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Lidé opět rádi přicházeli

V  roce 2011 navštívilo zoologickou a botanickou zahradu na Lochotíně
a  specializovanou expozici Akva-tera na Palackého třídě 460 969 osob.
Čtyřsettisícovou laťku Zoologická a botanická zahrada města Plzně popr-
vé překonala v roce 2007, kdy celková roční návštěvnost činila 402 039
lidí. V roce 2010 s počtem 460 841 návštěvníků byla plzeňská zoo poprvé
ve své historii mezi zoologickými zahradami v ČR druhou nejoblíbenější
a současně 8. nejnavštěvovanějším turistickým místem v republice. Loni se
sice musela spokojit se čtvrtou pozicí za zoo Praha, Dvůr Králové, Ostrava
a Zlín, ale i tak jde o vynikající umístění.                                                       (rd)

Hliník s předstihem
Loni tradiční aktivita časopisu IRIS na počest Dne Země vybízející ke
sběru hliníkových potravinářských obalů zachránila pro náš průmysl
1 100 kg této druhotné suroviny. Zdá se, že k pěknému výsledku je dob-
ře našlápnuto i letos. Z velké míry o něm totiž rozhodují děti ze dvou
škol na severním Plzeňsku: V Městě Touškově a v Dolní Bělé. Jak jsme
se dozvěděli, v prvně jmenované se sbírá od prvních dnů školního roku
2011/12 s cílem překonat loňský rekord a z té druhé už byl odvezen
první kontejner. Obsahoval přes 180 kg hliníkového odpadu. Absolutně
nejpilnější byla žákyně druhého ročníku Eliška Houšková s 68 kg su-
roviny. Další hliníkový sběrový den vyhlásili v Dolní Bělé na 4. dubna.
Hliníkový týden Zoologické a botanické zahrady města Plzně na počest
Dne Země letos začíná 14. dubna a vyvrcholí 21. dubna při tradičním
hliníkovém happeningu ve 14 hod. na začátku památné aleje Kilome-
trovka u Kalikovského mlýna. Nasbíraný hliníkový odpad může každý
přinést přímo sem, nebo využít v  předcházejících dnech kontejneru
u hlavní pokladny zoo v ul. Pod Vinicemi.                                   (hy)

Pravěká vesnice nabídne i letos 
ukázky života našich předků

V  roce 2011 započala spolupráce
plzeňské zoologické a botanické za-
hrady s  nově vzniklým občanským
sdružením Oživená (pre)historie.
To zastřešuje profesionální archeo-
logy i zkušené amatérské badatele.
Postupně tak dochází k  opravám
a vylepšování stávající pravěké osa-
dy stojící nedaleko statku Lüftnerka.
Zejména se ale podařilo prozatím
alespoň na několik dnů ročně pro
ni nalézt smysluplné využití. Loni
členové sdružení vyspravili nejvíce
poškozenou polozemnici a  usku-
tečnili pět „oživených víkendů“ pro
veřejnost. Tematicky byly zaměře-
ny například na bydlení v  pravěku,
výrobu keramiky, textilní techniky,
význam kamene či zpracování kůží
a  kožešin. Akce jsou koncipovány
tak, aby si příchozí mohli většinu
prací a dobových technik sami vyzkoušet. Návštěvníci s hlubším zájmem
o historii mají k dispozici odborný výklad a sérii vzdělávacích panelů. V pra-
věké osadě jsou prováděny i  drobné archeologické experimenty. Mimo
zvládnutí manuálních činností se zájemci dozvídají také zajímavosti o práci
archeologů a historických souvislostech lidského vlivu na přírodu.

Pro rok 2012 byly pro „oživené soboty“ předběžně vybrány tyto termíny:
12. 5., 26. 5., 2. 6., 30. 6., 28. 7., 18. 8., 1. 9., 22. 9.                              (rt)

Jaký byl co do počasí loňský rok? Dávalo zapravdu spíše příznivcům
globálního oteplování, či naopak těm, kteří předpovídají, že se Země

znovu přibližuje k chladné periodě? Nebo to byl rok normální, povětr-
nostně průměrný? Opusťme sféru spekulací a připomeňme si jeho prů-
běh několika zajímavými meteorologickými údaji:

Do roku 2011 vstupujeme i v nížinách se sněhovou pokrývkou, kte-
rou zde už léta nepamatujeme. V Plzni měla na Nový rok 22 cm.

Před polovinou ledna se výrazně otepluje (14. ledna je v Plzni-Roud-
né v 5 hod. ráno + 8°C).

Rychlá obleva i ve vyšších nadmořských výškách rozlévá vodu z ko-
ryt řek. Hydrologové varují: Z přehrady Hracholusky se může Mží valit
množství vody převyšující povodňový stav z roku 2002! Naštěstí až tak
strašné to nebylo.

Duben začíná téměř letně. Večer 7. 4. uka-
zuje v Holýšově na Domažlicku teploměr ješ-
tě 13°C. Někde padají i teplotní rekordy.

Léto si připisuje hned dva rekordy. K prázd-
ninám a dovoleným se ale příliš nehodí: Čer-
venec je nejchladnější od roku 2000 a nej-
deštivější od roku 1997.

Poprvé mrzlo. A to již 31. srpna. V šumav-
ské Kvildě byly ráno čtyři pod nulou. A bylo
to o deset dnů dříve než v roce 2010!

Podzimní mrazíky dorazily do nižších
a středních poloh v polovině října.

Meteorologové oznamují, že listopad
2011 je nejsušší v historii jejich měření, tj. za
posledních 206 let! Jsou místa, kde po celý
měsíc nespadla ani kapka deště.

To prosinec patří mezi deset nejteplejších
od roku 1934. Jedno srovnání: 28. listopadu
se pohybovaly v  Plzni denní teploty kolem
8°C, na sluníčku to bylo mnohem víc; to v ro-

ce 2010 všude ležel sníh (v Praze ho ten den napadlo 20 cm), který
vydržel až do první lednové dekády.

S teplotním přívlastkem jsou i Vánoce: jsou nejteplejší za posledních
60 let.

Nezvykle vytrvalé a silné teplé západní proudění pokračuje i po ce-
lou půlku ledna. Na Nový rok šplhají odpolední teploty až k  desítce.
A hned následující den se na mnoha místech přepisují teplotní rekor-
dy. V Nepomuku, Plzni a Klatovech naměřili po poledni hodnoty, které
překonaly čísla z  let 1988 a 2003. V Nepomuku bylo dokonce tepleji
než v řeckých Athénách! Teplota se tam vyšplhala na 12,5°C; dosavadní
maximum pro tento den bylo v západních Čechách 11,6°C.

S  nezimními teplotami připomínajícími spíše březen se v  médiích
objevují spekulace o  předčasně se probouzející přírodě. Naštěstí ně-
kolik teplých dnů ji k ukvapené aktivitě nepřiměje. Takto to skutečně
nefunguje. Živé organismy mají geneticky zakódovanou souvztažnost
s ročním obdobím a vývojovou ostražitost. Takže i odpověď ošetřova-
tele Václava Trejbala na otázku, co dělají medvědi, byla stejná, jakoby
bylo několik stupňů pod nulou. „Spí. Jsou z  podzimu dobře nažraní

a  první část zimního spánku je vždy nej-
hlubší. Navíc v  podzemních betonových
brlozích je stálá teplota nepodléhající ven-
kovním výkyvům. Ani v nejteplejších dnech
se nedožadovali vycházky po výběhu.“ To
naopak první zvěstonoši  příštího jara vilín
japonský a jasmín nahokvětý svoji příleži-
tost nepromarnili a první kvítky je ozdobily
už koncem prosince. A vzhledem k vývoji
počasí jim bylo spíše chladno a  zima ke
konci měsíce než v  jeho první polovině.
Po největších únorových mrazech byly
kvítky vilínu svraštělé a hnědé. Prostě i na
ně byla tahle zima moc. Jenže: sotva se
oteplilo a  vysvitlo na ně znovu předjarní
sluníčko, vrátila se jim jejich zářivá žluť,
vrátily se do své původní krásy.  Zázračný
vilín!           (zh)

Autorem všech fotografií bez uvedení 
jména je Jaroslav Vogeltanz.

Jaké nás loni provázelo počasí?
Od extrému k extrému

Vilín japonský
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FOTO NA TITULNÍ STRANĚ: Mládě levharta čínského Baobao

Josefa Harta
JARO
Tvrdí se o něm, že je nejkrásnějším ročním obdobím. To proto, že je
časem zrodu a naděje. Já před ním upřednostňuji podzim. Z jeho pod-
staty člověk vnímá intenzivně každý krásný den. Vždyť jak bude zítra,
pozítří…? Jaro naopak slibuje lepší a lepší každý příští den. A najednou
odkvete většina jarních kytek, na loukách se objeví řady posečené trávy,
teploty se přiblíží k  hodnotám léta a  v  nás je znovu ona každoroční
výčitka: K nám? K jaru? To zas tak rychle uteklo. Ani jsme si ho nevy-
chutnali.

Raději mám proto předjaří. Jeho dny nejsou tak splývavé. Kolik mám
v mysli ukrytých velkých zážitků z jara? Mnoho ne. To z časově kratšího
předjaří mnohem víc. Třeba takové intenzivní tání. Když sníh doslova mizí
před očima. Prožil jsem ho jednou mezi Kunžakem a Telčí. Přes silnici
tekly proudy hnědavé vody z okolních strání a polí. Slunce se opíralo do
třpytícího se sněhu a ten tál rychlostí blesku. Jen v závějích odolával. Za-
tím. Od té doby se pro mne tohle tání na Českomoravské vrchovině stalo
synonymem a symbolem předělu mezi zimou a příštím jarem.

Nebo ta netrpělivost prvních kvítků. Bylo to na Urale. Ráno na okraji
lesíku, kde se konala terénní přednáška o perestrojce sovětské vesnice,
nebylo po něčem zeleném či kvetoucím ani předtuchy. Odpoledne jsme
překračovali chomáče šafránů. Něco podobného jsem zažil ještě jednou
v Praze. Ráno cestou na metro byl parčík, jako dny předchozí, zimně
šedivý a nezajímavý. Přes den, po tehdy dlouhé zimě, pořádně zasvítilo
a zahřálo sluníčko a k večeru jsem se vracel na ubytovnu doprovázen
prvními kvítky sněženek, podbělů, orsejů i  pampelišek. Dodnes, a  je
tomu už pomalu čtvrtstoletí, je to jediný rok, kdy mohu s naprostou
přesností říci, kdy začalo jaro.

Přeji vám, aby to letošní bylo dlouhé, pozvolné, v přinášejících změ-
nách sugestivní. Abychom nepromeškali jeho příchod a stačili si ho do-
statečně prožít!

Bolševník přilákal zájem 
Evropské unie

Pilotním územím pro realizaci nové evropské strategie boje proti in-
vazním rostlinám by se mohl stát Karlovarský kraj. Vyplývá to z jedná-
ní mariánskolázeňského europoslance Pavla Poce se šéfem oddělení
biodiverzity Evropské komise F. Wakenhutem. „Na mnoha místech se
o problematice invazních druhů hlasitě mluví, ovšem náš kraj má s jed-
ním z  těchto druhů, bolševníkem velkolepým, značné praktické zku-
šenosti,“ říká P. Poc s poukazem na fakt, že v regionu probíhá vůbec
největší plošná likvidace této rostliny na našem území.

Nový legislativní rámec připravovaný Evropskou komisí přitom po-
čítá s  tím, že členské státy EU by proti šíření invazních rostlin mohly
postupovat společně. „A protože máme v našem kraji potřebné zkuše-
nosti, bylo by škoda nevyužít možné spoluporáce s Evropskou komisí,
zejména když to může znamenat také odbornou i finanční podporu,“
konstatuje europoslanec.

Prvními kroky na ces-
tě k  pilotnímu projektu
se stanou letošní setkání
realizačního týmu kraje
s experty z oddělení bio-
diverzity Evropské komi-
se, které vymezí rámec
budoucí spolupráce.
Samotného právního za-
střešení se ale evropská
kooperace při likvidaci
invazních rostlin dočká
výrazně později, podle
názoru P. Poce ke konci
roku 2015.

(Převzato z Krajských lis-
tů Karlovarského kraje.) 

Okénko do historie

Nářadí a náčiní dokládající 
fortel našich předků

Josef Hart

Statek Lüftnerka, zrekonstruovaný do současné podoby v letech 2001
až 2006, je nejen místem setkání s hospodářskými zvířaty, která pa-

třila dřív ke každému statku a větší zemědělské usedlosti. Nabízí i velký
skansen zemědělského nářadí a náčiní do doby než začaly traktory na-
hrazovat koně. Již při jeho otevření to bylo na 250 exponátů. Je poučné
si uvědomit, jak byli naši předkové důmyslní a  řemeslně vyspělí. Ně-
které nářadí doprovází rolníky po věky a jednotlivé generace přidávaly
jen různá technická a technologická vylepšení. Například princip sečení
a mlácení obilí je stejný od prvních jednoduchých strojů až po součas-
nost. Jen se zdokonalovaly, zvyšoval se jejich výkon a spojovaly se jejich
funkce až po dnešní samochodné žací mlátičky, jak se tyto agregáty ofi-
ciálně jmenují, či kombajny, jak se všeobecně nazývají. Na našich polích
se poprvé objevily kolem roku 1953 a působily všeobecný obdiv a úžas.
Žádné snopy a jejich nakládání na povozy a následné mlácení. Vše hned
na poli. Když odjely, zůstalo jen strniště a řady vymlácené slámy. V sou-
vislosti s  touto vzpomínkou mi napadá, že svůj průřezový skanzen by
si zasloužila i mnohem mladší technika než ta, jež byla závislá na živé
koňské síle. Vždyť 20. století bylo v mechanizaci zemědělství převratné.

Jiné technologie naopak doba a  vývoj změnily: Například čert na
brambory, který je vyhazoval z brázd do stran nahradily vyorávače, jež
byly k hlízám mnohem šetrnější. Nebo luční lištové žací stroje prakticky
vytěsnily stroje s rotačním žacím ústrojím. V současných agregacích se
několikrát projedou po louce a je posekáno. Ve srovnání s žací lištou
na boku traktoru revoluční změna v produktivitě práce. Jen kdyby na
ni nedopláceli luční živočichové, kteří před ostřími rotorů často nestačí
utéct.

Všechny exponáty jsou udržovány a část z nich je i postupně rekon-
struována. Jako třeba ty pod přístřešky u cesty od stájí ke kovárně. Byly
to stovky hodin práce; nesměl být opomenut žádný detail, musela být
uchována autentičnost. Několik truhlářů a dalších řemeslníků z údržby
Zoologické a botanické zahrady města Plzně by mohlo vyprávět…

Při loňském podzimním festivalu dobových lidových řemesel STATEK 
2011 měl premiéru repasovaný unikátní ruční mlýnek na obilí z pro-
dukce plzeňských Škodových závodů. Do skanzenu zemědělské techni-
ky jej daroval a loni mu s několika dalšími nadšenci navrátil i funkčnost
František Slivoně z Plzně-Skvrňan. A také si na něm vlastnoručně za-
mlel mouku na vdolky.

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

CITÁT TOHOTO ČÍSLA: Psi k nám oddaně vzhlížejí, kočky se na nás dívají
svrchu, ale prasata na nás pohlížejí jako na sobě rovné.                                                     

Winston Churchil
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se dozvěděli, v prvně jmenované se sbírá od prvních dnů školního roku
2011/12 s cílem překonat loňský rekord a z té druhé už byl odvezen
první kontejner. Obsahoval přes 180 kg hliníkového odpadu. Absolutně
nejpilnější byla žákyně druhého ročníku Eliška Houšková s 68 kg su-
roviny. Další hliníkový sběrový den vyhlásili v Dolní Bělé na 4. dubna.
Hliníkový týden Zoologické a botanické zahrady města Plzně na počest
Dne Země letos začíná 14. dubna a vyvrcholí 21. dubna při tradičním
hliníkovém happeningu ve 14 hod. na začátku památné aleje Kilome-
trovka u Kalikovského mlýna. Nasbíraný hliníkový odpad může každý
přinést přímo sem, nebo využít v  předcházejících dnech kontejneru
u hlavní pokladny zoo v ul. Pod Vinicemi.                                   (hy)
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tečnili pět „oživených víkendů“ pro
veřejnost. Tematicky byly zaměře-
ny například na bydlení v  pravěku,
výrobu keramiky, textilní techniky,
význam kamene či zpracování kůží
a  kožešin. Akce jsou koncipovány
tak, aby si příchozí mohli většinu
prací a dobových technik sami vyzkoušet. Návštěvníci s hlubším zájmem
o historii mají k dispozici odborný výklad a sérii vzdělávacích panelů. V pra-
věké osadě jsou prováděny i  drobné archeologické experimenty. Mimo
zvládnutí manuálních činností se zájemci dozvídají také zajímavosti o práci
archeologů a historických souvislostech lidského vlivu na přírodu.

Pro rok 2012 byly pro „oživené soboty“ předběžně vybrány tyto termíny:
12. 5., 26. 5., 2. 6., 30. 6., 28. 7., 18. 8., 1. 9., 22. 9.                              (rt)

Jaký byl co do počasí loňský rok? Dávalo zapravdu spíše příznivcům
globálního oteplování, či naopak těm, kteří předpovídají, že se Země

znovu přibližuje k chladné periodě? Nebo to byl rok normální, povětr-
nostně průměrný? Opusťme sféru spekulací a připomeňme si jeho prů-
běh několika zajímavými meteorologickými údaji:

Do roku 2011 vstupujeme i v nížinách se sněhovou pokrývkou, kte-
rou zde už léta nepamatujeme. V Plzni měla na Nový rok 22 cm.

Před polovinou ledna se výrazně otepluje (14. ledna je v Plzni-Roud-
né v 5 hod. ráno + 8°C).

Rychlá obleva i ve vyšších nadmořských výškách rozlévá vodu z ko-
ryt řek. Hydrologové varují: Z přehrady Hracholusky se může Mží valit
množství vody převyšující povodňový stav z roku 2002! Naštěstí až tak
strašné to nebylo.

Duben začíná téměř letně. Večer 7. 4. uka-
zuje v Holýšově na Domažlicku teploměr ješ-
tě 13°C. Někde padají i teplotní rekordy.

Léto si připisuje hned dva rekordy. K prázd-
ninám a dovoleným se ale příliš nehodí: Čer-
venec je nejchladnější od roku 2000 a nej-
deštivější od roku 1997.

Poprvé mrzlo. A to již 31. srpna. V šumav-
ské Kvildě byly ráno čtyři pod nulou. A bylo
to o deset dnů dříve než v roce 2010!

Podzimní mrazíky dorazily do nižších
a středních poloh v polovině října.

Meteorologové oznamují, že listopad
2011 je nejsušší v historii jejich měření, tj. za
posledních 206 let! Jsou místa, kde po celý
měsíc nespadla ani kapka deště.

To prosinec patří mezi deset nejteplejších
od roku 1934. Jedno srovnání: 28. listopadu
se pohybovaly v  Plzni denní teploty kolem
8°C, na sluníčku to bylo mnohem víc; to v ro-

ce 2010 všude ležel sníh (v Praze ho ten den napadlo 20 cm), který
vydržel až do první lednové dekády.

S teplotním přívlastkem jsou i Vánoce: jsou nejteplejší za posledních
60 let.

Nezvykle vytrvalé a silné teplé západní proudění pokračuje i po ce-
lou půlku ledna. Na Nový rok šplhají odpolední teploty až k  desítce.
A hned následující den se na mnoha místech přepisují teplotní rekor-
dy. V Nepomuku, Plzni a Klatovech naměřili po poledni hodnoty, které
překonaly čísla z  let 1988 a 2003. V Nepomuku bylo dokonce tepleji
než v řeckých Athénách! Teplota se tam vyšplhala na 12,5°C; dosavadní
maximum pro tento den bylo v západních Čechách 11,6°C.

S  nezimními teplotami připomínajícími spíše březen se v  médiích
objevují spekulace o  předčasně se probouzející přírodě. Naštěstí ně-
kolik teplých dnů ji k ukvapené aktivitě nepřiměje. Takto to skutečně
nefunguje. Živé organismy mají geneticky zakódovanou souvztažnost
s ročním obdobím a vývojovou ostražitost. Takže i odpověď ošetřova-
tele Václava Trejbala na otázku, co dělají medvědi, byla stejná, jakoby
bylo několik stupňů pod nulou. „Spí. Jsou z  podzimu dobře nažraní

a  první část zimního spánku je vždy nej-
hlubší. Navíc v  podzemních betonových
brlozích je stálá teplota nepodléhající ven-
kovním výkyvům. Ani v nejteplejších dnech
se nedožadovali vycházky po výběhu.“ To
naopak první zvěstonoši  příštího jara vilín
japonský a jasmín nahokvětý svoji příleži-
tost nepromarnili a první kvítky je ozdobily
už koncem prosince. A vzhledem k vývoji
počasí jim bylo spíše chladno a  zima ke
konci měsíce než v  jeho první polovině.
Po největších únorových mrazech byly
kvítky vilínu svraštělé a hnědé. Prostě i na
ně byla tahle zima moc. Jenže: sotva se
oteplilo a  vysvitlo na ně znovu předjarní
sluníčko, vrátila se jim jejich zářivá žluť,
vrátily se do své původní krásy.  Zázračný
vilín!           (zh)

Autorem všech fotografií bez uvedení 
jména je Jaroslav Vogeltanz.

Jaké nás loni provázelo počasí?
Od extrému k extrému

Vilín japonský
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FOTO NA TITULNÍ STRANĚ: Mládě levharta čínského Baobao

Josefa Harta
JARO
Tvrdí se o něm, že je nejkrásnějším ročním obdobím. To proto, že je
časem zrodu a naděje. Já před ním upřednostňuji podzim. Z jeho pod-
staty člověk vnímá intenzivně každý krásný den. Vždyť jak bude zítra,
pozítří…? Jaro naopak slibuje lepší a lepší každý příští den. A najednou
odkvete většina jarních kytek, na loukách se objeví řady posečené trávy,
teploty se přiblíží k  hodnotám léta a  v  nás je znovu ona každoroční
výčitka: K nám? K jaru? To zas tak rychle uteklo. Ani jsme si ho nevy-
chutnali.

Raději mám proto předjaří. Jeho dny nejsou tak splývavé. Kolik mám
v mysli ukrytých velkých zážitků z jara? Mnoho ne. To z časově kratšího
předjaří mnohem víc. Třeba takové intenzivní tání. Když sníh doslova mizí
před očima. Prožil jsem ho jednou mezi Kunžakem a Telčí. Přes silnici
tekly proudy hnědavé vody z okolních strání a polí. Slunce se opíralo do
třpytícího se sněhu a ten tál rychlostí blesku. Jen v závějích odolával. Za-
tím. Od té doby se pro mne tohle tání na Českomoravské vrchovině stalo
synonymem a symbolem předělu mezi zimou a příštím jarem.

Nebo ta netrpělivost prvních kvítků. Bylo to na Urale. Ráno na okraji
lesíku, kde se konala terénní přednáška o perestrojce sovětské vesnice,
nebylo po něčem zeleném či kvetoucím ani předtuchy. Odpoledne jsme
překračovali chomáče šafránů. Něco podobného jsem zažil ještě jednou
v Praze. Ráno cestou na metro byl parčík, jako dny předchozí, zimně
šedivý a nezajímavý. Přes den, po tehdy dlouhé zimě, pořádně zasvítilo
a zahřálo sluníčko a k večeru jsem se vracel na ubytovnu doprovázen
prvními kvítky sněženek, podbělů, orsejů i  pampelišek. Dodnes, a  je
tomu už pomalu čtvrtstoletí, je to jediný rok, kdy mohu s naprostou
přesností říci, kdy začalo jaro.

Přeji vám, aby to letošní bylo dlouhé, pozvolné, v přinášejících změ-
nách sugestivní. Abychom nepromeškali jeho příchod a stačili si ho do-
statečně prožít!

Bolševník přilákal zájem 
Evropské unie

Pilotním územím pro realizaci nové evropské strategie boje proti in-
vazním rostlinám by se mohl stát Karlovarský kraj. Vyplývá to z jedná-
ní mariánskolázeňského europoslance Pavla Poce se šéfem oddělení
biodiverzity Evropské komise F. Wakenhutem. „Na mnoha místech se
o problematice invazních druhů hlasitě mluví, ovšem náš kraj má s jed-
ním z  těchto druhů, bolševníkem velkolepým, značné praktické zku-
šenosti,“ říká P. Poc s poukazem na fakt, že v regionu probíhá vůbec
největší plošná likvidace této rostliny na našem území.

Nový legislativní rámec připravovaný Evropskou komisí přitom po-
čítá s  tím, že členské státy EU by proti šíření invazních rostlin mohly
postupovat společně. „A protože máme v našem kraji potřebné zkuše-
nosti, bylo by škoda nevyužít možné spoluporáce s Evropskou komisí,
zejména když to může znamenat také odbornou i finanční podporu,“
konstatuje europoslanec.

Prvními kroky na ces-
tě k  pilotnímu projektu
se stanou letošní setkání
realizačního týmu kraje
s experty z oddělení bio-
diverzity Evropské komi-
se, které vymezí rámec
budoucí spolupráce.
Samotného právního za-
střešení se ale evropská
kooperace při likvidaci
invazních rostlin dočká
výrazně později, podle
názoru P. Poce ke konci
roku 2015.

(Převzato z Krajských lis-
tů Karlovarského kraje.) 

Okénko do historie

Nářadí a náčiní dokládající 
fortel našich předků

Josef Hart

Statek Lüftnerka, zrekonstruovaný do současné podoby v letech 2001
až 2006, je nejen místem setkání s hospodářskými zvířaty, která pa-

třila dřív ke každému statku a větší zemědělské usedlosti. Nabízí i velký
skansen zemědělského nářadí a náčiní do doby než začaly traktory na-
hrazovat koně. Již při jeho otevření to bylo na 250 exponátů. Je poučné
si uvědomit, jak byli naši předkové důmyslní a  řemeslně vyspělí. Ně-
které nářadí doprovází rolníky po věky a jednotlivé generace přidávaly
jen různá technická a technologická vylepšení. Například princip sečení
a mlácení obilí je stejný od prvních jednoduchých strojů až po součas-
nost. Jen se zdokonalovaly, zvyšoval se jejich výkon a spojovaly se jejich
funkce až po dnešní samochodné žací mlátičky, jak se tyto agregáty ofi-
ciálně jmenují, či kombajny, jak se všeobecně nazývají. Na našich polích
se poprvé objevily kolem roku 1953 a působily všeobecný obdiv a úžas.
Žádné snopy a jejich nakládání na povozy a následné mlácení. Vše hned
na poli. Když odjely, zůstalo jen strniště a řady vymlácené slámy. V sou-
vislosti s  touto vzpomínkou mi napadá, že svůj průřezový skanzen by
si zasloužila i mnohem mladší technika než ta, jež byla závislá na živé
koňské síle. Vždyť 20. století bylo v mechanizaci zemědělství převratné.

Jiné technologie naopak doba a  vývoj změnily: Například čert na
brambory, který je vyhazoval z brázd do stran nahradily vyorávače, jež
byly k hlízám mnohem šetrnější. Nebo luční lištové žací stroje prakticky
vytěsnily stroje s rotačním žacím ústrojím. V současných agregacích se
několikrát projedou po louce a je posekáno. Ve srovnání s žací lištou
na boku traktoru revoluční změna v produktivitě práce. Jen kdyby na
ni nedopláceli luční živočichové, kteří před ostřími rotorů často nestačí
utéct.

Všechny exponáty jsou udržovány a část z nich je i postupně rekon-
struována. Jako třeba ty pod přístřešky u cesty od stájí ke kovárně. Byly
to stovky hodin práce; nesměl být opomenut žádný detail, musela být
uchována autentičnost. Několik truhlářů a dalších řemeslníků z údržby
Zoologické a botanické zahrady města Plzně by mohlo vyprávět…

Při loňském podzimním festivalu dobových lidových řemesel STATEK 
2011 měl premiéru repasovaný unikátní ruční mlýnek na obilí z pro-
dukce plzeňských Škodových závodů. Do skanzenu zemědělské techni-
ky jej daroval a loni mu s několika dalšími nadšenci navrátil i funkčnost
František Slivoně z Plzně-Skvrňan. A také si na něm vlastnoručně za-
mlel mouku na vdolky.

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

CITÁT TOHOTO ČÍSLA: Psi k nám oddaně vzhlížejí, kočky se na nás dívají
svrchu, ale prasata na nás pohlížejí jako na sobě rovné.                                                     

Winston Churchil

Iris_1_2012.indd   3 16.3.2012   8:58:46



IRIS

�

Zoologické zahrady III. tisíciletí

Pro letošní rok vybrala
Evropská asociace zoo

a  akvárií (EAZA) jako nosné
téma pro pravidelnou záchra-

nářskou a osvětovou kampaň zvířata ohrožená
vyhynutím, jejichž domovem je jihovýchodní
Asie. Nejohroženější jsou zde savci, neboť ze-
jména v Indonésii a Malajsii přicházejí v důsled-
ku velkoplošného kácení původních lesů o při-
rozené životní prostředí. Navíc v celé oblasti trpí
tito obratlovci velmi intenzivním lovem.

Kampaň má za cíl:
• Zvýšit povědomí evropské veřejnosti, institucí

a podnikatelských subjektů o ohrožených dru-
zích zvířat z jihovýchodní Asie.

• Vytvoření fondu  ve výši 750 000 pro ochra-
nářské projekty v uvedeném teritoriu .

• Pomoci při snižování nelegálního lovu zdej-
ších ohrožených zvířat a obchodování s nimi.

Saola – objev dvacátého století
Jihovýchodní Asie je jednou z nejvíce biologicky
rozmanitých oblastí světa. Žijí tu taková zvířata,
jako tygr sumaterský, slon nebo orangutan.

Kampaň se však zaměřuje na živočichy, kteří
nejsou příliš známí. Je to například, dnes již té-

měř mýtická saola (Pseudoryx nghetinhensis).
Tento sudokopytník z čeledi turovitých byl jed-
ním z největších zoologických objevů 20. století
v oblasti centrálního Vietnamu. Dnes patří mezi
kriticky ohrožená zvířata. Přesné početní odha-
dy populace nejsou známy, ale předpokládá se,
že v horských oblastech Laosu a Vietnamu žije
pouze 10 - 400 jedinců, což řadí saolu mezi jed-
noho z nejohroženějších savců Asie.

Na konci srpna 2010 bylo z Laosu oznáme-
no, že vesničané polapili jednoho samce sao-
ly    a  přivedli ho do vesnice; zde však
za několik dnů zvíře uhynulo. Dokázali
ho pouze vyfotografovat. Podle zprávy
Světového fondu na ochranu příro-
dy (WWF) chtějí ochranáři především
v Annamitském pohoří potlačit pytláctví
a  snížit počet honicích psů. V plánech
je také zlepšení postupů při pozorování
saol a jejich značkování.

Nová kampaň se dále zaměří na ná-
sledující kriticky ohrožené druhy: želvu
annámskou (Mauremys annamensis),
zoborožce Waldenova (Aceros walde-
ni) a nosorožce sumaterského (Dice-
rorhinus sumatrensis). Dále na druhy  
ohrožené – kahau nosatého (Nasalis

larvatus), krokodýla úzkohlavého (Tomisto-
ma schlegelii), pangase obrovského (Pan-
gasianodon hypophthalmus), jelena vepřího
(Axis porcinus), a luskouny (Pangolins).

EAZA v rámci kampaní velmi úzce spolupra-
cuje s  Mezinárodním svazem ochrany přírody
(International Union for Conservation of Na-
ture). Obě organizace se společně podílejí na
hledání pragmatických řešení nejnaléhavějších
celosvětových problémů životního prostředí.

(wb)

NOvÁ KAMPAň EvROPSKé ASOCIACE zOO A AKvÁRIÍ JE vĚNOvANÁ
OHROžENýM dRUHůM FAUNy JIHOvýCHOdNÍ ASIE

Zoologická a botanická zahrada města Plzně
pokračuje i v roce 2012 v kampani Pomáhá-

me i venku za hranicemi – pomáháme filipín-
ským druhům zvířat ohrožených vyhubením.

Smyslem kampaně je napomoci ochraně
ohrožené filipínské přírodě, konfiskovaným
živočichům, ohroženým druhům zvířat v  zá-
chranném centru Talarak na ostrově Negros
a  umožnit vybraným odchovaným jedincům
návrat do zatím neporušené přírody, malého
kousku pralesa, který se podařilo zachránit před
vykácením. Příroda  Filipín je unikátní, je to ob-
last s  tzv. megabiodiverzitou. Žije zde mnoho
endemických (vyskytujících se pouze zde) dru-
hů, ale spousta z nich je už, bohužel, ohrožena
vyhubením. Kampaň je v Plzni organizována ve
spolupráci s občanským sdružením Faunus z Li-
berce, jež se podobným aktivitám na Filipínách
věnuje již od roku 2007. Záchranné centrum Ta-
larak podporuje v ČR  dále Zoo Liberec a mno-
ho nadšených jednotlivců.

Je velmi vítané, že jeden ze šesti programů
letošní kampaně Evropské asociace zoo a akvá-
rií (EAZA) pro ochranu biodiverzity jihovýchodní
Asie, a  to výzkumný projekt na ochranu ptáka
zoborožce Waldenova, přímo souvisí s dlouho-
dobou pozorností plzeňské zoologické a bota-
nické zahrady. Ta v současné době chová oje-
dinělou kolekci šesti druhů tamních savců, 26
druhů ptáků, jednoho druhu plaza a  13 forem
bezobratlých.

Zahrada se v roce 2004 stala členem organi-
zace ZGAP (Zoologische Gesellschaft für Arten
– und Populationsschutz e.V.). Prostřednictvím
členských příspěvků tak každý rok přispívá na
ochranu hned několika kriticky ohrožených dru-
hů ptáků na ostrovech Panay a Negros a  také

na provoz několika záchran-
ných stanic a  reintrodukci
odchovaných ptáků zpět do
přírody.

Název Talarak je domo-
rodé pojmenování pro nej-
ohroženějšího zoborožce na světě, zoborožce
Waldenova. Jeho jméno nese i záchranné cent-
rum a stejnojmenná nadace. Mezi jejich hlavní
úkoly patří reintrodukce v lidské péči odchova-
ných ohrožených druhů.

Výše popsanou kampaň EAZA bude Zoologic-
ká a botanická zahrada města Plzně podporo-
vat pouze informativně a  cíleně se zaměří na
podporu záchranné stanice Talarak. Společným
tématem kampaně EAZA, tak centra Talarak, je
ochrana kriticky ohroženého zoborožce Walde-
nova. Jeho první odchov v lidské péči na světě
se povedl právě bývalému ošetřovateli plzeňské
zoo Pavlu Hospodářskému v  jiné záchranné
stanici na Filipínách, ve stanici Mari-it. Ve filipín-
ských záchranných   stanicích žije v  lidské péči
pouze 32 těchto ptáků. Velikost populace v pří-
rodě není zatím dostatečně známá.

Letošní aktivity plzeňské zoologické a  bota-
nické    zahrady ve prospěch Filipín budou mít
několik cílů. Především finančně podpořit zá-
chranné centrum Talarak (pořízení vybavení
a materiálu jako jsou chladnička, motorka, hy-
gienické potřeby, vitamíny, léčiva, nádrž na pit-
nou vodu apod.). Dále by to měl být příspěvek
na stavbu rehabilitačních voliér v  Mambukal
Mountain Resort. V  neposlední řadě to bude
snaha podpořit informovanost místní veřejnosti
a  přispět na identifikaci vypouštěných jedinců
nákupem identifikačních kroužků.

Zpracoval Mgr. Martin Vobruba

PRIORITOU JE TALARAK

Saola                                                                 (Foto repro)

Zoborožec Waldenův     Foto: Pavel Hospodářský
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Zoologické zahrady III. tisíciletí

Kampaň odstartovala 
motivační konference

Konala se počátkem února v Environmentálním centru Lüftnerka a zú-
častnily se jí dvě desítky zástupců škol a dalších institucí z Plzeňska.  Na
programu byla například svědectví ředitele zahrady Ing. Jiřího Trávníčka
o přírodě v různých částech jihovýchodní Asie a zkušenosti ošetřovate-
le Aleše Zíky ze záchranného střediska Cikananga na Jávě. Uskutečnil
se telemost s Pavlem Hospodářským z filipínské základny Talarak. Byla
představena kampaň EAZA i  aktivity zoologické a  botanické zahrady
v roce 2012 s prosbou o spolupráci.  Následovala návštěva filipínských
a jihovýchodoasijských zvířat chovaných v zahradě, zejména v pavilonu
nosorožců a v chovatelském zázemí s výkladem jejich kurátora.
                    (mv)

Velký prvomájový asijský 
May Day

Většina kampaňových akcí připravených zoologickou a botanickou zahra-
dou se uskuteční  v blízkosti informačního stánku v záchranářském stře-
disku, a to zejména o víkendech, svátcích a prázdninách. Hlavní akcí je již
od roku 2007 MAY DAY 1. května. Název tohoto setkání má dva významy
– květnový den a také volání (přírody) o pomoc. Letos bude ve znamení
jakési filipínské archy. V zahradě budou stanoviště školních kolektivů, které
budou představovat filipínskou kulturu, zdejší ohroženou unikátní příro-
du, ale také záchrannou stanici Talarak. Děti si tradičně připravují soutěže
a úkoly pro návštěvníky a spoustu výrobků,  jejímž prodejem získávají fi-
nanční příspěvky ve prospěch kampaně. Otevřen bude také kampaňový
stánek – „záchranářské středisko“, kde se budou prodávat netradiční šper-
ky, bude se zde malovat na obličej, vyrábět a  tvořit. Podporu kampaně
také přislíbilo rádio Samson, které zde bude mít vlastní stanoviště.  Účast
přislíbili zástupci filipínského velvyslanectví v ČR. Každý, kdo se přidá a po-
může vytvořit velkou asijskou dobročinnou párty, je vítán!                    (pv)

Tisící mobil pro gorily                       

Návštěvníci plzeňské zoologické a botanické zahrady a Science centra Tech-
manie podpořili sběr vysloužilých mobilních telefonů pro recyklaci 1 042
přístroji. Tisící mobil přinesla do Techmanie 11. prosince Jitka Zemanová,
učitelka z prvního stupně 34. ZŠ v Plzni. Od obou pořádajících organizací
obdržela věcné ceny – např. roční volný vstup do Techmanie a publikace
s přírodovědnou či technickou tématikou.

Mobily z Plzně tvoří jednu sedminu z loni odevzdaného množství apará-
tů, pilnější byli jen návštěvníci pražské a zlínské zoo.

Environmentální projekt Mobily pro gorily, v  jehož rámci Zoologická
a botanická zahrada města Plzně ve spolupráci se science centrem Tech-
mania a firmou REMA sbírají vysloužilé mobily, navazuje na mezinárodní
aktivity, které se snaží o recyklaci tantalu, niobu a dalších cenných kovů

obsažených v každém mobilním te-
lefonu. Jsou to právě gorily východ-
ní, jejichž životní prostor je ohrožen
kvůli nelegální těžbě rud potřebných
pro fungování této moderní teleko-
munikační techniky.

V  projektu ovšem nejde jen
o sběr a recyklaci těchto kovů. Firma
REMA, která se zabývá ekologickou
likvidací odpadů, se zavázala vyplatit
za každý odevzdaný telefon 10 Kč,
jež pomohou strážcům kamerunské
gorilí rezervace Dja v boji s pytláky
a  nelegálními těžaři. Strážci, kte-
ří chrání ohrožený živočišný druh
často s nasazením vlastního života,
tak získají např. vysílačky nebo lepší
obuv a další vybavení.

Sběr vysloužilých mobilů pokra-
čuje v  obou uvedených institucích
i v letošním roce.     
               (vo)

Noc pro chřástala, 
dny pro antilopu Derbyho

V rámci druhé vlastní kampaně plzeňské zoologické a botanické zahrady
Doma za humny pokračuje ochrana a monitoring chřástala polního. Noc
pro chřástala se uskuteční 12. května  v podobném duchu jako při její
loňské premiéře. Zájemci se zúčastní speciální noční prohlídky s ukázkou
odchytu ptáka na loukách před zoo.

I letos podporuje Zoologická a botanická zahrada města Plzně záchra-
nu největší antilopy světa – antilopy Derbyho. Při čtyřech Dnech s antilo-
pou v zoo Plzeň v termínech 15. 4., 27. 5., 9. 6. a 15. 7. připravených sdru-
žením Derbianus budou mít návštěvníci možnost seznámit se  s důvody
jejího ohrožení i snahami o záchranu v člověkem řízených a chráněných
populacích.                                  (pv)

Vyznání

Dárkyně 1 000. mobilu – učitelka 
Jitka Zemanová       (Foto repro)

Desátého června 2004 zaví-
tal na slavnostní otevírání

japonské zahrady Šówa-en
můj dlouholetý přítel Jiří Lavič-
ka a přivedl s sebou  Erika O.
Petersena, amerického veterá-
na z  II. světové války. Pan La-
vička je neuvěřitelný nadšenec
a srdcař, který již řadu let spo-
luorganizuje setkání veteránů
při květnových oslavách osvo-
bození Plzně americkou ar-
mádou. S panem Petersenem
jsme si hned padli do oka.
Slovo dalo slovo a po otevření
japonské zahrady jsem ho vzal
do bývalé německé pevnos-
ti pod botanickou zahradou.
Mému hostu zajiskřilo v očích
a s Jirkou Lavičkou ho okamži-
tě napadlo získat před vstup
do pevnosti historický americký tank Sherman.  Jeho osádku tvořilo pět
mužů a k výzbroji patřil kanón M1A1, dva lehké a jeden těžký kulomet.
Hmotnost stroje je 32 tun a mohl dosahovat maximální rychlosti 48 km
za hodinu. Tanků Sherman všech modifikací bylo vyrobeno 55 000.

Jiří Lavička o E. O. Petersonovi
Erik O. Petersen se narodil 28. 2. 1920 v Dánsku. V sedmi letech ode-
šel s rodiči do USA.

Erik se rozhodl, že pomůže osvobodit svět od Hitlera a jeho vraž-
dění. Původně byl přidělen k tankovým mechanikům. Řekl si ale, že
chce být a bude tankistou. Měl prý zpočátku trochu i obavy, ovšem
když se na cestě Evropou od Normandie přiblížil k Norimberku a jeho
přidělený tank se připojil k ohromnému množství ostatních obrněnců,
věděl, že Hitler už dlouho nevydrží.

Erik byl příslušníkem 16. pancéřové divize, které velel plukovník
Charles H. Noble – dá se říci – prodloužená ruka generála George
Smithe Pattona, Jr. Právě ten vydal Erikovi a jeho kamarádům tankis-
tům rozkaz, že hned brzy ráno 6. května, bez velkých průtahů, osvobo-
dí Plzeň. Byl rozhodně jedním z prvních našich osvoboditelů.

I to byl důvod pro prezidenta Václava Havla, aby mu osobně na radnici
v roce 1990 srdečně poděkoval. V  té době Erik zastával funkci prezidenta
16. Armored Division Association.                          Pokračování na str. 6

ODYSSEA TANKU SHERMAN 
                             Ing. Jiří Trávníček

E. O. Petersen a Jiří Trávníček
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Vyznání

V království rostlin

Před rokem jsme hovořili s botaničkou Mgr.
Václavou Peškovou o  snaze Zoologické

a botanické zahrady města Plzně přispět k zá-
chraně ohrožených rostlin flóry západních Čech
jejich pěstováním v umělých podmínkách. Té-

matem dnešního rozhovoru
je otázka, jaké jsou s projek-
tem první zkušenosti a  jaké
již přinesl výsledky.

Zopakujme si: Které dru-
hy jste se pokusili přenést 
do podmínek pěstebního 
zázemí zahrady, zde je roz-
množovat s cílem navrátit 
vypěstované rostlinky na 
původní lokality a tím po-
sílit jejich tamní populaci.

Z kriticky ohrožených druhů se jedná o zimo-
zelen okoličnatý, vrbu borůvkovitou a rosnatku
prostřední. Silně ohrožené druhy jsou zastou-
peny mochnou duryňskou a smilem písečným,
hořec křížatý je druhem ohroženým, jetel žíha-
ný sice není zvláště chráněným druhem, ale dle
Červeného seznamu patří mezi kriticky ohrože-
né druhy.

Lze uvést z pěstování nějaký zajímavý 
poznatek?

Začátkem února 2011 jsme vyseli polovinu
semen hořce křížatého tak, aby výsev přiroze-

ně přemrzl. Začátkem dubna se objevily první
klíčky. Druhá polovina semen byla vyseta až
v  březnu, takže semena neprošla mrazivým
obdobím. Přesto také velmi dobře klíčila,
i když asi s měsíčním zpožděním. V současné
době máme přibližně 40 malých hořců.

Kterým rostlinám se v umělém prostře-
dí dařilo nejméně?

Vůbec neprospíval jetel žíhaný. Rostliny
zasychaly a postupně všechny zahynuly. Smil
písečný, bohužel, nevyklíčil ani z  jednoho
výsevu. Naštěstí matečné rostliny se rozrost-

Lze ohrožené druhy zachraňovat 
na záhonu?

Pokračování ze str. 5
V rozhovorech stále opakoval, že nedokázal vymazat z paměti úžasné,

doslova famózně vřelé uvítání Plzeňanů. Nedalo se zapomenout na je-
jich nadšení a rozzářené krásné ženské tváře. Osobně si myslím, že prá-
vě tyto vzpomínky nejen Erika, ale i ostatní veterány, vracejí do Plzně.

Před pár lety mne Erik dokonce požádal, zda by naší rodině nevadilo,
kdyby s námi prožil čas vánoční a příchod nového roku. Chtěl si tak spl-
nit starý sen vidět vánoce a Silvestra Plzeňanů. Musím říci, že byl úžasný,
a když jsme byli na náměstí přivítat půlnoční příchod Nového roku, tak
byl nadšený. Mnoho rozradostněných lidí mu říkalo: Nejsi ty náhodou
Erik?! Starší dámy se s ním fotily a nemohly uvěřit, že je na Silvestra
s námi, zde na náměstí v Plzni, náš první tankista Erik. Štípaly se nevěříc-
ně do tváře a Erika líbaly, což mu samozřejmě dělalo strašně dobře.

Dlouhá cesta tanku do plzeňské zoo
Když jsem později přišel za svými kolegy na poradu s myšlenkou postavit
mezi botanické expozice tank útočící na německou podzemní pevnost, tak
všichni svorně řekli, že je to úplný nesmysl. Že se to do zoo vůbec nehodí
a že to návštěvníci odsoudí. Ale já jsem se nedal a direktivně jsem rozhodl,
že tank chci a že tank bude. V tom nadšení jsem si ale vůbec neuvědomil,
co s tím bude za starosti a jak naivní jsem byl, když jsem si myslel, že prostě
z Německa přitáhneme tank a bude tu stát.  

Po delší odmlce v květnu 2009 se na setkání
veteránů americké armády u Jirky Lavičky tato
myšlenka oprášila. Mezi přítomnými Američany
byl také vnuk generála Pattona – George Patton
Waters, kterému se nápad velmi zalíbil. Ještě
ten večer se nám jej s Erikem Petersenem po-
dařilo pro tank v zoo úplně zbláznit. Pan Waters
slíbil, že pro jeho získání učiní maximum. A jak
řekl, tak udělal. Sehnal tank M4A1 Sherman
v německém Kasselu, kde zdobil park v centru
města.  

Zařídil, aby se tento unikát převezl do největší
báze americké armády v Bavorsku na základnu
Vilseck. Zde promptně zajistil jeho zrestaurová-
ní, za něž zaplatil 15 000 dolarů. K překonání administrativních bariér ale
musel ještě Watters napsat neuvěřitelných 2 000 mailových zpráv a dopi-
sů na všechny strany: Rebecce L. Chodyniecké, zástupkyni úřadu TACOM
Americké armády, americké ambasádě v  Praze, americkému velvyslanci
v ČR Normanu Larry Eisenovi, Vojenskému historickému ústavu v Praze,
Ministerstvu obrany ČR, Ministerstvu průmyslu a  obchodu ČR, dokonce
i osobní dopis prezidentovi V. Klausovi a mnohým dalším… Obrovskou
energii do získání tanku také vložila moje sekretářka Alena Voráčková, která
zařizovala kontakty mezi americkou stranou, městem Plzní a Vojenským
historickým ústavem v Praze v čele s jeho ředitelem plk. Alešem Knížkem.

Tank měla získat Plzeň jako dar. Ani při schvalování zastupitelstvem
města nešlo všechno úplně hladce. Nakonec ale zastupitelé rozhodli ve
prospěch Shermanu.

Třetím rokem drcení byrokratických bariér jsme já i G. P. Waters už po-
malu začínali ztrácet naději, že tank do Plzně dostaneme. Pan Waters byl již
velmi unavený a zklamaný a vypadalo to, že na celou věc rezignuje. Přesně
si vzpomínám, jak jsem mu v jednom z mnoha dopisů napsal: „Patte, když
to nevzdal Tvůj dědeček na konci druhé světové války, nevzdáme to ani my,
i kdyby to mělo trvat ještě další rok. Tank prostě do zoo dostaneme!“. Nalil
jsem Watersovi znovu krev do žil a týden před květnovými oslavami v roce
2011 tank začal putovat z Vilsecku směrem k Plzni.

Dopravu včetně složení tanku zařídil sponzorsky Petr Březina, majitel fir-
my APB Plzeň. Ale ani zde nešlo vše hladce. Nakládání stroje v americké
základně ve Vilsecku proběhlo bez ztráty kytičky, stejně cesta po dálnici.
Až před hranicí s naší republikou se náhle objevil německý celník, předjel
konvoj s  těžkým tahačem s  tankem a doprovodnými vozidly. Zastavil jej
a začal s kontrolou dokladů. V asi kilogramovém svazku dokumentů na-
šel drobnou nesrovnalost. Na prvním výjezdu z dálnice celý konvoj obrátil
a nechal zajet do areálu celnice poblíž Weidenu. Všechny řidiče zde zavřeli
do samotek a začali s vyšetřováním. Po několikahodinových výsleších, kdy
se celníci nedobrali žádného výsledku, začala docházet panu Watersovi
trpělivost. Rovněž majitel firmy APB byl velmi nervózní, neboť v  zoo již
čekala parta asi 30 lidí, dva buldozery a další těžká technika připravená na
složení tanku a jeho odtažení na nové místo. V zoufalé a vypjaté situaci
zavolal v podvečer pan Waters americkému velvyslanci Larrymu Eisenovi.
Ten se spojil s  vrchním velitelem americké armády v Evropě v Heidelber-

gu. On kontaktoval šéfa celnice, kde byl konvoj
zadržován, a ledy se pohnuly. Na základě této
intervence byl okamžitě propuštěn a mohl po-
kračovat směrem na Plzeň. Tank do ní šťastně
dorazil večer v úterý 3. května – necelé tři dny
před plánovaným slavnostním ceremoniálem
jeho odhalení v zoologické a botanické zahra-
dě. Ve středu ráno pracovníci APB bez problé-
mů tank složili v lochotínském parku a pomocí
těžké techniky, především buldozerů, vytáhli
do stráně v botanické zahradě před německou
podzemní pevnost a umístili jej na připravenou
podestu.

Šestého května v  devět hodin ráno jsme
mohli konečně přestřihnout pásku za účasti velvyslance USA v ČR Norma-
na Larryho Eisena, primátora města Plzně Martina Baxy, George Pattona
Waterse, amerických vojenských veteránů, ředitele Vojenského historické-
ho ústavu v Praze plk. Aleše Knížka a dalších významných hostů a slavnost-
ně přivítat tank v plzeňské zoo.  

Na závěr je na místě poděkovat desítkám zúčastněných lidí včetně za-
městnanců Zoologické a botanické zahrady města Plzně, kteří se svým dí-
lem zasloužili o získání tohoto unikátu do Plzně.  

Po téměř roční přítomnosti tanku v našich expozicích mohu s  radostí
konstatovat, že se Sherman M4A1 stal pro naše návštěvníky velmi oblíbe-
nou a vyhledávanou atrakcí. Doufám, že při letošních  květnových oslavách
otevřeme pro veřejnost celou podzemní zoo, která vznikla z bývalé němec-
ké pevnosti.
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Skvosty přírody

V  minulém nahlédnutí mezi skvosty přírody
jsme si představili ledovcová jezera, jež se v ČR

nacházejí na jediném místě – na Šumavě. To na
rybníky – dnešní téma – je česká krajina neskona-
le bohatší. Také bylo těžké se rozhodnout, zda se
zastavit v naší zájmové oblasti u rybníků Lnářska
a Blatenska, či rybníků jižního Plzeňska a Klatov-
ska nebo na východ od Rokycan. Nakonec vyhrály
rybníky Bolevecké soustavy. Svojí polohou vedle
Plzně, jíž jsou společně s okolními lesy rekreač-
ním zázemím, a přitom zachovanými přírodními
hodnotami jsou unikátním fenoménem republi-
kového rozměru. Z  technického a  krajinářského
hlediska představují jedinečné pozdně gotické
dílo.

Zatímco jezera jsou výlučně přírodními výtvory,
vznik rybníků je spojen s  činností člověka. Naši
předkové je však dokázali tak mistrně vsadit do
krajiny, že tím nikterak neutrpěla, naopak získala
nové krajinářské, tak přírodní hodnoty. Dnes ryb-
níky chápeme jako zcela organickou a přirozenou
součást české krajiny. Zejména pro jižní Čechy
jsou naprosto dominantním prvkem. Tamní rovi-
ny si bez nich už nedokážeme vůbec představit.

Velkorysý plán založení bolevecké rybniční sou-
stavy připravovalo město Plzeň již v polovině 15.
století. Předstihlo tak budování známých soustav
v Polabí a jižních Čechách. V blízkém okolí však již
více než 100 let existovaly rybníky chotěšovského
kláštera na Lučním potoce mezi Nýřany a dneš-
ní Valchou. Pro srovnání – největší rybník v ČR,
jihočeský Rožmberk (648 ha), vybudoval jeho
stavitel Jakub Krčín z Jelčan až v letech 1584-90.
Je ovšem třeba uvést, že rybníky nebyly zakládány
ze žádných estetických nebo kulturních pohnutek,
ale z důvodů ryze ekonomických. V tehdejších do-
bách patřilo rybniční hospodářství vedle vaření
piva k nejvýnosnějším odvětvím podnikání.

Chovu ryb bolevecké rybníky sloužily po staletí.
Zajímavou podívanou pro obyvatele Plzně a jejího
okolí byly zejména pravidelné výlovy největšího
z rybníků – Velkého (Boleveckého). Byl vybudo-
ván v letech 1460-61 a dnes je se svými 53,3 hek-
tary pátým největším rybníkem v Plzeňském kraji.
Od 70. let 19. stol. až do roku 1987 měl každou
zimu i neobvyklou funkci – hlavní plzeňský pivo-
var z něho těžil led pro celoroční chlazení piva. Ve

20. a 30. letech minulého století byla jeho spotře-
ba až 600 vagónů!

Od počátku 20. stol. vzrůstal zájem o rybníky,
jakožto o místo pro koupání a krátkodobou re-
kreaci. Na podzim 1920 přijalo Obecní zastupitel-
stvo města Plzně usnesení, jímž se část Velkého
rybníka vyhrazuje ke koupání a přilehlé pobřeží
ke zřízení koupaliště a pro výstavbu k tomu po-
třebných budov. Od roku 1981 je hlavní funkcí
bolevecké rybniční soustavy, od počátku 90. let
minulého století svěřené Správě veřejného statku
města Plzně, funkce rekreační a krajinářská.

Přes značnou celoroční návštěvnost bolevec-
kých rybníků a jejich těsné sousedství se zástav-
bou na severozápadním okraji Plzně jsou jejich
břehy stále vegetačně poměrně zajímavé a boha-
té. Např. v mokřadu nad Seneckým rybníkem je
dokonale vyvinuto společenstvo vysokých ostřic.
Takovýto biotop je v západních Čechách poměrně
vzácný a na území Plzně ojedinělý. Vtoková část
Kamenného rybníka o rozloze přes 11 ha je od
roku 1953 přírodní rezervací ochraňující vrchovišt-
ní rašeliniště přecházející v rašelinný les a slatin-
nou louku s výskytem vzácných rostlinných druhů
– např. suchopýru, klikvy bahenní, sedmikvítku
evropského či vlochyně bahenní. Roste zde 13
druhů rašeliníku.

Zoologickou kuriozitou, dnes až neuvěřitelnou,
je dobový záznam, že až do roku 1945 se v polesí
Bolevec, k němuž soustava boleveckých rybníků
náleží, vyskytoval tetřev hlušec a ještě v roce 1952
zde   byl nad rybníkem Košinář pozorován tetří-
vek.

V posledních letech bolevecké rybníky na sebe
upínají pozornost ekologů, hydrologů a chránců
přírody v souvislosti s realizací projektu zpracova-
ného RNDr. Jindřichem Durasem, Ph.D., a vedou-
cího ke zlepšení kvality vody zejména ve Velkém
(Boleveckém) rybníce. Jeho principem je totiž
změnit stav rybníka tak, aby se při zachování jeho
vysoké ekologické hodnoty výrazně zlepšila kvali-
ta vody pro rekreační koupání. Opatření probíhají
od roku 2006 a jsou založena na těchto krocích:
• Regulaci rybí obsádky – podstatném snížení

výskytu nežádoucích druhů ryb (plotice, cejna,
okouna, kapra) a posílení populací dravých ryb
(candáta, štiky, sumce, bolena).

• Návratu vodních rostlin, především ponoře-
ných, a jejich cílené podpoře.

• Ošetření vody a sedimentu (bahna) chemic-
kými prostředky na bázi hliníku (síran hlinitý)
a  na bázi železa (chlorid železnatý) s  cílem
většinu fosforu pevně chemicky vyvázat, aby
nemohl být využit pro další růst sinic, a tak je-
jich výskyt omezit na minimum.
Již v  roce 2008 bylo možno konstatovat, že

Velký rybník po celou sezónu splňoval s  vel-
kou rezervou hygienické požadavky na vodu ke
koupání. Současně bylo zřejmé, že přijatá a re-
alizovaná opatření nemají definitivní charakter
a je nezbytné počítat s pracemi zaměřenými na
udržování dobrého stavu celého ekosystému, ze-
jména rybí obsádky – a to dosazováním žádou-
cích druhů ryb a regulačními odlovy. U vodních
rostlin pak bude nutná mechanická regulace
biomasy. V  letech s  nepříznivými podmínkami
nelze vyloučit ani doplňkové použití chemických
látek odstraňujících fosfor.

Aktuální počet rybníků na severozápad od Plz-
ně je 11. Ne všechny jsou stejně významné a po-
zoruhodné, ale všechny jsou ozdobou této zají-
mavé krajiny, která ač za humny velkého města,
je stále plná zachovaných přírodních hodnot.

Ing. František Hykeš

Jsou lidským dílem, krajině ale jen prospěly

V království rostlin
ly a bohatě kvetly. Část semen jsme nechali
vypadat přirozeně v  okolí rostliny, část jsme
sebrali a pokusíme se opět vysít.

Naproti tomu, z kterých rostlin máte ra-
dost?

V září se nám podařilo konečně získat řízky
vrby borůvkovité a  jejich zakořenění se zdá
stoprocentní.

Mochna duryňská byla v  době přenosu
rostliny v květu, takže se po dozrání vyseme-
nila a  koncem července již byly vidět malé
rostliny. Na konci října už nebylo téměř po-
znat, která rostlina je matečná a  která nově
vyrostlá.

V loňském rozhovoru jste zmínila, že 
nejnáročnější z uvedených rostlin na pěs-
tování v ex-situ – tedy mimo jejich přiro-

zené podmínky – je zimozelen okolična-
tý. To proto, že je závislý na mykorhize, 
méně odborně řečeno na spojení s urči-
tými druhy podhoubí.

Byl vysazen do umělého biotopu s borovi-
cemi, brusinkou, borůvkou a  lesními mechy,
který je po celou dobu zastíněn asi 0,5 m
vysokou konstrukcí se sítí. Prozatím rostlina
dobře prospívá, koncem léta se dokonce ob-
jevil nový přírůstek.

Co vás čeká v letošním roce?
Pokusíme se dopěstovat mladé rostliny hoř-

ce křížatého a  mochny duryňské a  budeme
dál pokračovat v pokusech rozmnožit ostatní
druhy jak generativně, tak i vegetativně.

Smil písečný

Jak ukazuje letecký snímek Jiřího Bergera, měst-
ská zástavba zasahuje takřka až na samé břehy 
rybníků bolevecké soustavy.  

(Foto repro)
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Prvním letošním mládětem 
byla opička
Prvním přírůstkem plzeňské zoo v roce
2012 byla dvě mláďata kosmana bělo-
vousého. Na svět přišla 2. ledna.

Kosmani bělovousí náležejí k jedněm
z prvních drápkatých opic, které se v pl-
zeňské zoo objevily. Jejich premiérový
pár získala v létě roku 2000.

Kosmani bělovousí patří mezi nejčas-
tější zástupce své čeledi. Žijí dokonce
i  v  parcích na okrajích jihoamerických
měst. V  plzeňské zoo obývají expozici
v  sousedství Tropického pavilonu. Če-
leď tzv. drápkatých opiček se správně
jmenuje kosmanovití a patří do ní lvíčci,
tamaríni a kosmani, jde o obyvatele Již-
ní a Střední Ameriky. Na jídelníčku  mí-

vají hmyz, plody a různé produkty pralesních stromů a rostlin. Dožívají se
10 až 15 let. Vyjma kojení přebírá ostatní péči o mláďata, jež se obvykle
rodí dvě, otec.                                                                                    (mv)

Novinky roku 2012 budou 
nejen z říše rostlin

Určitě už bude dokončeno podzemí!
Prvními letošními novinkami, které si mohou návštěvníci prohlížet už
od jara, jsou dvě botanické expozice: Jedna – ve svahu vedle velké ptačí
voliéry – představí stovky vzácných rostlin nejjižnějšího výběžku Jižní
Ameriky – drsné Patagonie a jižního Chile.

V dalším svahu, tentokráte pod Dinoparkem, se představí květena Alp,
rozlehlého evropského pohoří, které zasahuje na území sedmi států.

Zajímavé bude určitě i představení léčivých rostlin jednotlivých částí
světa. Například pro oblast Mediteránu, tedy Středozemí, byl upraven
středový prostor prostranství před Tropickým pavilonem.

Po loňské odmlce by se měli letos návštěvníci dočkat i další velké
a zcela zásadní expozice – podzemní zoo v bývalém skalním bunkru
generálního štábu nacistické protiletecké obrany. „Rádi bychom to stihli
do května, do oslav osvobození, protože tato stavba s válkou souvisí,“
prozrazuje velké přání svoje i dalších realizátorů expozice ředitel Zoolo-
gické a botanické zahrady města Plzně Ing. Jiří Trávníček. „Stavební prá-
ce se sice blíží ke  konci, ale hodně času si vyžádá rozsáhlý informační
systémem a úprava jednotlivých částí podzemí do expoziční podoby.“

Stavba začala v roce 2008 a celý projekt by měl stát kolem 12 milionů
korun. „Letos musí být dokončen na tisíc procent,“ uvedl Ing. Trávníček
v lednu deníku Právo a dodal: „Jinak spáchám sebevraždu.“

Po republikovém unikátu, jímž se stala v roce 2008 Česká řeka pod
statkem Lüftnerka, která realizačně předběhla záměr pražské zoo, pod-
zemní expozice by mohla být dokonce unikátem světovým nebo ale-
spoň evropským. „Podzemní zoo sice existují,“ vysvětluje ředitel Tráv-
níček, „ale ne v takovém rozsahu a prostředí! Zpřístupněné štoly měří
takřka sto metrů, pod zemí je kolem dvanácti místností, celková plocha
bunkru je téměř tři sta metrů čtverečních. Návštěvníkům ukážeme, jak
vypadá podzemní život v  různých částech světa. Jedna z  expozic tře-
ba přiblíží atmosféru chodby v pyramidě, kde poletují kaloni a pobíhají
nilské myši. Další v podobě jeskyně představí kubánské hady. Chybět
nebude ani studna plná ryb z Arabského poloostrova,“ slibuje Jiří Tráv-
níček.                                                                             (zh)

Hrošíci znovu v páru
Loni na podzim uhynulý sameček hrošíka liberijského Rambo už má za
sebe od 11. ledna náhradu. Je jím chovný hrošík jménem Leipi (1985) ze
zoo v Rotterdamu. Zde se zasloužil od roku 1989 o několik mláďat.

V plzeňské zoo žijí tato zvířata od jara 2010 jako v  jedné ze čtyř zoo
v ČR.

Populace hrošíků liberijských ve volné přírodě čítá odhadem k 5 000 je-
dinců, jejich počet trvale klesá! V mezinárodní Červené knize IUCN je druh
veden v kategorii zranitelný. Hrošíci se dožívají přibližně 35 let. V Evropě je
nyní chová kolem 60 zoo.                                                                    (mv)

Clean Up the World    /Ukliďme svět!/ je me-
zinárodní kampaň, v  jejímž rámci organizují

skupiny dobrovolníků na celém světě úklid svého
okolí. Jejím smyslem není však pouze uklízet, ale
především přimět lidi zajímat se o stav životního
prostředí. V  letošním roce se bude konat již po
20! Každoročně  se jí zúčastní asi 35 miliónů dob-
rovolníků z více jak 100 zemí. Výjimkou není ani
naše republika – koordinátorem kampaně je zde
Český svaz ochránců přírody. Dříve byla v ČR vy-
hlašována vždy k určitému termínu, nyní ale pro-
bíhá průběžně. Obvykle na jaře a na podzim.  

Prvopočátkem akce byl celoživotní sen austral-
ského stavitele lodí a jachtaře Iana Kiernana obe-
plout svět. Ve 47 letech podnikl v letech 1986 až
1987 na jachtě cestu kolem světa. Během plavby
byl však šokován, když viděl, čím vším jsou moře
znečištěná a  zaneřáděná. Po návratu domů se
rozhodl sezvat přátele, ti pozvali své známé a spo-
lečně s dalšími dobrovolníky vyčistili 270 km moř-
ského pobřeží, z něhož sebrali 5 000 tun odpadu.
Bylo to 8. ledna 1989. Následující rok se rozšířila
kampaň po celé Austrálii a poté do dalších zemí.
A myšlenka Clean Up the World byla na světě. Od
roku 1993 se k ní hlásí i ČR a podporuje ji zde více
než 8 000 dobrovolníků, z nichž většina jsou děti.

V roce 2004 se kampaně zúčastnili z iniciativy
Sdružení přátel Zoologické a  botanické zahra-
dy města Plzně IRIS i žáci vyšších ročníků 17. ZŠ
v Plzni. Od odpadků vzorně vyčistili lochotínské
louky. Nepořádek zaplnil  jeden velký kontejner!

Generální úklid by louky potřebovaly opět.
Sdružení IRIS ale jeho organizátorem určitě nebu-
de!  Vést děti k zodpovědnému a šetrnému vzta-
hu k životnímu prostředí – to jistě ano, ale určitě
ne z nich dělat sluhy nezodpovědné části společ-
nosti! Lidí, kteří nepotřebné harampádí vyvezou
namísto do sběrného dvora na okraj lesa nebo
do příkopu. Nad několika hromadami odpadků
na lochotínských lukách se zvedá žaludek už jen
při pohledu na ně. A to by měly uklízet děti?!

Otřesných svědectví lidské ignorace vůči příro-
dě a svému okolí je bezpočet. Stačí vejít kdekoliv
do lesa po cestě vycházející z veřejné komunika-
ce. Úplný zázrak, není-li několik metrů lemována
vším možným odpadem z lidských příbytků. Zno-
vu se mi vybavuje  loňské rozhořčení plzeňského
zvířecího záchranáře Karla Makoně nad tím, co
spatřil v ptačím ráji na Tachovsku: „Tisová u Ta-
chova, kolem naprosto neuvěřitelná a nádherná
soustava rybníků. Většina z nich je dokonce chrá-
něna zákonem a nese statut rezervace. Ovšem to,

co jsem našel necelých 50 m od poslední tabule
se státním znakem a nápisem rezervace mi vyra-
zilo dech: Rozsáhlá skládka komunálního odpadu
včetně nebezpečných odpadů, pěkně rozhrnutá
do spodního rybníčka tvoří „malebnou“ plážičku
z  eternitových desek, skla, stavební sutě, igelitů
a  podobně. K  tomu čerstvý návoz vykuchaných
ledniček, pneumatik a plastů.  To vše kousek od
jednoho z nejhezčích rybníků Tachovska, kde žijí
motáci pochopové, potápky roháči a  dokonce
i pár u nás vzácných hus velkých. Tisovou a  její
obyvatele však nějaká příroda asi vůbec nezajímá.
V rezervaci myslivci pravidelně cvičí lovecké psy.
V  roce 2001 zmasakroval a  zlikvidoval mačetou
neznámý pachatel přes 15 hnízd volavek popela-
vých s 50 mláďaty hnízdících v rákosinách Borské-
ho rybníka půl kilometru od posledního domu vsi.
To ale není vše: Když se v Tisové uklízelo na hřbi-
tově, přes zeď, pěkně ven do kopřiv, byly vyháze-
ny staré náhrobky bývalých sousedů. Inu neplatíš
– nebydlíš – platí dnes i na hřbitově! Jak můžeme
potom očekávat nějakou úctu k přírodě a živému,
když není ani k minulosti, ba ani k mrtvému!“

Kampaň Clean Up the World  je určitě nadmíru
užitečná a zaslouží si podporu. Jak by však bylo
krásné, kdyby vůbec nemusela existovat. Kdyby si
každý po sobě uklízel sám a příroda byla čistá jako
obývací pokoj slušných lidí. Ušlechtilé, ale v dané
realitě asi jen snílkovské přání.     František Hykeš

Ukliďme svět/Ukliďme každý po sobě!
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V minulém čísle jsme nahlédli v rámci této rubriky do pavilonu Tajemný
svět africké noci, který v roce 2011 slavil deset let své existence. Podí-

váme se do něj ještě jednou a blíže se seznámíme s dvojicí jeho obyvatel,
kteří skáčou jako klokani, ale vedle dlouhých skoků s nimi už společného
nemají vůbec nic.

První se jmenuje noháč východoafrický. Je to hlodavec žijící asi v pě-
tičlenných koloniích, ale zároveň si dopřávající  soukromí, neboť každý ze
skupiny obývá vlastní noru. Jde o zvíře se soumračnou aktivitou, v jehož
jídelníčku jsou kořínky, hlízy, pupeny, semena a bobule. Bílkovinnou slož-
ku potravy doplňuje občasným lovem hmyzu. Mláďata se rodí po celý rok,
březost samice trvá dva měsíce, zpravidla jedno mládě sice kojí 40 dnů,
ale pohyblivé je hned po porodu.

Neposedným miniaturním a opravdu zdatným skokanem je další hlo-
davec tarbík egyptský. Jeho domovem jsou i nejsušší místa severní
Afriky a Saudské Arábie. Žije jak na mořském pobřeží, tak i v horských
nadmořských výškách. Jeho tělo je dlouhé od deseti do dvanácti cen-
timetrů, zato ocas měří až centimetrů dvacet a je zakončen bíločernou
štětičkou chlupů. S jeho pomocí dokáže skočit i do dálky jednoho me-
tru! Pohybuje se především skákáním, zadní nohy jsou čtyřikrát delší
než přední. Tělesná hmotnost nepřesahuje 70 gramů. Žije samotářsky
v podzemních norách, z nichž vylézá za tmy, a to především za potravou.
Tu tvoří různé části rostlin. Samičky rodí po 25 dnech březosti jedno až
dvě mláďata.                    

(kola)

Kmotři se představují

Skáčou jako klokani, ale klokany nejsou

�

Poklad nejen podle jména

Poprvé mohli levharty návštěvníci plzeňské
zoo spatřit ve válečném roce 1940. V šedesá-

tých letech minulého století zde žily dvě samice,
v sedmdesátých letech sice jen jedna, ale měla
mláďata, jež se však nepodařilo odchovat. Ve
stejné době vlastnila zoo i  pár černých levhar-
tů, který odchoval čtyři potomky. Ti pak byli na
dlouho posledními mláďaty kočkovitých šelem
v  plzeňské zoologické zahradě. Chov černých
levhartů skončil v roce 1998, v roce 2002 je na-
hradili levharti čínští v nové dvojvoliéře pod skal-
ním masivem se statkem Lüftnerka.

Jako první se zde zabydlela samice jménem
Nurika. O  rok později získala zahrada samce
Richarda. Do levhartice vkládali chovatelé velké
naděje, jenže kvůli zpochybnění její poddruhové
čistokrevnosti musela projít genetickými testy.
Dopadly sice dobře, ale oddálily Nuriččino při-
puštění o několik let. První porod skončil neú-
spěšně, dalšího potomka Jacka měla až v 11 le-
tech, druhé mládě ve 12. Zatímco Jack, který se
narodil loni na jaře, musel být odchován uměle,
o příští kotě se už matka dokázala postarat na
výbornou.

Jedenáctý leden pro ně byl dnem D. Bylo po-
křtěno – od místostarosty prvního plzeňského
obvodu Jiřího Uhlíka dostala pětiměsíční samič-
ka jméno Baobao. To v čínštině znamená poklad
nebo dítě. A pokladem také je – vždyť levhart
čínský je poddruhem ohroženým vyhynutím
a o odchov mláděte usilovala zoo několik let.

Podle kurátorky chovu šelem v plzeňské zoo
Ing. Lenky Václavové jsou čínští levharti velmi
vzácní. „Prakticky neexistují údaje o počtu v pří-
rodě žijících jedinců. Odhadují se na desítky,
možná je to do stovky zvířat. Plemenná kniha,“
dodává Ing. Václavová, „uvádí, že ve dvaceti zoo
světa je chováno 48 těchto šelem. Jiné údaje
hovoří o počtu větším.“

Jak dále vysvětluje, levhart čínský je jedním
z  přibližně 30 poddruhů levharta skvrnitého,
jehož areálem výskytu je Afrika a Asie. Některé
poddruhy jsou již vyhubené, jiné balancují na
hranici vyhynutí.

Na levhartí kotě, jehož hmotnost se počát-
kem roku pohybovala kolem pěti kilogramů,
jsou náležitě pyšní i oba ošetřovatelé velkých
šelem Václav Trejbal a  Tomáš Košatka. I  pro
ně je setkání s  mládětem ve výběhu poměr-
ně vzácné, neboť matka ho pečlivě střeží
a ven z brlohu ho pouští převážně jen v noci.
„Předpokládám,“ soudí T. Košatka, „že Nurika
zvládne přes svůj věk ještě jeden porod. Je ve
vynikající kondici.“ To bude ale nejdříve za rok
až půl, až Baobaa doroste do věku, kdy se osa-
mostatní a začne žít vlastní život nezávislý na
matce.                        (kola) 

Mladá levhartí samička se od ledna jmenuje Baobao

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

Jiří Trávníček s kmotrem levhartího mláděte 
Jiřím Uhlíkem.

Noháč Tarbík                                                             (Foto repro)
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Kočkodan Brazzův
(Cercopithecus neglectus) 
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TřIKRÁT O OPICÍCH – NEJSTARšÍCH, NEJMLAdšÍCH A NOvýCH

V minulém čísle IRISu jsme vás seznámili se
smíšenou skupinou dvou druhů drápkatých

opiček – lvíčků zlatohlavých a kosmanů zakrs-
lých. Ošetřovatelům se podařilo všechna rizika,
která takovéto společné expozice vytvářejí, eli-
minovat, takže chov je nejen úspěšný, ale loni
o prázdninách se narodila kosmanům i mláďa-
ta. Jak to po takové události v expozici vypadalo,
popisuje jedna z ošetřovatelek primátů ALENA
FAFLÍKOvÁ:

Stále častější bývají v  zoo i smíšené skupiny
primátů. Jsou-li v ní  lvíčci zlatohlaví, dá se vyu-
žít poznatku, že  se ve většině případů podílejí
na odchovu mláďat svých vhodně zvolených
spolubydlících. Mají totiž velmi silné sociální cí-
tění. Asi měsíc před porodem dvojčat kosmanů
jsem si všimla, že samice lvíčka začala extrémně
hájit samici kosmana. Pokaždé, když odpočíva-
la, jakoby u ní držela stráž a nepustila k ní ani
jednoho samce, aby měla klid. Ke krmení ji ne-
chávala jít první. Oba páry lvíčků nemají žádné

zkušenosti s vlastními potomky, takže narození
malých kosmánků ve smíšené skupině pro ně
byla zcela nová a nepoznaná zkušenost. O tom,
jak bude odchov probíhat jsme se mohli jen
dohadovat. Byla zde spousta otázek: Jak zvlád-
nou lvíčkové přítomnost cizího mláděte? Podaří
se nezkušenému dva a půl roky starému sam-
ci zvládnout těžkou úlohu otce, jemuž příroda
předala mnohé z mateřských povinností? (Kos-
man zakrslý dospívá ve 24 měsících života.)

První den po narození bylo vše v  pořádku,
mláďata se pevně držela za krkem otce, proběh-
lo kojení a nic nenasvědčovalo tomu, že by mohl
nastat problém. Zkušenosti s chovem tohoto zví-
řete mě naučily trpělivě čekat a teprve, když jsou
mláďatům dva týdny, uvěřit, že zvládnou dospět.
Až potom přichází ta skutečná radost z nově na-
rozeného mláděte!

Druhý den bylo jedno mládě od rána slabé
a  nedrželo se srsti samce tak dobře jako jeho
sourozenec. Při odpolední kontrole se už sotva
zachytávalo otci na noze. Celý den fungovala
střídavá péče rodičů a  velký zájem o  novoro-
zence projevovali též lvíčkové – hlavně samice.
Pronásledovala chovný pár, ale určitě nikoliv se
špatným úmyslem, spíše se jednalo o zvědavost.
Kosmanům její bezprostřední blízkost vůbec ne-
vadila. Poslední kontrola toho dne přinesla velké
překvapení: Samice lvíčka sebrala slabé mládě
samci z  hřbetu, prokousla mu hlavu a  pustila
na zem!? Kosmani odešli se zdravým mládětem
do budky a nechali mě v klidu mrtvolku sebrat
z  expozice. Rázem zde byla naléhavá otázka:
Nezakousne samice lvíčka i druhé mládě? Od
zkušených chovatelů jsem rychle sehnala jejich

názory. Rozhodně nebyly jednoznačné: Jeden
radil přestěhovat lvíčky do zázemí a nechat od-
chovat zbylé kosmaní mládě v klidu rodiči. Druhý
doporučoval „ponechat to na přírodě“. Rozhodo-
vání nebylo snadné, ale zvítězila profesionalita
nad lítostí a obavami z dalšího možného úhynu.
Možná to někomu bude připadat kruté, ale prv-
ní odchovy jsou někdy nazývané jako „cvičné“;
rodiče se na nich učí, aby se pro příště stali již
dobrým chovným párem.

Další dny byly vynikající. Lvíčkové s  respek-
tem pozorovali odchov kosmánka, který byl
naprosto vzorový. Třetí týden po usmrcení sla-
bého mláděte „půjčili“ kosmani potomka lvíč-
kům. Od šestého týdne, kdy již končí období
kojení, přešla péče o mládě převážně na lvíčky.
Na kosmaním otci bylo  vidět, že „chůvy“ uvítal
s vděčností. Mládě se přece jen pronese. Vědci
vypočítali, že nošení dvou mláďat na zádech se
rovná tomu, jakoby měl dospělý člověk na zá-
dech dvacetikilové dítě! Při pohledu na konsti-
tuci kosmanů je zřejmé, proč rádi využijí pomoc
větších spolubydlících. Malý kosmánek je od
podzimu plně samostatný, ale ve zlatavé „hřívě“
lvíčků se občas ještě rád „sveze“.

Proč zabila samice lvíčka slabé mládě? Mož-
ná, že to není otázka bez odpovědi. Myslím si,
a podle pozdějšího pozorování chování této sa-
mice, jsem o tom i přesvědčena, že se jednalo
o pomoc kosmanům. Je možné, že samice in-
stinktem věděla, že mládě nevydrží a že nemá
proto cenu, aby se rodiče vyčerpávali jeho no-
šením a  opatrováním. Kdyby jí šlo o  zabíjení
mláďat, zabila by i to druhé. To se ale nestalo,
naopak její péče o něj byla perfektní!

Rok 1981 byl pro plzeňskou zoo díky jejímu
osamostatnění od Parku kultury a oddechu

(PKO) spojen se zahájením chovu mnoha dru-
hů zvířat. Byl to například i tygr indický či
navrátivší se medvěd hnědý, kdy samec
Pišta žije dodnes. Za povšimnutí stojí ur-
čitě loňské 30. výročí přivezení prvního
makaka lvího a  páru kočkodanů Brazzo-
vých. Kočkodani jsou od té doby chováni
nepřetržitě, makakové s  malou přestáv-
kou na přelomu let 1993 a 1994.

Kočkodani Brazzovi jsou od roku 1996
v Plzni průkopníky chovu opic mimo klece,
na ostrovech se stromy. Počet postupně
odchovaných kočkodanů už dosahuje ke
čtyřem desítkám, ale i současná mláďata již
ve čtvrté generaci mají v sobě krev prvního
samečka jménem Ťulda. Nynější chovný
samec Keelar (*1998) pochází z  Francie
a žije se samičkou Koki narozenou v Plzni.

První makak lví Mak dorazil do Plzně
z Liberce. Bohužel se mu řadu let nedařilo
opatřit nepříbuznou manželku. Proslavil
se snímkem Ericha Tylínka, který na plaká-
tě či pohlednici bývá vídán dodnes. V roce
1992 sice obdržel dvě různé partnerky, ale
na založení rodiny bylo vzhledem k  jeho

vysokému věku (18 let) již pozdě. Po Mako-
vě úhynu se vedení zoo dlouho nerozmýšlelo
a  během krátkého času dovezlo šest nových

makaků lvích. Ve starém pavilonu opic se však
nedokázali shodnout, takže to u nich vypadalo
tak trochu jako v písni Já mám devět kanárů, ty

mě nejdou do páru. Zkrátka opičky žily
po dvojicích nebo trojicích a velkou ro-
dinu nešlo utvořit. Dvě samice proto od-
jely zpět do ciziny a byly vytvořeny dva
páry Hubert – Eva a Bruno – Mirunka.
Pozoruhodné bylo, že se makakové ne-
báli vstupovat do vodního příkopu, a to
až po krk, a sbírali zde různé drobnosti.
Opice se totiž obvykle vodě vyhýbají.

Po několika letech přišla na svět první
mláďata Mirunky a Bruna – Viki (1996)
a  Maki (1998), která potom prožila
dospívání v  již modernizované neza-
mřížované velké expozici se skalou za
umělým sklem. Od té doby se postup-
ně rodila další mláďata. Samec Hubert
v  roce 2001 uhynul, dožil se unikátní-
ho věku 30 let. Současnou rodinu tvo-
ří nový samec Wuppi, Mirunka (jakási
babička), Vikina a  mladí makakové.
Od roku 2010 mají samostatný pavilon
s prostorným výběhem v areálu nových
afrických a asijských expozic.                 

Mgr. Martin Vobruba

Třicet let chovu makaka lvího a kočkodana Brazzova

Kosmaní mládě ve střídavé péči

Rodinka makaků lvích

Alena Faflíková
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Na konci ledna se prudce ochladilo a více
než celá první dekáda února byla ve zna-

mení arktických mrazů. V Plzni byly nejmrazi-
vějšími, s teplotním rozmezím od 19 do 21°C,
dvě pondělní rána: 7. a 14. II. Některé dny ani
přes den nevystoupala teplota nad mínus de-
set. Co zvířata v zoo, ptala se veřejnost.

Takže jaká pro ně byla druhá polovina le-
tošní zimy – to je otázka pro hlavního zoologa
Jana Konáše:

„Pro některé vodní ptáky umístěné celo-
ročně venku je velmi důležité, aby nezamrzla
vodní hladina, aby se mohli ve studené vodě
paradoxně ohřát. Nezamrzlá voda si totiž drží
teplotu od plus dvou do čtyř stupňů, což je
samozřejmě více než okolní minusové teplo-
ty. Toho využívají kachny, husy, ale i tučňáci.
Proto tam, kde chováme vodní ptáky venku,
dbáme, aby voda v mrazech nezamrzla. Musí
neustále protékat, nebo se musí uměle čeřit.
Přesto jsou-li nízké extrémní teploty dlou-
hotrvající, jsou pro některé druhy připraveny

evakuační plány. Konkrétní příklad: pokud by
dvacetistupňové mrazy trvaly déle jak dva dny,
musí už jít do zimovišť i tučňáci Humboldtovi,
neboť při takovéto zimě jim hrozí omrznutí
křídel. Přesun však nemůže být uskutečněn
přímo do temperovaných ubikací, ale s jakou-
si několikahodinovou aklimatizační přestáv-
kou v  chladné místnosti. Jinak může nastat
poškození exponovaných končetin.

Naštěstí letošní extrémní mrazy netrvaly
dlouho, minus dvacet stupňů bylo jen jednu
noc, a  tak jsme evakuovat nemuseli. Pravda,
teploty minus deset až patnáct stupňů pano-
valy delší dobu, ale to pro zvířata chovaná
celoročně venku není ještě ohrožující. Ovšem
při zachování všech nutných předpokladů
jako je možnost závětří, podestlání, nezamr-
zající voda, energeticky bohaté krmení a pod.

Druhá skupina zvířat – v zimovištích a pavi-
lonech – je zcela závislá na vytápění.

Samozřejmě každá extrémní zima se v zoo
prodraží. Náklady na energie jsou vysoké, kot-

le jedou na plný výkon, ale komfort pro zvířa-
ta musí být zachován. Někde bylo nutné užít
přídavných elektrických zdrojů, protože vlast-
ní vytápění nebylo v danou chvíli dostatečné.
Problém může nastat při technické poruše
vytápění nebo při výpadku elektrického prou-
du, neboť plynové kotle jsou řízeny elektricky.
Pak je nutné poruchu velmi rychle odstranit,
protože při extrémně nízkých teplotách nevy-
tápěné budovy rychle chladnou. Takový pro-
blém jsme měli v pavilonu hrošíků. O jednom
víkendu při patnáctistupňových mrazech vy-
pověděly v noci kotle službu. Ráno ošetřova-
telé naměřili podlimitní teplotu a zjistili záva-
du. Ta se musela urychleně vyřešit bez ohledu
na volný den.  

Taková, jako letošní, zima nebyla v historii
zoo první. Myslím, že jsme už přestáli i zimy
horší. Je ale pravdou, že každá prověří naši
připravenost a poukáže na možné nedostat-
ky, které se musí do té další odstranit.“       

(rd)

Únor 2012: Kotle šly naplno, na evakuační plány nedošlo! 

Ostrov před výběhem velbloudů patřil řadu
let opicím gibonům lar. Vrátili se sem i po

výstavbě nových afrických a  asijských expozic,
kdy tomuto prostoru začali dominovat nosorožci
indičtí. Od   podzimu se tu s nimi už návštěvník
nepotká. Vystřídali je rovněž giboni, ale bělolící.
V místech přirozeného výskytu, což je jihozápad-
ní Čína, Vietnam a Laos, jsou kriticky ohroženým
druhem. Na vině je ničení jejich životního prostře-
dí. V zoo jsou zapojeni do Evropského záchovné-
ho programu (EEP).

„Giboni lar byli v  Plzni zastoupeni šestnácti-
letou samicí a  jedním samečkem, ale byl to její
potomek. To je pro další množení špatná kombi-
nace. Dopárování přibližně stejně starým samcem
se nedařilo, takže bylo rozhodnuto nahradit gi-
bony lar vzácnějšími gibony bělolícími,“ vysvětluje
změnu ošetřovatelka Šárka Vyzrálová.  

Nová zvířata pocházejí z  Nizozemska, ovšem
každé z  jiné zoo. Pohlavím jsou to samečkové,
ale do budoucna se počítá i se získáním samičky
a rozmnožováním, i když u gibonů není jednodu-
ché. Už proto, že vždy jediné mládě přichází na
svět jednou za dva až tři roky.

Začátek pobytu v  novém prostředí nebyl pro
mladšího z gibonů (sedm let) právě nejšťastněj-
ší. Silně dominantní druhý samec (devět let) mu
pokousal nohu. „Je to boj o území, v přírodě zcela
normální věc. Jenže v péči člověka prostě musí

dokázat žít spolu. Proto agresor dostal hormonál-
ní implantát a oba jedinci byli od sebe odděleni.
Každý žije na jiném konci zahrady. S příchodem
jara a tepla, až je bude možno vypustit do výbě-
hu, je vrátíme k sobě a na původní místo. Snad
hormonální léčba přinese zklidnění,“ doufá Šárka
Vyzrálová.

Z  čeho se skládá jídelníček nových obyvatel
zahrady? „Nejvíce dostávají zeleniny a ovoce, ale
k večeři mívají i luštěniny nebo brambory, občas
vařená vajíčka,“ prozrazuje ošetřovatelka skladbu
jejich potravy.

Giboni bělolící jsou zajímaví svým zbarvením.
Dospělí samci jsou černí, jen tváře mají bílé. Sami-
ce jsou béžové. Béžová jsou bez ohledu na pohla-
ví rovněž mláďata do jednoho roku života. Potom
asi na dva roky zčernají a teprve poté se vybarvují
podle toho, zda jde o samici nebo samce.

Giboni lar byli jedněmi z  nejobdivovanějších
opic v zahradě. To pro jejich lezecké kousky v ko-
runách stromů. Charakteristický je pro ně pohyb
v závěsu pod větví, kdy se drží jen prsty a tělo mo-
hutným švihem přenáší až na vzdálenost 10 m.
Zadními končetinami regulují dráhu skoku. Tento
pohyb se nazývá brachiace a giboni se jím pře-
mísťují téměř z 80 procent. Jejich rychlost je při
tom až 35 km/hod. Je to nejelegantnější způsob
pohybu opic. Takhle se pohybují ovšem jen ze
stromu na strom, na zem neskáčou. Tuto podíva-
nou poskytnou návštěvníkům samozřejmě i gibo-
ni bělolící. Navíc je určitě zaujmou svým zpěvem.
Jsou po vřešťanech nejhlasitějšími primáty; me-
lodické zvuky vydávají z  hrdelních rezonančních
vaků. I v hustém lese jsou slyšet až do vzdálenosti
1,5 km. V ranních hodinách jimi oznamují svá teri-
toria. Zpěv samice je složitější než samce, mnohdy
zpívají v duetu, které trvá od 10 do 20 minut. K za-
hánění soků používají kromě hlasových projevů
i různé grimasy a výhružné postoje. Zcela jinými
zvuky se dorozumívají v monogamních rodinách.

                                                   (zh)

Gibony lar nahradili vzácnější giboni bělolící 
Samečkové si ale nepadli do oka
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Po třetí v historii
Čtyřistapadesátitisící návštěvník
plzeňské zoologické a botanic-
ké zahrady byl v roce 2011 uví-
tán 6. prosince. Poprvé prošel
takový počet osob pokladnami
v  roce 2009. Jubilejním ná-
vštěvníkem se stala dvacetimě-
síční Veronika Bártová z Plzně,
která přišla s maminkou Lucií.
Do zoo chodí často, zejmé-
na v  létě, nejvíce milují statek
Lüftnerka a vydry v České řece.
Pro maminku to byla první po-
dobná situace v životě, neboť,
jak přiznala, zatím nikdy nic
nevyhrála.

Význačné návštěvníky přiví-
tala radní města Plzně Irena Rottová spolu s ředitelem zahrady Ing. Jiřím
Trávníčkem. Po předání upomínkových dárků následovala procházka po
zoo, návštěva žiraf a nosorožců.                                                       (mv)

Akva-tera

Kalendárium

Pozvěte známé na šestnáctou mezi akvária a terária    
Jste-li v Plzni na jednání, procházíte se středem města, či chcete-li pozvat
partnera do neobvyklých míst, právě pro vás je tu pozvánka na 16 hod.
ve všední dny a na 10,30 hod. a 14 hod. v sobotu a v neděli do speci-
alizované expozice Akva-tera na Palackého třídě. Přesně v tento čas se
zde konají kontaktní ukáz-
ky jednotlivých živočichů,
jejich odborné představe-
ní a  krmení. Pondělí patří
ještěrům, úterý hadům, ve
středu a  v  pátek čekejte
překvapení a  čtvrtek mají
rezervovaný želvy. Sobotní
dopoledne je ve zname-
ní hadů a  krmení dracén
guyanských a piraní, odpo-
ledne náleží krmení sklíp-
kanů. To je na programu
i v neděli odpoledne, zatím-
codopolednesenávštěvníci
dozvědí zajímavosti o ještě-
rech.                            (zh)     

OD ADVENTU PO SILVESTR

Venkovská pec jako z pohádky, koledy ale chyběly • Štědré Vánoce 
zvířátek • Symbolicky posledním návštěvníkem roku 2011 se stala 
DOMINIKA SRBOVÁ z Mostu • Lev Vilík slavil na Silvestra osmnáctiny

Loňské adventní soboty na statku Lüftnerka byly tradiční i  trochu jiné.
Zdobily se opět  adventní věnce, Mikuláš s anděly naděloval hodným

dětem, které mu dokázaly zarecitovat alespoň několik veršů, nebo zazpívat
kousek písničky. Všechny potom společně s  čerty odvedl na terasu nad
výběhem medvědů, aby jim naposledy zamávaly před zalehnutím k zim-
nímu spánku. Nechybělo obvyklé tvoření vánočních ozdob z přírodnin ani
zdobení vánočního pečiva. Do soutěže o nejzajímavější a nejpovedenější
cukroví od návštěvníků se sešlo ke 30 vzorků. Zvláštní cenu přiřkla porota
Janě Holmanové ze Zbiroha za brontosauříky. I když sladké, rozhodování
to bylo opravdu nezáviděníhodné. Součástí programu této soboty byl i tra-
diční živý betlém. Jako už loni, i letos, v podání plzeňského ochotnického
seskupení SEBRANKA.

Jiná byla adventní odpoledne ve snaze navodit mezi jejich návštěvní-
ky vzájemnou komunikaci. Aby se více podobaly venkovským přástkám.
Ani draní peří, coby inspirace, nechybělo.  I nádherná venkovská pec jako

z pohádky o hloupém Honzovi, byť jen  kulisa ze skladů Divadla J. K. Tyla,
zdobila Staročeskou hospodu na statku. Jen ta komunikace nějak vázla.
Jakoby lidé ztráceli potřebu si jen tak mezi sebou popovídat. A  koledy?
Velmi smutné zjištění: Úspěch neměl u přítomných předzpěvák ani  kytara
s houslemi pří další tvůrčí dílně. Přidal se jeden, dva hlasy. Jakoby tyhle
krásné lidové vánoční písně už nepatřily do světa střední a mladší gene-
race…

Stejné i  jiné byly také  dva hlavní vánoční dny v  plzeňské zoologické
a botanické zahradě – Štědrý den a Silvestr. Od předešlých let se nelišily
programem – naučnými soutěžními stezkami a chytáním zlaté rybky roz-
dávající dárky. Odlišné ale byly počtem příchozích. Na Štědrý den zavítalo
do zahrady 1 169 lidí a přinesli do jesliček pro svá oblíbená zvířátka tolik
dárků pro zpestření jejich svátečního jídelníčku, že je museli ošetřovatelé
permanentně odvážet. Dát je dohromady na váhu, byl to několikacentový
dar. Přes finanční krizi nechyběly ani pomeranče, mandarínky, banány…
Dokonce jižního ovoce bylo podstatně více než na Štědrý den 2010!

Zástupy návštěvníků proudily do zahrady hned po otevření zahrady a ne-
osiřela ani v odpoledních hodinách. A příchozími zdaleka nebyli, jak tomu
bývalo v dřívějších letech, jen tatínkové s ratolestmi poslaní partnerkami
ven, aby nepřekáželi při přípravách na štědrý večer. Přicházely celé rodiny,
jakoby se návštěva zvířátek na Štědrý den začala stávat kultovní záležitostí.

Poslední den roku, loni připadající na sobotu,  přilákal do zahrady ještě
více návštěvníků. Celkem 1 473. Jestliže štědrodenní program korunovaly
Vánoce u šimpanzů, silvestrovský program měl korunky hned dvě: tradiční

Jeden z mnohých sklípkanů – Avicularia 
urticans

K adventnímu programu tradičně patřilo i zdobení vánočního cukroví 
dětmi.                                                       Foto v této rubrice IRIS Miroslav Volf 

(více na www.iris.snadno.eu)

Štědrý den u šimpanzů
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Na statku Lüftnerka

vítání symbolicky posledního návštěvníka roku a oslavy 18. narozenin sam-
ce lva berberského Vilíka.

Kolik je to let, co pořadatelé společně s novináři prožívali minuty napětí,
zda kolem 12. hodiny do zahrady ještě vůbec někdo zavítá?! A ten, který
přišel, byl vždy početně velmi blízký konečnému součtu návštěvnosti. Ten-
tokráte byla situace úplně jiná. Před hlavní pokladnou přešlapoval zástup
lidí, kteří sledovali posun hodinových ručiček o každou sekundu a tipovali,
zda prominentními jubilejními návštěvníky budou právě oni. Své zřejmě
udělala i slíbená odměna – předání narozeninového dárku lvovi.

Nakonec se tím šťastným stala desetiletá Dominika Srbová, která se svojí
maminkou Olgou, jejím partnerem Vladimírem Dlouhým a svým bratrem
přijela na silvestrovský výlet do plzeňské zoo až z Mostu. Sotva se tuto
událost dozvěděli, paní Olga se svěřila: „V  lednu oslaví dcera jedenácté
narozeniny a tohle pro ni bude ten největší dárek.“ (A to ještě vůbec ne-
tušila, co ji za chvíli čeká!) A pokračovala: „Poblíž Plzně žije můj tatínek,
takže se v zoo stavíme pravidelně každý rok. Toto je dokonce naše druhá
letošní návštěva. A pokaždé s uznáním pozorujeme, co se zde změnilo, co
jste vybudovali nového. Všude je vidět velký kus práce, velká snaha, aby
se u vás návštěvníkům líbilo.“ A jaká jsou oblíbená zvířátka  mosteckých

návštěvníků? „Hlavně obdivujeme pštrosy, jak na nás vždycky za kamennou
zídkou vystrkují hlavičky se zobáky,“ shodují se dcera s matkou. „Rády ale
máme celou zoo – medvědy, žirafy…“

Oslavenkyni – symbolicky posledního návštěvníka roku 2011 – přiví-
tali a upomínkovými předměty obdarovali tajemnice Magistrátu města
Plzně Ing. Bc. Dagmar Škubalová a  ředitel úřadu služeb obyvatelstvu
MMP Ing. Radomil Kozák. Poté, jak Dominika a její blízcí, tak  předsta-
vitelé města, následovali ošetřovatele do lvího výběhu nachystat dárky
Vilíkovi. A poněvadž jeho stáří, převedeno na člověka, se rovná senior-
skému věku kolem 75 let, byla jich celá řada. Maso, ale i stará hasičská
hadice na hraní. Vše zabaleno v ozdobných krabicích. Velkolepá byla
i  výzdoba ostrova. To, že se zde slaví narozeniny, nemohl nikdo pře-
hlédnout.

Vyvolení a ošetřovatelé opouštějí výběh a vzápětí přicházejí ti, jimž
patří. Lví pár. Nejdříve ona, poté i on. Stáří a bolavé klouby už brání rych-
lejšímu pohybu. Začíná rozbalování krabic a snad i zvířecí radost z jejich
obsahu. Maso – nic nového a nezvyklého. Ale hadice… ta se musí řádně
prozkoumat k čemu vlastně je. Lví hrátky pozorují desítky návštěvníků.
Silvestrovské zábavné dopoledne, a tím i poslední víkendový doprovod-
ný program roku 2011, končí. Lidé však přicházet nepřestávají. Trousí se
ještě před šestnáctou hodinou. Symbolicky poslední návštěvník Vero-
nika Srbová měl číslo 460 292. O kolik větší bude to na konci otevírací
doby?!                                                                                  Josef Hart

NÁSLEDUJÍCÍ ZPESTŔENÍ POBYTU V ZAHRADÉ
JSME PŘIPRAVILI I PRO VÁS!
30. dubna: Český rok na vsi – čarodějnické odpoledne na statku Lüft-

nerka – odpolední a  podvečerní program (čarodějnice
a čarodějové vstup zdarma)

1. května:    Český rok na vsi – folklórní odpoledne pod staročeskou
májkou na statku Lüftnerka               

19. - 20. května:  Dny japonské kultury – celodenní program
2. června:   Dětský den s Plzeňskou teplárenskou – celodenní pro-

gram
                   Český rok na vsi – Lochotínský sekáč – VII. ročník soutěže

v sekání kosou a srpem  pro širokou veřejnost – odpoled-
ní program

16. června: Slavnost květů s vyhlášením Květinové dívky 2012, Vítání
léta – pohádková stezka,  celodenní program

Kalendárium

Na statku Lüftnerka

Hlavními zastávkami maškarního průvodu vyprovázejícího posled-
ní únorovou neděli z plzeňské kotliny zimu byly i letos Kilometrov-
ka u Kalikovského mlýna a náměstí Republiky. Na prvním místě
byl zapálen a utopen symbol doznívající zimy Morana a oceněny
nejzajímavější masky. Před radnicí diváci viděli, že letos už opravdu
zima nemá šanci. Sotva se snažila využít davu ke svému návratu,
okamžitě byla chycena, spoutána řetězy a provazy, zavřena do rak-
ve a odnesena do městské šatlavy. Také se zde rozhodovalo, kdo si
letos odnese ze soutěže Plzeňský koblížek titul koblížkového krále
a prince.

Zajímavé je však i úplně první zastavení průvodu na statku Lüft-
nerka. Tradičně k němu patří připomenutí pohanského zvyku stínání
hlavy kohouta (zde slaměného). Letos, jak Jaromil III. – vůdčí osob-
nost celého Rozpustilého vyhánění zimy – neopomenul zdůraznit,
rukou samotného oživlého statkáře Lüftnera. A sotva byl líný kohout
o hlavu kratší, neboť „nevyhlížel červánky nad východem, nehlásil
náznak rozbřesku na obloze, takže zatímco odpoledne se znatelně
prodloužilo, ráno se stále probouzíme do tmy,“ nechal Jaromil pro-
věřit šance zimomilců a jaromilců. S drtivou převahou vyhráli jaro-
milci! Jak jinak také, když za konec lana patřící zimě nechtěl skoro
nikdo tahat.                                                                                           (jh) 

Foto Milan Svoboda (více na www.iris.snadno.eu)

Kohout bez hlavy, 
první porážka zimy

Ing. Bc. D. Škubalová se symbolicky posledním návštěvníkem roku 
2011 Dominikou Srbovou nad dárky pro oslavence Vilíka
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Zajímavá výuka

Pod heslem „Národní park Šumava je tou nejlepší učebnou pod širým
nebem“ uskutečňuje jeho správa od roku 1995 výukové programy

pro děti od mateřských škol až po studenty škol vysokých. Každé ze
tří středisek environmentální výchovy (SEV) – Stožec, Vimperk a Kaš-
perské Hory – jich má v nabídce více než 35. V odpoledních hodinách
a o prázdninách zde organizují též akce pro širokou veřejnost – přírodo-
vědné programy pro rodiče s dětmi, řemeslné a kreativní dílny, besedy
s odborníky, botanické a historické vycházky atd.

Navštivme společně SEV v Kašperských Horách. Učebnu právě zaplni-
ly děti z MŠ Smetanova ze Sušice. Lektorka Ing. Veronika Týrová je uvádí
formou her do světa šumavských lesních skřítků. S kluky a holčičkami
navazuje okamžitě kontakt, každý se snaží co nejlépe splnit zadaný úkol
– nikdo proto nezlobí. Skřítkové si je ve svém pohádkovém světě oka-
mžitě podmanili. Vedoucí environmentálního střediska a současně též
informačního centra Ing. Miroslava Michnová k programu říká, že se zde
děti formou jednoduchých aktivit a her seznamují s jednotlivými druhy
šumavských dřevin. Většina z nabídky střediska je zaměřena na Šumavu
a poslání národního parku. „Převažují děti z  regionu, ze Sušicka, Ho-
ražďovicka, Klatovska, tak ať si odmalička uvědomují, v jakém krásném
a  na přírodu jedinečném kraji žijí,“ zdůrazňuje vedoucí a  pokračuje:
„Neomezujeme se jen na výuku v sále, učebně, v areálu centra, ale po-
řádáme i exkurze k ledovcovým jezerům, k rašeliništím, do zajímavých
lesních porostů, do Povydří. Také nabízíme přírodovědné vycházky do
okolí Kašperských Hor.“

„V době školních výletů a prázdninových táborů zde máme dětské
kolektivy prakticky z celé republiky. Hodně z Prahy, výjimkou ale nejsou

ani zájezdy z  Moravy,“ doplňuje
další lektorka Ing. Milada Janoší-
ková. „Udělají si výlet po Šumavě
a u nás si ještě objednají výukový
program.“

V  rámci výukových programů
a  akcí pořádaných pro školy ke
Dni země navštíví SEV v  Kašper-
ských Horách ročně i 3 000 žáků,
každoroční přibližně padesátky
environmentálních akcí se účastní
kolem 2 500 zájemců a  informač-
ním centrem projde přes 15 000
návštěvníků. Loni to bylo dokonce
rekordních více jak 25 000 osob.
Za dobu existence zařízení od roku
1998 je to jen těžko představitelné
množství předaných informací, rad,
vědomostí ale i prožitků.

Návštěvní kniha plná zápisů, snad
jen samých pochvalných, vůbec neu-
divuje. Např. paní učitelka J. Kolářová
z  pražské ZŠ Nad Přehradou píše:
„Domníváme se, že toto zařízení po-

máhá dětem pochopit souvislosti v přírodě a objevovat i zdánlivé maličkos-
ti, kterých by si, v běžném životě městských dětí neměly šanci všimnout.
Pokud bychom měli možnost, dáme tomuto zařízení jedničku s hvězdič-
kou a budeme si přát, aby takových bylo víc.“

Díky různým dotacím mají enviromentalisté pro svou práci velmi dobré
podmínky. Při výukových programech používají ve velké míře různé didak-
tické pomůcky; děti mohou nejen poslouchat a pozorovat, ale rovněž tvořit.
A  ty nezlobivé, což jsou zásluhou úžasného talentu lektorek posluchače
zaujmout a vtáhnout do programu obvykle všechny, dostanou za odměnu
s sebou na památku i nějakou maličkost.

Vedoucí střediska ukazuje několik novinek vydaných v  loňském roce
Správou národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava pro potřeby
jejích SEV. Jsou mezi nimi například kapesní určovací klíče. Mnohé pro-
jekty jsou hrazeny z prostředků přeshraniční spolupráce mezi šumavským
a bavorským národním parkem. Ing. Michnová neopomene zdůraznit ani
výbornou spolupráci s místní truhlářskou dílnou národního parku, kde tře-
ba vznikly různé skládačky, jež mají mezi návštěvníky značnou oblibu, ale
i další interaktivní prvky.

U příležitosti 20. výročí vyhlášení Národního parku byla v areálu Infor-
mačního centra a střediska ekologické výchovy v Kašperských Horách ote-

Expedice za poznáním

Jednička s hvězdičkou

O Arabech se v Evropě traduje, že zvířata nepatří zrovna mezi jejich
lásky. Pravdou je, že příbytky s nimi psy, ani kočky nesdílejí. Nevzpo-

mínám si, že bych ve Spojených arabských emirátech spatřil u jediné vily
obývané domorodou rodinou hlídacího psa. Naproti tomu chov jezdec-
kých koní,  závodění na velbloudech a sokolnictví patří k tradicím arabské
kultury.

Možná, že se leccos postupně mění a  změní. Evropský vliv bude
triumfovat i  v  této oblasti. Například mateřskou školu pro své dítě
si mohou rodiče vybrat podle řady kritérií. U některých nechybí ani
nabídka kontaktu se živými zvířátky. Malý zookoutek obvykle nabízí
králíčky, kozičku nebo ovečku. Shodou okolností nedaleko takové
dubajské „environmentální“ školky kokrhal u  jedné vily kohout. Na
sousední volné stavební parcele měl malou ohrádku a bylo to jediné
hospodářské zvíře, které jsem zde, včetně periferních čtvrtí, kdy viděl.

PSI zdE vILy NEHLÍdAJÍ!

Při plnění úkolů v SEV Kašperské 
Hory. 

Oba snímky: Milada Janošíková

vřena před začátkem hlavní sezóny nová zážitková lesní stezka doplněná
o odpočinkovou část s vrbovým tunelem. Prostřednictvím 12 informačních
panelů a herních úkolů seznamuje návštěvníky se zvířaty a stromy národ-
ního parku. A poněvadž je procházka po nich určena všem věkovým skupi-
nám, odpovídá tomu i struktura jednotlivých her a prvků. Jejich autory jsou
šikovní lidé ze zdejší truhlářské dílny.

V srpnu loňského roku navštívila všechna tři střediska environmentální
výchovy Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava delegace
norských ekologů. Její členové prohlásili, že se ve své zemi s takto profesi-
onální úrovní environmentální výchovy nesetkali.

Koncem ledna skupina lektorů z Kašperských Hor a Vimperka předsta-
vovala po tři dny několik programů ze Šumavy v Environmentálním centru

Lüftnerka v zoologické a botanické
zahradě též zájemcům z plzeňských
škol. Nabídnuté termíny byly oka-
mžitě obsazené, největší zájem byl
o výukový program Hrajeme si s ov-
čí babičkou. Děti se v něm dozvědí,
čím jsou nám užitečné ovce a jak se
jejich vlna zpracovávala na kolovrát-
ku a  jednoduchém stavu pro člo-
věka užitečné věci. Prostřednictvím
výukových programů věnovaných
životu vyder nebo rysů navštívili
školáci šumavskou přírodu. „Nezů-
staneme jen u této jedné návštěvy,“
řekly si obě strany, a  tak za nějaký
čas bude Lüftnerka patřit opět   vý-
ukovým environmentálním progra-
mům ze Šumavy.    František Hykeš

Při výukovém programu Hrajeme 
si s ovčí babičkou v EC Lüftnerka. 

Perutýn ohnivý
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Populární tu není nejen chov drobného hospodářského zvířectva, ale
ani pěstování zeleniny. Záhonek s  rajčaty, paprikami, okurkami, bylin-
kami – velký zázrak!

Hotel zachraňující želvy 
Turistický komplex Mina Al Salam to je luxus a jedna turistická atrakce pro
bohaté vedle druhé. Tím více překvapí informační tabule u jedné z umělých

hotelových mořských zátok. Informuje, že se společnost provozující zdejší
resort rozhodla zachránit a rozmnožovat dva vzácné druhy vodních želv a je-
den druh vzácné ryby – kytarovce křivoústého. Určitě velmi záslužná činnost,
i když současně dobrá turistická atrakce. Želvy lze za určitý poplatek nakrmit
listy salátu.

Mořský svět uprostřed obchodů
Zda bylo prvotním cílem ukázat veřejnosti kouzlo podmořského života
a nebo zvýšit přitažlivost nového obchodního centra Dubaj mall v samém
sousedství nejvyšší obytné a administrativní věže světa Burj Khalifa, to ví s ur-
čitostí jen tvůrci zdejšího mořského akvária.

Po vystání neustále dlouhé fronty na vstupenky se otevírá úžasný vodní
svět. Úchvatné je už vstupní obří akvárium s početným hejnem žraloků. Kdo
na to má, může se do něj i ponořit    jako potápěč. Chůze několik desítek
metrů dlouhým podvodním kanálem zážitky z návštěvy dále stupňuje. Opět
desítky nejroztodivnějších ryb a další hejno žraloků. Škoda, že není čas se
zastavit a vychutnávat tu nádheru. Proudící dav má své tempo a jednotlivec
se mu musí přizpůsobit. Kdo by chtěl vědět, na jakého živočicha právě hledí,
má smůlu. Jmenovky tu naprosto chybějí.

O patro výš u menších akvárií je o poznání volněji. Představují další moř-
ské ryby, ale také korálové útesy a život v nich. V menší míře jsou zde též
terária se suchozemskými želvami, ještěry a hady – druhově jsou ale velmi
chudé. Mezi ukázkami brouků je nepřehlédnutelný svojí velikostí Hercules 
bete. Nejobdivovanějšími a nejfotografovanějšími živočichy jsou ale mořští
koníci a medúzy.                                                         Pokračování na str. 18

Osobnost

Zdeněk Pikal je pedagogickým pracovníkem
ve výchovném ústavu v Hostouni na Doma-

žlicku. S tím souvisí jeho magisterský titul před
jménem. V mailové adrese má před jménem
titul doktorský. To je prý jeho kariérní meta, ří-
kává s úsměvem. Kdo ho zná, ví, že dosažené
je pro něj brzo málo a  snaží se je překonat.
Pokud jde o  jeho koníčka – pletení košíků
a pomlázek – povýšeného na malou živnost,
určitě by byly na místě tituly oba. A jestli si ně-
kdo řekne, co je to za nesmysl – vždyť košíky
uměl dřív udělat každý trochu zručný vesnický
chlap, ať laskavě soudí, až přečte tenhle profil
pokračovatele košíkářských tradic na západě
Čech do konce!

K pletení košíků ho vlastně inspirovala man-
želka. Provozuje malý krámek, a tak je napadlo

obohatit sortiment o košíkářské zboží. Jednou při zájezdu do Polska si tam
koupil košíček z pedigu. Jako vzor. Rozebral ho, a protože na něm neshledal
nic nezvládnutelného, rozhodl se, že to zkusí. Ještě předtím však navštívil
jednoho starého pána – košíkáře, který mu všechno vysvětlil a ukázal. Tak
se ze Zdeňka Pikala stal košíkář. A je to šest, možná už sedm let. Až bude při
autorizací číst předchozí větu, bude těžce nesouhlasit a oponovat, že vlastně
neví, jestli už je skutečným košíkářem, neboť se stále ještě učí.

Loni si našel na internetu, že se v zoologické a botanické zahradě konají
tradiční Velikonoce a domluvil se na předvádění. Stal se nejobdivovanějším
a nejvyhledávanějším předvádějícím. Nechyběl ani na podzimním festivalu
řemesel. Dal mu dokonce přednost před nějakou akcí v Německu. Tím po-
těšil nejen pořadatele, ale hlavně návštěvníky, kteří se dotazovali, zda tam  
bude zase ten pán s tou košíkářskou manufakturou…

Popisovat ho při práci nemá význam. Je to koncert prstů a koncert se po-
psat nedá. Ten se musí slyšet, v tomto případě vidět.

A dílo, na něž je opravdu hrdý? Osobní, jak se dnes rádo říká, majstrštyk?
„To se tak nedá říct. Hrdý jsem byl na svůj první košík. Ale brzy jsem chtěl
umět uplést i nůši, oplést demižon. Teď je mojí metou proutěný kufr. Dostal
jsem sto let starý kousek, tak chci udělat repliku. První košíky jsem rozdal
známým,“ vrátí se k  samým počátkům pan Pikal. „Jak jsem v pletení po-
kračoval a zdokonaloval se, pochopil jsem, jak byly začátečnické. Tak jsem

si je vzal od nich zpátky a obdaroval je pokročilejšími výtvory. Pěkná práce
jsou opravy starých proutěných kočárů. Ale radost mi pořád udělá i obyčejný
košík. Vždyť pro ni to také  především stále dělám.“ Takže žádný majstrštyk?
Jeden se přece jen najde: Dvoupatrový košík pro dvě kočky jeho manželky.
Dole může trůnit jedna, nahoře druhá.

Pletení pomlázek mu ukázal už jako vesnickému klukovi táta. Byla to kla-
sika z osmi prutů. Když se začal věnovat košíkařině, objížděl okolo Veliko-
noc trhy a dělal „průmyslovou špionáž“. Jeho nejoblíbenějšími a nejčastěji
pletenými přesto zůstaly pomlázky z osmi nebo devíti prutů. Taková byla
i jeho prozatím nejdelší pomlázka. Nenavazovaná měřila kolem 3,5 metrů
a vznikla právě loni o Velikonocích na statku Lüftnerka.

Zásadním zlomem v jeho košíkářské činnosti bylo zjištění, že planě ros-
toucí vrby jsou už dávno překonané. Opravdu kvalitní materiál dávají vrbové
plantáže. Setkání košíkářů na Slovensku ho v tomto poznání je utvrdilo. A za-
čal shánět kvalitní pěstební materiál a na kusu zahrady u nedaleké rekreační
chalupy budovat vlastní vrbovou plantáž. Té bude letos pět let. Roste na ní
na 50 druhů a kultivarů vrb původem ze Slovenska, Švédska, Anglie i z Čech.
Celkem kolem 2 000 jedinců. Zřejmě už ale to číslo neplatí. Plánem na le-
tošní jaro bylo plantáž rozšířit o dalších 200 m2 a vysadit na ně 5 000 nových
řízků. Pro představu – na čtvereční metr se dá zasadit podle odrůdy 20 až
25 proutků.

Zdeněk Pikal by měl v plantáži rád i americké košíkářské vrby, ale ve
Státech prozatím neuspěl. A tak nejvzdálenější jsou vrby anglické – jeden
řízek za 27 až 30 Kč. To ty české se na internetu prodávají podstatně levněji
– za tři koruny.

„Hustá výsadba    je velice důležitá,“ vysvětluje košíkář. „Jak nemají
rostliny dostatek světla, táhnou za ním a pruty jsou tak hezky dlouhé,
v potřebné síle a mají také světlejší kůru. Navíc si nemusíte dělat žádné
starosti s plevelem, protože ten se v takové výsadbě zadusí. Snažím se
o co nejekologičtější pěstování, ale základní chemii se nevyhnete. Někte-
ré kultivary jsou hodně šlechtěné a ty určitou ochranu potřebují. Nechat
je napospas přírodě, dlouho nevydrží.“ Vystačit by se prý dalo s proutky ze
čtyř druhů vrb, ale proč se omezovat, když z plantáže se dají získat desítky
kombinací. A jestli se projde v předjaří s nožem v kapse i kolem vrb podél
Radbuzy pod Hostouní? „Ani náhodou. Pletu výhradně z vlastní plantážo-
vé produkce a hodně stále nakupuji.“  Stejně svrchu hledí i na pruty z tzv.
hlavatých vrb. „Nechme je na obrázcích Josefa Lady, tam vypadají hezky,“
soudí. Že poskytují kvalitní materiál je  podle něj stejný mýtus jako, že se
vrby neobejdou bez vody! „Omyl, rostou i na poušti. Ty ale ještě ve své
sbírce nemám.“

Prozatím! Je třeba dodat…                                               František Hykeš
Foto IRIS Miroslav Volf     

Expedice za poznáním
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List z herbáře
V Plzeňském kraji roste 30 zvláště chráněných, 55 silně ohrožených a 51
druhů rostlin ohrožených. Tedy více než 130 druhů, které si pro svoji vzác-
nost žádají nejvyšší možnou ochranu, neboť v řadě případů se jedná o je-
jich přežití v rámci biodiverzity ČR. Patří mezi ně i nenápadná květinka –
prakticky plevel – kuřinka solná (Spergularia salina). Právem náleží i do
našeho herbáře zajímavých, výjimečných, mimořádných rostlin. A to hned
ze dvou důvodů: Jednak je vázána na extremní stanoviště – na slaniska,
půdy se zvýšeným obsahem solí. Navíc se v Plzeňském kraji dříve nevysky-
tovala a nyní zde roste podél některých silnic, a to díky jejich solení. Lidská
činnost jinak k okolní přírodě velmi nešetrná – viz třeba odumírání smrků
podél komunikací – v  tomto případě nejen zachraňuje vzácný rostlinný
druh, ale navíc rozšiřuje jeho výskyt. V této souvislosti je třeba zdůraznit, že
slaniska patří k nejohroženějším přírodním stanovištím.
Kuřinka se řadí do čeledi rostlin hvozdíkovitých, vysoká je do 20 cm a její
květy jsou bělavé nebo růžové. Nejhojněji se v Plzeňském kraji vyskytuje
podél dálnice Praha – Rozvadov. V  sousedním Karlovarském kraji roste
i v přirozeném biotopu národní přírodní rezervace SOOS u Františkových
Lázní.                                             (zh), foto RNDr. Zdeňka Chocholoušková)

Ze slanisek k dálnici

Pokračování ze str. 17
V  tomto podlaží si návštěvník ovládající angličtinu může o  jednotlivých

živočiších přečíst i  základní údaje. Z  jmenovek, které však až na výjimky
neuvádějí latinské názvy, nebo z několika informačních tabulí. Představují
nejvzácnější a  nejzajímavější chované tvory, odhalují způsob jejich života.
Nechybí ani ochranářsky zaměřený text. Naprostá většina návštěvníků míjí
ale tyty informace zcela bez povšimnutí. Žádný hlubší zájem. Prostě při na-
kupování a prohlížení nejluxusnějších obchodů Dubaje se zašli podívat i do
mořského akvária. Za chvíli jejich kroky povedou určitě do největší prodejny
bonbonů na světě a potom nejspíš do přízemí na ledovou plochu velikosti
hokejového stadionu…

Průhled do části zázemí mořského akvária dává tušit, o  jak složitý me-
chanismus se jedná. Strojovna, filtrace, zkušební vany na kvalitu vody, řady
plastových lahví s odebranými vzorky z jednotlivých nádrží. A u toho řada lidí
v bílých pláštích. Kolik asi stojí hodina provozu této podívané…?

Procházka vodním světem unaví. Dětem bolí nohy. Nic snazšího než při-
jmout nabídku k posezení v restauraci v sousedství akvária Jungle cafe. Je ve
stylu pralesa s velkými plyšovými zvířaty – gorilami, tygry, slony… V pravidel-
ných intervalech interiér zešeří, stromy se začnou třást a zvířata pohybovat.
Docela zvláštní podívaná k šálku kávy nebo polednímu menu. Dozajista i kýč.
Ale jsme v Dubaji  a ta chce návštěvníka překvapovat, ohromovat, šokovat
a neustále mu dokazovat, jak je světová!

Ptačí ráj v sousedství města
Na severovýchodním předměstí města žije početná kolonie plameňáků. Celý
prostor s mořskými lagunami a skupinami stromů a keřů je ohraničen plo-
tem. Informační panel u silnice oznamuje, že projíždíme kolem ptačí rezerva-
ce, kam je individuálně vstup zakázán. Po předchozí domluvě se správou pří-
rodního parku ho ale navštívit lze, k dispozici je i  výklad průvodce. Rozkládá
se na 120 hektarech a v zimě se do něj slétne až na 20 000 různých ptáků.
Mnohé z druhů jsou pro tuto oblast specifické a nechybějí ani druhy kriticky
ohrožené vyhubením. Proto ta ochrana! Ještě před rokem ale oznamovaly
obří billboardy, že v sousedství rezervace se bude stavět nové satelitní město.
Developerský záměr byl nakonec zrušen, což je při zdejší budovatelské me-
galománii pro projekt Ras Al Khor Wildlife sanctuary určitě dobrá zpráva.

Takový zvířecí supermarket
Město Sharjah sice těsně sousedí s Dubají, ale je to již jiný emirát. Vypovídají
o tom hůře udržované silnice i novostavby, jejichž ambicí není dosáhnout
nebe. Kolik nabízí pozoruhodností nevím, ale návštěva zdejšího stálého vel-
kého zvířecího trhu stojí určitě za to!

Několik polootevřených plechových hal je plných především ovcí a koz,
méně už jsou zastoupena ostatní hospodářská zvířata – koně, osli a skot. Kur
domácí má za společnost pávy, které zejména nearabští obyvatelé chovají
rádi u svých vil. Vedle dospělých kusů pobíhají mláďata; většina z nich přišla
na svět tady. Všichni čekají na svého příštího kupce. Zvířata jsou nabízena jak
na chov, tak na maso. Jejich stav je rozdílný: od dobře živených – většinou
ovcí a koz – až po vychrtlé, zraněné nebo staré koně. Okolo postává, pose-
dává i podřimuje plno nádeníků, většinou Indů. Někteří se snaží příchozím

zvířata nabídnout, ukázat, pře-
kypují ochotou, ale nemálo je
i  těch, kteří jen okounějí. Jiní
poklízejí, navážejí krmení a ješ-
tě jiní práci jen předstírají.

Je-li možno na chovaných
plemenech ovcí a koz demon-
strovat vysoký stupeň biodi-
verzity i  u  domestikovaných
druhů, potom přízemní bu-
dova s  množstvím obchůdků
plných ptáků, koček, terarijních
a akvarijních živočichů – to je
přímo učebnice biodiverzity!
I  nějakého psa tu najdeš, ale
o přehlídku plemen určitě ne-
jde. Do arabského světa pro-
stě nepatří. A  tento emirát je
islámsky tradiční a  ortodoxní!
To dravců pro sokolnictví jsou
zde stovky. Ostatně u  většiny
zvířat je nabídka taková, že
tak velký počet druhů, plemen
a ras u nás nenabízí snad ani
národní chovatelská výstava.
Jejich kondice je ve většině případů velice dobrá a žijí  v příznivých chovatel-
ských podmínkách.

Vedle obchůdků se zvířaty se hned prodávají všechny potřebné chovatel-
ské potřeby včetně krmiv, nechybějí ani ordinace veterinářů. Prostě takový
zvířecí supermarket!

Foto Hana Hykešová    

Ovce a kozy dokazují vysoký stupeň 
biodiverzity i u domestikovaných druhů.

Holub – „kudrnáč“
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Jak získat časopis IrIs
Časopis si je možno předplatit formou úhrady poštovného. Poplatek za poslání 
čtyř čísel činí 60 Kč. Částku lze uhradit poštovní poukázkou, kde nezapomeňte 
uvést účel platby – PŘEDPLATNÉ IRIS, nebo bankovním převodem. V tomto 
případě je třeba sdělit jméno a adresu objednavatele. Na poštovní poukázce musí 
být vždy uvedena adresa: ZOO a BZ Pod Vinicemi 9, 301 16 Plzeň.
Časopis lze získat též v jeho distribučních místech.
V Plzni na adrese vydavatele, v Akva-tera na Palackého tř. 5 a dále na radnici,  
v městském informačním centru na nám. Republiky, na Krajském úřadu Plzeň-
ského kraje, v Národním institutu pro další vzdělávání v Čermákově ul. 18 a ve 
Studijní a vědecké knihovně PK.
V Karlových Varech v Národním institutu pro další vzělávání v Západní 15,  
v Centru celoživotního vzdělávání PECKA, T. G. Masaryka 541/3 (budova Vy-
soké školy K. Vary) a ve Stanici mladých přírodovědců ve Staré Roli. 
V Chebu v Domě dětí a mládeže Sova. 
Časopis lze získat i ve většině střediskových knihoven v Plzeňském a Karlovar-
ském kraji.
Do základních a mateřských škol v Plzeňském a Karlovarském kraji je IRIS 
distribuován prostřednictvím obcí s rozšíření působností.             

Velká krabice obrázků a obrazů lidoopů a ještě několik největších čtvrtek
stranou svědčí o zájmu učitelů a dětí o naši loňskou soutěž MALUJE-
ME LIDOOPY. Všechny zaslané práce postupně posoudí porota složená
z pedagogů 1. ZUŠ v Plzni a zástupců vyhlašovatele.

Výstava MALUJEME LIDOOPY v 1. československé galerii dětského
výtvarného projevu Paletka v Plzni se uskuteční v termínu 23. června až
16. září.                                                                                        (rd)

Čtvrtletník IRIS – ročník X • Vydavatel: Zoologická a botanická zahrada města Plzně ve spolupráci se Sdružením IRIS • Vedoucí redaktor: Ing. František Hykeš • 
DTP: NAVA DTP, spol. s r. o., Plzeň • Tisk: NAVATISK, s. r. o., Plzeň • Náklad: 25 000 výtisků • NEPRODEJNÉ • Fotografie bez jména autora jsou z produkce 
fotografa ZOO a BZ Jaroslava Vogeltanze • Vyšlo v březnu 2012. MK ČR E 14293

Soutěž Aktuálně

Počínaje tímto číslem otevíráme novou vědomostní soutěž nazva-
nou PUTOVÁNÍ ČASEM, PUTOVÁNÍ PŘÍRODOU. Věříme, že bude

minimálně stejně tak úspěšná jako ta loňská, kterou jste si velmi ob-
líbili.

V nové soutěži se vždy stručně zastavíme u jedné ze zásadních kapi-
tol vývoje světa a přírody a vaším úkolem bude vybrat z několika mož-
ností správnou odpověď k dané otázce. Přejeme vám, aby vám soutěž
nejen obohatila vaše vědomosti, ale přinesla i nějakou odměnu. Tou
budou tentokráte zajímavé knihy a upomínkové předměty a dostanou
je vždy tři vylosovaní autoři správných odpovědí.

Odpovědi zasílejte na adresu: hykes@plzen.eu nebo na ZOO a BZ
m. Plzně Pod Vinicemi 9, 301 16 Plzeň.

POČÁTKY ŽIVOTA
Život se na Zemi objevil poprvé asi před 3,8 miliardami let. První orga-
nismy byly jednobuněčné, podobné bakteriím. Byly jediným přítomným
životem na naší planetě po téměř dvě miliardy let. K radikálnímu zvratu
dochází až se zásadní změnou složení naší atmosféry. Od té doby, co
se v ní začíná vyskytovat plyn, který v ní do té doby zcela chyběl. Při-
tom nyní je zcela zásadní a nezastupitelný! Vytvářet ho začaly sinice,
z dnešního pohledu ve vodních nádržích nežádoucí organismy, neboť
při přemnožení výrazně zhoršují kvalitu vody. Před přibližně dvěma mi-
liardami let ale měly pro vývoj světa a přírody naprosto klíčový význam.
Jejich vznik znamenal začátek fotosyntézy. A poněvadž při ní vzniká ved-
le sacharidů také velice důležitý plyn, začalo se postupně měnit složení
vzduchu. Sinice tak byly zcela prvními organismy, které začaly využívat
sluneční energie k syntéze organických látek. Pří této reakci se uvolňuje
nový plyn, kterého postupně přibývá a mění původní atmosféru.

Plyn se jmenuje: čpavek, dusík, vodní páry, kyslík, oxid uhliči-
tý, metan nebo sirovodík?   

Správná odpověď a výherci soutěže z IRISu číslo 3:
gepard súdánský; Jana Kolorosová, Janovice nad Úhlavou; Božena Ba-
chovská, Most; Marta Tomanová, Stříbro.

                                                                                                        
Všem výhercům blahopřejeme!

S mikrofonem u zvířat
V roce 2012 bude v plzeňské
zoo pět    „komentovacích“
míst, na nichž se budou ná-
vštěvníci dozvídat zajíma-
vosti ze života zde žijících
zvířat. V dubnu, květnu, červ-
nu, září a  říjnu půjde pouze
o víkendy a svátky, o  letních
prázdninách budou setkání
každodenní. Vydry v  expo-
zici Česká řeka čeká letos
od komentování odpočinek.
Prvním místem s  mikrofo-
nem    tak budou vždy ve 13

hod. nosorožci, zejména samec Baabuu. Po půlhodině potom bu-
dou následovat    žirafy, hrošíci, šimpanzi a  tučňáci. Případné změny
a výjimky v časech a místech budou vycházet z aktuálního dění v ex-
pozicích jakým jsou zejména    příchody a  odchody zvířat, narození,
páření apod. Beze změn zůstávají sokolnické ukázky, které jsou na
programu dopoledne a  odpoledne kromě pondělka 6 dní v  týdnu
od dubna do konce října. Dočasně ale mohou být dotčeny přípra-
vou a konáním koncertů a dalších akcí v amfiteátru. Nic se nemění
ani na sobotních ukázkách plazů. Podrobnosti a  aktuální stav bude
uveden na webu nebo facebooku zoo.                                                         (vo)

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

21. 4., 26. 5., 16. 6., 8. 9., 6. 10., 24. 11., 15. 12.
Prodej, nákup a výměna terarijních živočichů, exotických rostlin, krmiv, 

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

otevřena denně duben – říjen od 8 do 19 hod. (pokladny do 18 hod.)
listopad – březen od 9 do 17 hod. 

Vstupné: dospělí 120 Kč, zlevněné 90 Kč.
Mimo sezónu 90 a 60 Kč.

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

Denně od 10 do 19 hod., vstupné: dospělí 40 Kč, zlevněné 20 Kč.
Poslední vstup v 18,30 hod.

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

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

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

Aktuální kulturní akce také na: www.iris.snadno.eu
facebook: Zoo Plzeň

Iris_1_2012.indd   19 16.3.2012   9:01:55



Je to už opravdu hodně dávno, co první dinosauři přišly do prostoru 
lesoparku v horní části Zoo Plzeň, je to už dávno, co první návštěvník 
prošel historickou branou DinoParku a je také dávno, kdy jsme 
přivítali svého milióntého návštěvníka!

V tomto roce prožije DinoPark Plzeň mimořádnou sezónu, jednak 
bude tou jubilejní desátou a také přivítáme svého návštěvníka 
s pořadovým číslem 2 miliony! Ano, DinoPark se za tuto dobu 
stal společně se Zoo nejnavštěvovanější turistickou atrakcí celého 
západočeského regionu. Jsme opravdu rádi, neutuchající zájem dětí 
i dospělých nás opravdu těší.

V letošním roce proběhne vý-
měna několika starších scén 
za nové, můžeme se tedy těšit 
na novou rodinku Parasauro-
lophusů, dva bojující Pachyce-
phalosaury, nové dva Allosaury, 
kteří nám dokonce vyběhnou 
z DinoParku do města a také 
zcela nový 3D film, tentokráte 
s názvem Triceratops. Přijďte 
držet palce malému hrdinovi 
a prožít s ním další neuvěřitel-
ná dobrodružství druhohorní-
ho světa! 

JUBILEJNÍ 10. SEZÓNA DINOPARKU JE TADY! 

Přijďte se bavit a poznávat!
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