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IRIS

GENIUS LOCI JOSEFA HARTA

Krajiny lidí odjinud  
Loučky s nabídkou květin dětství vystřídá lou-

ka s nepřehlédnutelným hnědavým odstí-
nem, jež ji dávají koberce nepříliš kvalitní trávy 
medyňku vlnatého. Ale co by tu člověk, v tom-
to vždy drsném a chudém kraji, čekal za zázra-
ky. Na kusu orné půdy se vlní ve svěžím větříku 
žito. Od čeho si zde oči určitě odpočinou, jsou 
žluté lány řepky a kovově zelené kukuřice.

Z mraků se prodralo sluníčko. Rázem je to 
jiná krajina. Méně zádumčivá, méně pochmur-
ná. Z lesa se najednou vzduch sytí vůní prys-
kyřice a od jeho okrajů na její místo proniká 
aroma čerstvě pokosené louky. Stromy se ro-
zestupují a ohyb cesty poskytuje nečekaný vý-
hled. Nekončí-li obzor pro malou viditelnost 
Doupovskými vrchy, otevírá se zde, kousek 
nad Prachomety, pohled na hradbu Krušných 
hor s dominujícím Klínovcem. I to je kouzelná 
síla a moc hor a vrcholů obecně. Ční nad kraji-
nou, dávají o sobě vědět na desítky kilometrů 
a přitom vše, co je pod nimi, jakoby nespra-
vedlivě ani neexistovalo. Jakoby na té přímce  
k pohraničnímu horstvu vůbec nebyly nejdříve 

Toužim, potom Bečov, Karlovy Vary a nakonec 
Ostrov.

I při nejmenší viditelnosti, pokud ovšem celý 
kraj nesevře do nepropustné šedi a neprůhled-
nosti hustá mlha, jsou nepřehlédnutelné na 
nejbližším horizontu dvě linky sloupů. Ty vyšší 
nesou dráty s elektrickou energií, ty skromněj-
ší telefonní kabel. Sloupy a stožáry jsou dnes 
už samozřejmou součástí krajiny. Spojují v ní 
lidi, nesou k nim poselství civilizace. Především 
ty první. Ty druhé začínají být v době mobilů  
a všech jeho modernějších odvozenin nadby-
tečné. Ale za zprostředkovanou informaci rych-
lostí zvuku bychom měly být telefonním a te-
legrafním drátům ještě hodně dlouho vděční.

To elektrické linky jsou stále nenahraditelné! 
Do domácností přinášejí světlo a umožňují vy-
užívat veškerý pokrok, kterého se dnešní gene-
raci dostává. 

Jsou krajiny, jež uchvátí na první pohled. Jako 
charismatičtí lidé. Vedle nich jsou ty, do nichž 

se zamilováváš postupně. Jak se jim dostáváš 
pod kůži, pronikáš do jejich záhybů, poznáváš  
i jejich intimní detaily. Tím bezpečněji víš, že jsi 
nepodlehl těkavé zamilovanosti. Věř, že exis-
tuje nejen mezi lidmi, ale vzniká i na základě 
velkého nečekaného zážitku. Jak ale postupně 
všední a jeho kouzlo vyprchává, nastává vystříz-
livění. 

Na krajinu Tepelské vrchoviny musíš mít 
štěstí. Určitě vícekrát jsem se s ní setkal v mlžné 
anonymitě, podzimně nepříjemnou, než oslu-
něnou a vlídně promlouvající k poutníkovi. Do 
mého srdce se zarývala ne rok, ne dva, ani pět 
let. Byl to proces. Určitě stejně jako u lidí, jež 
ji po válce dosídlili. Tepelská vrchovina je kra-
jinou drsnou, ale upřímnou, krajinou, která ne-
promlouvá v lichotkách. Ještě donedávna byla 
i krajinou lidí odjinud. Ale to dnes, zdá se, už 
naštěstí přestává platit.

Setkání u pramene Střely v Prachometech  
na Toužimsku 22. 6. 2015.

Bude pokořena třítisícová hranice? 

Všichni, kteří jste minulý školní rok sbírali 
použitý potravinářský hliník, zpozorněte! 
Zásluhou každého z vás je předloňské cel-
kové množství zachráněné suroviny ve výši 
1 870 kg letos vyšší bez pár kilogramů  
o plnou TUNU! Věřte, nevěřte, ve školním 
roce 2014/15 se vám podařilo na počest 
Dne Země zachránit 2 795 kg této cenné 
suroviny!

Největší podíl na tomto výsledku 
mají, jako měly i v předešlých letech, 
dvě školy ze severního Plzeňska. V Městě 
Touškově hliníku shromáždili 1 157,4 kg 
a v Dolní Bělé 520 kg. Veřejné uznání  
a poděkování patří ale i dalším školám: 
63. a 91. MŠ v Plzni, 21., 31. a 15. ZŠ v Plzni  
a plzeňským gymnáziím –  Masarykovu 
a Církevnímu.                                           (red)

Kaleidoskop

SBÍRÁME HLINÍK 

Začal nový školní rok. S jeho začátkem dostáváte 
pravidelně třetí číslo časopisu IRIS. Jsme rádi, že 
jeho prostřednictvím může být Zoologická a bo-
tanická zahrada města Plzně v celoročním spojení 
se školami. A to nejen v jeho sídelním Plzeňském 
kraji, ale i v kraji sousedním – Karlovarském. 
Stejně tak jsme rádi, že přispíváme prostřednic-

tvím Environmentálního centra IRIS – Lüftnerka 
k environmentální výchově mladé generace.  
V loňském školním roce absolvovalo jednotlivé 
výukové programy a další specifické formy nabíd-
ky centra 13 906 dětí z téměř stovky škol. Věříme, 
že v tomto školním roce nebudou obě čísla nižší. 
K tomuto předpokladu nás opravňuje i zaháje-
ní zcela nového typu environmentální výuky, jíž 
budou pro ten účel natočené přírodovědné filmy 
využívající velkoplošnou obrazovku v zrekonstruo-
vaném Lochotínském amfiteátru. 

Časopis se snaží poskytovat množství typů 
nejen ze zoologické a botanické zahrady, ale  
i z přírody západních Čech využitelných při příro-
dovědných předmětech. Ve školách však nachá-
zíme inspiraci i my. Některé se například podílejí 
na víkendovém doprovodném programu, nachá-
zíme zde i množství námětů pro různé soutěže 
konané v zoo a během prázdninových táborů, 
které pořádáme. Inspirativní náměty využitelné  
i v dalších školách pravidelně publikujeme na 
stránkách časopisu IRIS v rubrice Zajímavá výuka. 

Do začínajícího nového školního roku si po-
přejme vzájemnou fungující spolupráci, aby ča-
sopis IRIS pro vás byl inspirativní nejen před ná-
vštěvou zoo a environmentální výchova nebyla ve 
školách na okraji zájmu.                           REDAKCE

S novým školním rokem        

CITÁT TOHOTO čÍSLA: Zlatý podzim rozpro-
střel svá křídla na chodníku pod oknem, vítr 
chystá noty dosud nenapsaných textů s chutí 
trnek a šípků a prochladlá slova se schovávají 
do myších děr a opuštěných hnízd.

Jana Hepová, obdivovatelka přírody

FOTO NA TITULNÍ STRANě:
Chvostan bělolící
Více o tomto novém druhu opice v plzeňské zoo 
si přečtete na straně 4. 
Autorem všech fotografií bez uvedení jména je 
Jaroslav Vogeltanz.

V průběhu druhého červencového týdne tele-
fonovalo plzeňskému zvířecímu záchranáři Kar-
lu Makoňovi několik desítek lidí a upozorňovali 
ho na množství mrtvých a omámených čmeláků 
pod rozkvetlými lípami v Plzni. Nejvíce jich bylo 
z  Lochotína, Bor a Slovan. Pohled to byl oprav-
du nepěkný; z lip obalených čmeláky jich určitá 
část padala na zem, kde následně hynuli. Vše na 
první pohled vypadalo jako otrava chemickým 
postřikem, ale to se ve finále nepotvrdilo. Podle 
názoru odborníků příčina byla v samotných lipo-

vých květech. Omamná vůně lip lákala do sídlišť 
stovky čmeláků, kteří se snažili nasbírat z květů 
co nejvíc nektaru. Z některých taxonů lip je pro 
ně ale nektar nestravitelný, takže prakticky hynou 
pro nedostatek energie a z vyčerpání. Své sehrála 
i souhra dalších okolností: posekané a sluncem 
vypálené městské trávníky nedávaly možnost 
jiné potravy a tím vznikly pro čmeláky obrovské 
vzdálenosti při letu za jinými květy. Základní pří-
činou je ovšem nevhodný výběr kříženců v mi-
nulosti vysazených lip. Jak vyplývá z dalších in-
formací, masové úhyny pod lipami se objevily  
i v některých dalších místech ČR.                             (mn)

Ve zkratce

SMRTONOSNé LÍpy

 Kočka na plakátu je vzácný poddruh 
kočky palawanské z filipínského ostrova 
Palawan. V plzeňské zoo, která je jednou 
ze čtyř zoo v Evropě, jež ji chovají, ji ná-
vštěvníci potkají ve filipínském křídle Tro-
pického pavilonu. 
 Z nevhodně umístěného mraveniště  
u hlavní cesty v DinoParku se lesní mra-
venci odstěhovali a vybudovali si nové ne-
přehlédnutelné mraveniště o několik met-
rů dále. Není to jediné místo v zoologické 
a botanické zahradě, kde se usadili.
 Za cíl pro školní výlet si letos vybírali 
plzeňskou zoo především žáci ze Středočes-
kého a Karlovarského kraje.              

      (vš)

Velikonoční dvorek – práce dětí ze ZŠ a MŠ  
v Chválenicích na jižním Plzeňsku – vytvářel veli-
konoční atmosféru na statku Lüftnerka letos i loni.                              

Foto Ivana Jandová
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Jeviště zrekonstruovaného 
Lochotínského amfiteátru  

je vybaveno supermoderní 
velkoformátovou LED obra-
zovkou o rozměrech 12x7 m. 
Společně s novým ozvuče-
ním umožní zařadit do nabíd-
ky Environmentálního centra 
Lüftnerka zcela nový typ en-
vironmentální výuky – ko-
mentované filmy o ochraně 
přírody u nás i ve světě. Po-
zvánkou na tyto programy  
v letním amfiteátru bylo červ-
nové představení muzikálu 
Noc na Karlštejně v podá-
ní téměř padesátky žáků ZŠ 
v Nezvěsticích na jižním Plzeňsku. Představení 
bylo současně premiérou volně komponova-
ného pořadu Děti baví děti, který se na pódiu 
amfiteátru objeví nejméně jednou ročně. Zájem  
o Noc na Karlštějně, kterou shlédlo více jak  
700 dětských diváků, potvrdil, že tento drama-
turgický záměr bude mít mezi plzeňskými ško-
lami, ale nejen mezi nimi, své příznivce. Vždyť 
nejvzdálenější diváci přijeli na muzikál až ze zá-
kladní školy v Chebu. 

Po zkušenostech s pohádkami z předchozích 
let si v nezvěstické škole troufli na větší sous-
to, a tak spatřila světlo světa asi stominutová pl-
nohodnotná divadelní hra s dobovými kostýmy, 
zpěvem a tancem, gymnastickými kousky i ry-
tířskými souboji. A s četnými velkými kulisami, 
mezi nimiž dominuje hrad Karlštejn. Úspěšné 
premiéře v květnu 2014 pochopitelně předchá-
zela několikaměsíční tvrdá práce režisérské-
ho učitelského týmu ve složení Anna Brabco-
vá, Květa Brudnová, Sylva Hajžmanová a Květa 
Brudnová ml. – i samotných mladých herců. 

Nacvičovalo a zkoušelo se i několikrát týdně.  
Hlavní role obsadili především žáci tehdejší  
5. a 6. třídy. Hudební výchova je v Nezvěsticích 
na vysoké úrovni a mezi dětmi je řada schop-
ných zpěváků, takže původní muzikál obohati-
lo několik dalších písní z muzikálu Zdeňka Bar-
táka Jedna noc na Karlštejně. Scénář vycházel 
ze slavného muzikálového filmu i z původní 
divadelní hry J. Vrchlického. Veškeré mluvené  
a zpívané slovo bylo pod vedením Pavla Justicha 
nahráno v jeho  studiu DETO na zvukový nosič. 
To umožnilo vystupovat s muzikálem i ve velké 
sportovní hale nebo na letním amfiteátru. 

Po květnové premiéře v roce 2014 v nezvěs-
tické sportovní hale měl muzikál pohádkovou 
reprízu na nádvoří zámku ve Spáleném Poříčí. 
Jeho lochotínská premiéra, byla, žel, zároveň 
derniérou. „Část dětí odešla studovat na gymná-
zia, jsme vděční i za tyto dvě příležitosti,“ vysvět-
lil ředitel školy a současně dramaturg představe-
ní Zdeněk Šafařík. Současně naznačil, že Noc na 
Karlštejně nebyl poslední divadelní počin.     (zh)

Kaleidoskop

Noc na Karlštejně jako od profesionálů         

V plzeňské Hankově ulici působí tiskárna 
již od roku 1911. Počínaje rokem 1993 pod 
obchodním jménem NAVA. Její majitel 
Ing. Ota Rubner zde otevřel koncem květ-
na ojedinělé muzeum knihtisku a knihy. 
Expozice historických knihtiskových strojů 
představuje např. unikátní americký stroj 
Intertype z počátku 20. století nebo funkč-
ní knihařský rychlolis. Nechybí ani sazeč-
ské pracoviště z doby, kdy vládla tisku ješ-
tě olověná sazba. Značný prostor věnuje 
muzeum představení prvních významných 
plzeňských tiskařů 

Nová expozice bezprostředně souse-
dí s moderně vybavenou tiskárnou NAVA, 
takže se návštěvníci mohou seznámit i se 
současnými tiskařskými provozy. Možná, 
že zde právě zahlédnou výrobu časopisu 
IRIS. Vzniká zde od DTP studia až po jeho 
expediční zabalení do smrštitelné fólie.

Muzeum knihtisku a knihy v Plovární ul. 
je otevřeno ve všední dny od 9 do 16 hod. 
a v sobotu od 10 do 14 hod.                                                                   

(rd)  

Výrobce 
časopisu IRIS 

otevřel muzeum      

CO VÍME O OBNOVITELNýCH ZdROJÍCH ENERGIÍ (III)
Elektřina ze stájí a polí                          

Bioplynové stanice (BPS) se v poslední 
době dávají do spojitosti s fotovoltaic-

kými elektrárnami, kde naši zákonodárci 
nastavili nejvyšší ceny za vyrobenou elektric-
kou energii v Evropě. Z tohoto důvodu do 
nich u nás investovali zahraniční investoři  
a k tomuto podnikání zabrali i mnoho kva-
litní zemědělské půdy. Zejména vzhledem  
k této vysoké ceně platíme všichni v domác-
nostech a ve firmách vysokou daň z obno-
vitelných zdrojů – cca 0,50 Kč/kWh. Bioplynové 
stanice mají proti fotovoltaikám několikanásob-
ně nižší cenu za vyrobenou elektrickou energii. 
Není mi známo, že by nějaký politik nebo zahra-
niční investor u nás vlastnil, jako je tomu u fo- 
tovoltaických elektráren, bioplynovou stanici.

AGRO Staňkov a.s. provozuje od září 2012 pro-
střednictvím dceřiné firmy ENERGO-bioplyn s.r.o. 
bioplynovou stanici o výkonu 550 kWh. Jako místo 
stavby byl zvolen areál živočišné výroby ve Staňko-
vě, a to hlavně z důvodu velké koncentrace dojnic 
a tudíž produkce hnoje. Vstupní surovinou do BPS 
jsou hnůj, méně kvalitní travní senáž, kukuřičná 
siláž a zbytky ze stájí a silážních žlabů. Jedná se 
tedy o koncovku k živočišné výrobě, která řeší  
i ukládání chlévské mrvy a močůvky mimo ve-
getační dobu. Kukuřice je cíleně pěstovaná na  
100 ha zemědělské půdy. Díky zvolené technolo-
gii jsou tyto suroviny schopny zajistit plný výkon 
bioplynové stanice a zároveň je dosahováno dob-
ré ekonomiky provozu. BPS pracuje v průměru  
330 dnů v roce a denně spotřebuje osm tun ku- 
kuřičné siláže, osmnáct tun hnoje a osm tun mé- 
ně kvalitní travní siláže. K případné připomínce, že 
provoz bioplynové stanice ochuzuje pole o chlév- 

skou mrvu, je třeba poznamenat, že plné dvě třetiny 
její produkce jde na hnojení a bioplynová stanice pro-
dukuje digestát, který se používá rovněž jako hnojivo. 
Navíc odpadní látky vznikající při zemědělské výrobě, 
jsou-li uloženy volně na pole jako hnojivo, mohou 
negativně ovlivnit stav vodních toků a ovzduší v da-
ném místě, neboť nelze vždy efektivně zabránit jejich 
ztrátám a únikům. Jsou-li využity jako suroviny pro 
výrobu bioplynu v uzavřené bioplynové technologii, 
je snížení zatížení vzduchu čpavkem a metanem dů-
ležitým opatřením k ochraně životního prostředí. 

Vyrobená elektrická energie v BPS se částečně 
spotřebovává v areálu AGRO Staňkov, přebytky se 
prodávají do vnitrostátní energetické sítě. Teplo 
vznikající v kogenerační jednotce se částečně zužit-

kuje ve vlastní stanici ve fermentorech. Dále 
se používá v zimních měsících pro vytápění  
přilehlého zemědělského areálu a v létě k su-
šení obilovin a olejnin. 

Výroba elektrické energie v bioplynových 
stanicích ve srovnání s její produkcí v klasic-
kých tepelných elektrárnách přispívá k výraz-
nému snížení emisí škodlivých látek do ovzdu-
ší, zejména oxidu uhličitého (CO2), jakožto 
potencionálu globálního oteplování.

Náklady na výstavbu BPS činily 65 mil. Kč. 
Poněvadž nebyla investorovi přiznána požadova-
ná dotace od ministerstva průmyslu a obchodu, 
celá částka byla uhrazena z jeho zdrojů. 

Investiční podpora na výstavbu BPS byla ukon-
čena v roce 2013. Její obnovení navrhuje od roku 
2015 ministerstvo zemědělství za předpokladu vy-
užití zejména odpadního tepla.

Na základě dosavadních zkušeností z provo-
zu bioplynové stanice jsem přesvědčen, že BPS 
o rozumné velikosti je přínosem pro zemědělské 
podnikání a částečně řeší i ukládání hnoje, kejdy  
a močůvky v době vegetačního klidu.

 Ing. Václav Hauser,
 předseda představenstva AGRO Staňkov a.s.

Foto archiv Agro Staňkov

Foto Taťána Typltová
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IrIs Novum

Poslední pracovní květnový den otevřela 
řada hostů dlouho očekávanou expozici  

s  dvanáctkou jedovatých hadů čtyř světadílů! 
Království jedu je hlavní novinkou roku 2015 
plzeňské zoo.  Nechybí zde čtyřka nejjedova-
tějších druhů – impozantní kobra královská, zá-

roveň i nejdelší jedovatý had světa, dále mam-
ba černá, taipan černohlavý a křovinář němý. 
Zastoupeni jsou i chřestýšovci, chřestýši, plos-
kolebci či smrtonoš zmijí. V biotopových terá-
riích se rozehrávají různé barvy a tvary – žlutá, 
zelená, oranžová, černobílá. Návštěvníci díky 
originální barvě a tvaru skal poznají, zda jde  
o hady pouštní či pralesní. Doprovodné expo-
zice ukazují zástupce jedovatých živočichů ji-
ných tříd a skupin – žab pralesniček či ryb, 
sklípkanů a štírů. Své místo zde má i jeden ze 
zakladatelů chovu jedovatých hadů v ČR Petr 
Voženílek. Návštěvníci tu naleznou jeho knihy, 
krátký filmový medailon, ale také pomůcky pro 
chov jedovatých hadů.  Zároveň se seznámí se 
čtyřmi typy hadího chrupu, druhy jedu, séry, 
výrobky z hadího jedu a vůbec se vztahem člo-

věka k jedovatým hadům a s rozšířením jedů  
v přírodě. Na termovizi zjistí, jak hadi vidí. 

Jedovatí hadi se v plzeňské zoo objevují ve vět-
ším zastoupení po více než padesátileté přestáv-
ce; v 60. letech za Zdeňka Veselého byli chováni 
v expozici Akva-tera.

Při rekonstrukci části Tropického pavilonu na 
expozici nejjedovatějších hadů světa změnilo ob-
sah i protilehlé křídlo budovy. Nově je věnováno 
filipínské fauně.  V osmi expozicích žijí ptáci a sav-
ci, vyskytující se pouze na těchto ostrovech; jde 
o několik druhů holubů, špačků, vzácné výrečky 
filipínské, kakadu či zoborožce rýhozobého. Vět-
šinu těchto živočichů chová, rozmnožuje a vra-
cí zpět do přírody filipínské Záchranné centrum  
Talarak. To již řadu let podporuje a propaguje  
plzeňská zoo.                                                                  (mv)

TROpICKý pAVILON pLNý JEdU    

Přibližně devět měsíců trvající rekonstrukce 
Lochotínského amfiteátru skončila. Slavnost-

ně byl otevřen 2. června. Stavba za 29,5 milio-
nu korun, na niž částkou přibližně 19,8 milionů 
korun přispěla Evropská unie prostřednictvím 
Regionálního operačního programu Jihozápad, 
zahrnovala nejen rekonstrukci hlediště a scho-
dišť, úpravu pódia, sanaci čtyř objektů, jež jsou 
součástí amfiteátru, ale i sadové úpravy a úpra-
vy trávníků, vybudování nových voliér pro ptáky 
zúčastňujících se sokolnických ukázek, pořízení 
bezpečnostního systému, nové velkoplošné ob-
razovky, části nového oplocení a další drobnější 
položky. 

Jedním z hlavních bodů slavnostního pro-
gramu bylo vystoupení Plzeňské filharmonie. 
Nechybělo promítání krátkého filmu o historii 
amfiteátru a dokumentárních fotografií nebo 
například křest klokana uru. 

Zatěžkávací zkouškou pro zrekonstruovaný 
amfiteátr se stal za několik dnů 6. ročník Me-

talfestu. Přitom ještě těsně před dokončením 
stavebních prací nebylo jisté, zda zde bude 
možné kvůli tzv. veřejné podpoře takovéto 
velké akce s účastí zahraničních interpretů  
a diváků vůbec konat. Podle ujištění primá-
tora města Plzně Martina Zrzaveckého je ale 
vše ošetřeno a v pořádku. Velkou novinkou 
byla na sklonku června premiérová Noc s ope- 
rou, pořádaná Divadlem J. K. Tyla v Plzni a s oper-
ními hvězdami Evou Urbanovou a Miroslavem 
Dvorským. Žánr vážné hudby se na amfiteátru 
objevil po dlouholeté přestávce. 

Při otevření v roce 1961 měl Lochotínský 
amfiteátr kapacitu 20 000 návštěvníků, ale při 
Portách se do něho natěsnalo i 30 000 poslu-
chačů. Nyní se sem vejde jen kolem 17 000 lidí, 
k sezení je zde 7 000 míst, a to na lavičkách, 
na nichž vystřídal dřevěná prkna plast. K seze-
ní bude možné využívat ovšem také všechny 
travnaté plochy.                                                                                                                             

(vt) 

V   Amazonském pavilonu se zabydluje nový,  
v Plzni dosud nikdy nechovaný druh opice – 

pár chvostanů bělolících. Plzeňská zahrada se 
tak stává čtvrtou zoo v ČR, kde je lze spatřit.  
V Evropě je chová na 90 zoo. Plzeňská zvířata 
pocházejí z Francie a Velké Británie. Samička je 
z Marwellu, narodila se v červnu 2012 a jmenu-
je se Bex; sameček je z Whipsnade, narozen je 
v červenci 2009 a přijel se jménem Jose(Žose). 

Chvostani patří mezi ploskonosé primáty  
a obývají severní a centrální část Jižní Ameri-
ky, kde žijí převážně  v tropických  pralesech. 
Jsou to  poměrně malé denní opice. Délka těla 
bývá 30 až 40 cm a jeho hmotnost nepřekraču-
je dva kilogramy. Barva srsti je dána pohlavním 
dimorfismem; samec je černý s bělavým ob-
ličejem, zatímco samice má srst šedohnědou  
a tmavý obličej. Oba mají srst také v obličeji, 
kde je nápadná bambulovitě tvarovaná oblast 
nozder připomínající velký nos.

Chvostan bělolící se nejvíce živí plody a seme-
ny tropických stromů, ale v podstatě je všežravý. 
Je to typický druh ze středního patra pralesů. Ze 
stromů sestupují jen výjimečně při hledání po-
travy. Přes svůj neohrabaný vzhled jsou velmi 
obratní a jejich skoky jsou dlouhé i 10 metrů. Při 
žraní se zavěšují na větev jen za zadní končeti-
ny, aby měli přední volné ke krmení. Přespávají 
v husté spleti lián nebo si staví z větví primitiv-
ní hnízda. Jsou to plachá a opatrná zvířata. Svá 
území proti narušitelům brání křikem a výhrůž-
ným postojem, při němž třesou svými dlouhými 
chlupy. Jejich hlasové projevy jsou dvojí. Hlasitý 
vřískot používají vůči případnému konkurentu, ti-
ché zvuky, podobné ptačímu cvrlikání, jsou pro  
komunikaci uvnitř skupiny.

Chvostani bělolící žijí v trvalých párech, v ma-
lých rodinných skupinách společně se svými 
nedospělými mláďaty. Samice rodí zhruba po  
170 dnech březosti většinou jednoho potomka, 
kterého kojí asi půl roku. V péči o nové potom-
stvo pomáhají starší, dosud nedospělá mláďata.

V přírodě se chvostani dožívají věku čtrnácti 
let, v péči člověka při dobrých podmínkách až 
dvaceti let. Mnoho přirozených nepřátel nemají, 
pouze lidé jim ničí přirozený zdroj obživy a loví je 
pro maso nebo chytají pro obchodování.      (vw)

Amazonie nabízí 
chvostany bělolící       

ZREKONSTRUOVANý LOCHOTÍNSKý 
AMFITEÁTR pROVěřIL METALFEST     

Plzeňští filharmonici byli prvními umělci
vystupujícími ve zrekonstruovaném amfiteátru.
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SEZNAMTE SE …         

Skupinku mangust žíhaných tvoří dvě samičky 
a tři samci. Nejstarší z nich se narodila v roce 
2010, nejmladší v roce 2013. O prázdninách 
potěšila ošetřovatele první mláďata.                           

V úterý 14. července ve 14 hodin byly vypuš-
těny tři zmije Schweizerovy do nové expozi-
ce venkovního terária, jež je součástí skleníku  
věnovaného středomořské přírodě. 

Zmije Schweizerova nebo též milóská žije 
na řeckých ostrovech Kyklady v Egejském 
moři. Ve své domovině je ohrožena vyhynu-
tím. Velkým důvodem jejího úbytku v příro-
dě je především její jedovatost. Tento druh 
se uvádí jako nejjedovatější had Evropy a jeho 
uštknutí může být pro člověka smrtelné. Pro-
to je obyvateli ostrovů při střetnutí nemilo-
srdně vybíjena.                                           (jk)

NEJJEdOVATěJšÍ HAd 
EVROpy žIJE 

NA KyKLAdÁCH      

IrIs Novum

skvosty přírody

Soudě podle obvyklé prezentace Šumavy, jako-
by začínala Boubínem a končila někde před 

Železnou Rudou. To samozřejmě není pravda, 
rozkládá se od Vyšebrodského průsmyku na ji-
hovýchodě ke Všerubskému průsmyku na seve-
rozápadě. Její součástí – a dokonce i Chráněné 
krajinné oblasti Šumava (CHKO) – je tak sa-
mozřejmě i poněkud opomíjený Královský 
hvozd s Černým a Čertovým jezerem, jednou  
z pohledově nejzajímavějších hor pohoří Ostrým  
a nejdelším šumavským vodopádem Bílá strž  
na Bílém potoce. A právě ten je dnešním cílem 
toulek za skvosty přírody západních Čech.

Putování za dvěma národními přírodními re-
zervacemi Královského hvozdu začíná  ve Špičác-
kém sedle. Vycházíme směr Černé jezero. Brzy 
nás informační tabule upozorní, že se nad námi  
v nadmořské výšce 1 165 m nachází hlavní ev-

ropské rozvodí Labe – Dunaj. Směr k Čertovu je-
zeru náleží do povodí Dunaje a do úmoří Černé-
ho moře. Strana k Černému jezeru naopak patří 
k povodí Vltavy a Labe a je tedy součástí úmoří 
Severního moře.

Další informační tabule v místě, kde stávala 
mohutná Komárkova jedle, upozorňuje na dvě 
významné osobnosti tohoto kraje – otce a syna 
Komárky. Julius Komárek (1844-1919) byl význač-
ným železnorudským lesníkem, prof. Julius Miloš 
Komárek (1892-1955) – biolog, vědec, univerzitní 
pedagog, spisovatel – již v roce 1946 apeloval ve 
své výzvě „Poslední příležitost pro národní park na 
Šumavě“ na potřebu co nejdříve založit Šumavský 
národní park. Má také značnou zásluhu na vzniku 
Tatranského národního parku. Jako první v Evropě 
(1926, 1932) začal používat letecké poprašování 
insekticidy v boji s mniškou a sosnokazem. 

Černé jezero je z pěti šumavských ledovco- 
vých jezer nejznámější, největší (18,4 ha), nej-
hlubší (až 40 m), ale současně nejníže položené  
(1 008 m n m.). Velice významnou rostlinou,  
skrytou v hloubce kolem čtyř metrů, je šídlatka 
jezerní. Je pozůstatkem doby ledové, hojně se 

NEJVěTšÍ šUMAVSKý VOdOpÁd

rou lemuje několik tmavě hnědých příčných 
pruhů; ty se střídají od plece až po ocas. Na 
končetinách máme silné drápy, které nám 
dovolují vyhledat potravu ukrytou hluboko 
pod zemí. Dospělé můžeme mít hmotnost 
až něco málo přes dva kilogramy. Tělo do-
sahuje délky 30 až 40 cm a ocas je dlouhý  
15 cm. V Africe se pohybujeme na otevře-
ných savanách, pastvinách a křovitých plani-
nách i poblíž vody, a to v oblastech, kde jsou 
termitiště. Přes noc se ukrýváme ve stromo-
vých dutinách, skalních puklinách nebo no-
rách po předchozích nájemnících. Někdy se 
nastěhujeme přímo do termitiště nebo nor 
po hrabavých živočiších. Shánění potravy je 
naší celodenní činností, ale v horkých dnech 
nás spatříte jen ráno a večer. Jsme společen-
ská zvířata a touláme se v rodinných skupi-
nách, které mohou čítat i 30 jedinců. V ro-
dině se rozeznáme podle výrazného pachu  
a velmi zvláštního „štěbetání“. Naše neustá-
lé „povídání“ může připadat někomu legrač-
ní, my ovšem přesně víme, který člen kolonie 
se ozývá a co se kde děje důležitého. Vládne 
u nás přísná hierarchie a pořádek. Velí do-

minantní samec a pár dominantních samic. 
Samice mohou mít 2 až 6 mláďat po dvou-
měsíční březosti. Velmi často máme syn-
chronizovaný porod, který snižuje riziko, že 
dominantní samice zabije mláďata svých 
společensky níže postavených družek. Živí-
me se hmyzem, termity a larvami brouků, 
stonožkami, hady. Odvážnější z nás se nebojí 
napadnout i kobru, kterou usmrcují ukous-
nutím hlavy. Nepohrdneme ani hlodavci, ku-
řátky a míchanicí z masa nebo ovoce, což je 
strava, jíž dostáváme v zoo. Pochutnáme si 
na ptačích vejcích rozbitých válením přes ka-
meny, nebo je uchopíme do předních tlapek 
a prohazujeme je vzad až se rozbijí. Návštěv-
níci si nás často pletou se surikatou. Pravda, 
jsme si vzhledově příbuzné, však také náleží-
me do stejné podčeledi promykovité. Chce-
te-li si nás prohlédnout, musíte navštívit pa-
vilon Noční svět Afriky. V teplých dnech se 
rády sluníme, takže určitě budeme ve výbě-
hu vedle psů ušatých a našich blízkých pří-
buzných mangust liščích.          

Tým ošetřovatelek 

JE NáS PěT A PřIŠLy JSME DO PLZNě PO-
ČáTKEM ČERVNA Z BERLíNSKé ZOOLO-

GICKé ZAHRADy. JSME MANGUSTy ŽíHANé. 
VE ZDEJŠí ZOO NEJSME JAKO DRUH ÚPLNě 
NOVé, UŽ JEDNOU JSME ZDE ŽILy, ALE PO-
SLEDNíCH DESET LET TU ByLy K VIDěNí JEN 
NAŠE PříBUZNé MANGUSTy LIŠČí, TMAVé  
A TRPASLIČí A PROMyKy ČERVENé.

V přírodě obýváme Jižní Afriku, Gambii  
a Etiopii. Jsme silné šelmy s velkou hlavou  
a malýma ušima, krátkými končetinami a po-
měrně dlouhým ocasem. Některé z nás, jež 
žijí ve vlhčím podnebí, jsou obvykle větší 
a tmavější. Máme olivově hnědou srst, kte- Had je v současné době v zimovišti.

Pokračování na staně 6.
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okénko do historie

skvosty přírody

vyskytuje v severských jezerech, ale v ČR roste 
pouze zde. 

Současná národní přírodní rezervace (NPR) 
Černé a Čertovo jezero (před tim rezervace  
a státní přírodní rezervace) oslavila v roce 2011 
sto let od svého vzniku. K ochraně území do-
šlo z popudu jednoho z prvních ochránců šu-
mavské přírody Hugo Connwentze a také les- 
mistra Železnorudských hohenzollernských vel-
kostatků Julia Komárka.      

Je nepochopitelné, že v NPR a CHKO roste 
na východním břehu Černého jezera ve dvou 
ostrůvcích silně invazní netýkavka žláznatá. Po-
dle toho, jak byla šetrně obsekána se zdá, přesto-
že jako nepůvodní druh zde nemá co dělat, jako-
by tady naopak požívala zvláštní ochrany.

Královský hvozd, žel, silně poznamenal v roce 
2007 orkán Kiril a následná kůrovcová kalami-
ta. Zatímco Jezerní stěna událost poznamena-
la „jen“ proschlým lesem, navazující hraniční  
vrcholy Svaroh, Velký Kokrháč a Ostrý jsou velkou 
mýtinou, naštěstí už s mladým lesním porostem. 
Tento stav umožňuje na přechodnou dobu krás-
né výhledy do údolí Úhlavy, na pásmo Pancíře  
a Prenetu, v obráceném směru na Velký a Malý 
Javor  a hluboko do Bavorska. 

K Národní přírodní rezervaci Bílá strž (byla vy-
hlášena v roce 1972) se vydáme od Černého je-
zera po červené turistické značce. Můžeme sice 
pokračovat také po lesní silničce, ale ochudili by-
chom se o pohledy na jezero z nadhledu a minu-
li bychom památný strom Jezerní jedli. Pro svoji 
mohutnost stojí za vidění. Po chvilce stejně vy-
jdeme na zmíněnou komunikaci a pokračujeme 
po ní až nad vodopád. Bílá strž. Ten je svojí dél-
kou 13 m na Šumavě největší!

Rezervace chrání nejen vlastní vodopád, ale 
i rozsáhlé okolí potoka s lesními porosty blízký-
mi původní skladbě zdejších lesů. Jejich nejstarší 
partie dosahují věku 220 až 240 let a jsou s vel-

kou pravděpodobností první generací po prale-
sech. Jsou soustředěny právě v okolí vodopádu. 
Některé smrky dosahují průměru 95 cm. Zde se 
vyskytují i vzácné výtrusné rostliny kapraď žeb-
rovice různolistá, plavuň pučivá a vranec jedlový.  
Z chráněných živočichů v NPR žijí rys ostrovid, 
plch zahradní, byl zde spatřen puštík bělavý  
v souvislostí s jeho reintrodukcí v NP Bavorský les 
a také tetřev hlušec.

Od vodopádu se vydáme po žluté turistické 
značce na vlak do Hamrů. Zdatnější turisté mo-
hou ještě vystoupat na Malý a Velký Ostrý (z kři-
žovatky turistických cest je to pouhých 3,5 km)  
a projít si tak celou naučnou stezku vybudova-
nou v roce 2014 Lesní správou Klatovy Lesů ČR 
z podnětu turistického nadšence, obdivovatele Šu-
mavy a Bavorského lesa Ing. Josefa Růžičky z Plzně.

Brzy nás značka zavede zpět k Bílému po-
toku. Vyměníme-li žlutou za modrou, dojde-
me podle něj až k jeho soutoku s Úhlavou  
v Hamrech. Bílý potok pramení pod Svarohem 
a vytváří hluboce zaříznuté kaňonovité údolí 
s největším vodopádem Šumavy. Od prame-
ne k ústí překoná pětisetmetrový rozdíl. Název 
získal od častého pěnění v peřejích a vodopá-
dech. NPR se rozkládá na jeho středním toku. 
Pro svoji čistotu je domovem pstruhů, vranek 
a raků.                                  Ing. František Hykeš    

Pokračování ze stany 5.

Žebrovice různolistá.        Foto František Hykeš

SLAVÍME  pěT LET SE žIRAFAMI A NOSOROžCI     

Ano, je tomu tak. Už pět let chodíme do pl-
zeňské zoologické a botanické zahrady ob-

divovat tři ladné žirafy, jediné nosorožce indické 
chované v ČR, podivujeme se nad hrošíky libe-
rijskými či prasaty savanovými. Rozšířit zahra-
du právě o tato atraktivní a další zvířata umož-
nilo vybudování nových afrických a asijských 
expozic. V letě 2008 na ně získala Zoologická  
a botanická zahrada města Plzně z Regionální-
ho operačního programu Jihozápad evropskou 
dotaci ve výši osmdesáti pěti procent z celko-
vých předpokládaných nákladů ve výši 135 mi-
liónů korun. V prosinci byl odhalen základní 
kámen stavby, od počátku roku 2009 se střed 
areálu změnil v jedno velké staveniště. Dne  
30. června 2010 mají nové africké a asijské ex-
pozice – dílo v konečné podobě za více než  
150 milionů korun – slavnostní premiéru. Za-
hrada se stává ještě zajímavější a návštěvnicky 

atraktivnější než byla před tím. Projevuje se to  
i ve zvýšeném počtu lidí, kteří do ní v roce 2010 
a 2011 zavítali. Pro předpokládané dosažení 
půlmiliónové návštěvnosti to žel ale nestači-
lo. V roce 2010 do této vysněné mety chybělo  
39 519 a o rok později 39 031 návštěvníků.

Jako první zvířata se v nových expozicích za-
bydlela prasata savanová. Do Plzně přicestovala 
již v listopadu 2009. Od té doby se pravidelně 
množí. Jako první z původních čtyř žiraf Rot-
schildových dorazil do zahrady  12. května 2010 
dvouletý sameček Lex z ostravské zoo. 

Chov vzácných nosorožců indických začal 
v plzeňské zoo 1. června příjezdem rovněž 
dvouleté samice Manjuly z berlínského Tierpar-
ku – dnes matky jeden a tři čtvrtě  roku staré 
Marušky. 

Pětileté jubileum si připomněla zahrada 
společně s návštěvníky více než týdenním pro-
gramem od 22. do 30. června. Většina aktivit 
byla věnována v podobě speciálních výuko-
vých programů u nosorožců, žiraf a hrošíků li-
berijských školákům. Vždyť právě vrcholil čas 
školních výletů.  

Ve středu 24. 6. se u afrických a asijských 
expozic uskutečnil velký evropský dětský den 
plný zábavy, her a soutěží uspořádaný Úřa-
dem Regionální rady Jihozápad České Budě-
jovice. Podívat se přišli i vrcholní představi-
telé Regionálního operačního programu Jiho- 
západ – předseda výboru Regionální rady 
a náměstek hejtmana Plzeňského kraje Ivo 
Grüner (na snímku) a pověřený ředitel Úřadu 
Regionální rady Ing. Karel Hron. 

V africkém a asijském duchu bylo i tradič-
ní sobotní celodenní hravé a soutěžní lou-

čení se školou před Tropickým pavilonem 
sponzorované zmrzlinou Prima. V úterý 30. 6.  
– v den slavnostního otevření nových afric-
kých a asijských expozic v roce 2010 –  uzavře-
lo  připomenutí 5. výročí této nejvýznamnější 
investiční akce v novodobé historii plzeňské 
zoologické a botanické zahrady běhání s ge-
pardy o závod a o ceny a především popolední  
setkání s gepardy a jejich kmotry za účasti ná-
městkyně primátora města Plzně Bc. Evy He-
rinkové. Mělo připomenout mezinárodní křest 
zvířat v roce 2013. Gepard štíhlý se vyskytuje  
v šesti poddruzích. Plzeňská zoo chová, jako 
jediná v ČR, velmi vzácný a vyhubením ohro-
žený poddruh súdánský. Jedná se o jedno  
z nejohroženějších zvířat světa. Poněvadž jejich 
domovská země – východoafrický Súdán – nále-
ží k arabskému světu, nesl se křest před dvěma 
lety – a stejně tak i jeho letošní připomínka –  
v arabském duchu. Přivítání hostů zaznělo  
v arabštině, přípitek se nekonal šampusem ale 
černým čajem šaj bil hel podle staré súdánské 
receptury s výraznou chutí koření kardamom. 
Jen gepardi zůstali věrni oblíbeným českým krá-
líkům. Každý dostal k obědu po jednom.

V rámci oslav se uskutečnila i dokumen-
tační výstava zobrazující proměny místa, kam 
se dnes návštěvníci chodí dívat na nosorož-
ce, žirafy, gepardy a hrošíky. Autorem foto-
grafií byl Jaroslav Vogeltanz a výstavka byla 
ke shlédnutí do poloviny srpna ve II. podlaží 
pavilonu žiraf.

Největší oslavou pátého výročí otevření no-
vých afrických a asijských expozic byl ovšem 
úspěšný odchov dvou vzácných mláďat: noso-
rožce indického a hrošíka liberijského.             (hš)

Fo
to

 K
lá

ra
 S

tu
ch

lo
vá



7

IRIS

Dracény guyanské čili krokodýlovité oboha-
tily nabídku terarijních zvířat  specializova-

né expozice plzeňské zoo Akva-tera na Palac-
kého tř. na podzim 2008. Prvního mláděte se 
chovatelé dočkali až letos v květnu, a to ještě 
za dramatických okolností. Snůšku sedmi va-
jec z prosince loňského roku samice poničila 
natolik, že se podařilo zachránit pouze jediné. 

Okamžité putovalo do inkubátoru. Třiadvacá-
tého května se z něho vylíhla malá dracéna. 
„Bylo to doslova vymodlené mládě. Tím spí-
še, že jsme očekávali, že přijde na svět dříve, 
někdy na přelomu dubna a května,“ komen-
toval narození prvního potomka tohoto jiho-
amerického tvora v Akva-tera její vedoucí Jiří 
Doxanský. „Z vajíčka doslova vystřelila,“ přibli-

žuje okamžik, když konečně skořápka praskla 
a na svět začala koukat asi dvaceticentimetro-
vá dracénka a pokračuje: „Muselo jí být uvnitř 
pořádně těsno, vejce měřilo od jedné špičky 
ke druhé pouhých osm centimetrů. Venku byla 
za pár minut, proti krokodýlům to byl opravdu 
fofr, ti vejce opouštějí klidně den.“    

Dracény guyanské jsou potravními spe-
cialisty. Ve volné přírodě – jejich domovem 
je Jižní Amerika – se živí vodními hlemýždi,  
v Akva-tera je bez problémů nahradili zahrad-
ními hlemýždi. Dospělé dracény, které měří 
více než  jeden metr, jich spořádají týdně ko-
lem pětačtyřiceti, přibližně měsíčnímu mlá-
děti stačí denně čtyři menší hlemýždi. Ale jak 
poroste, dávka se bude pochopitelně zvyšo-
vat.

A kdy čekají teraristé u dracén další pří-
růstek? „To je těžké odhadnout,“ přiznává Jiří 
Doxanský. „Ale pevně věříme,“ je přesvědčen, 
„že nezůstaneme jen u tohoto jediného mlá-
děte. Už proto, že jde o vzácného ještěra, je-
hož počty ve volné přírodě neustále klesají.  
A také jsem přesvědčen, že už víme, co udě-
lat, aby ze snůšky nezbylo jen jedno vejce.“                                                

(zh)

Vymodlené mládě        

Galerie

Novou expozici věnovanou v Tropickém pa-
vilonu nejjedovatějším hadům světa tvoří 

12 geograficky uspořádaných expozic s 12 dru-
hy jedovatých hadů. Čtyři z nich se pyšní příz-
viskem nejjedovatější. Jsou to kobra královská 
žijící v jihovýchodní Asii a zastupující tak asij-
ské hady, dále mamba černá z Afriky, středo-
americký křovinář němý a taipan menší půvo-
dem z Austrálie. Jejím hadím reprezentantem 
je i smrtonoš zmijí. Jedna z několika informač-
ních tabulí v expozici řadí k velmi jedovatým 
hadům světa třicet druhů.

Kobra královská je nejdelším jedovatým ha-
dem světa, může dorůstat délky přes pět metrů. 
Je potravním specialistou – jeho potravu tvoří 
především hadi, jedovaté nevyjímaje, protože 
je vůči jejich jedu imunní. Je tak jakýmsi hadím 
„kanibalem“. Samice jako jediná mezi hady staví 
hnízdo, do něhož klade 20 až 50 vajec. Po celou 
dobu šedesáti až osmdesátidenní inkubace je  
v jejich blízkosti v horní části hnízda. Další vlast-
ností kobry královské je dlouhověkost.

Přestože připomíná zmijovité hady, na což 
reaguje i název, též smrtonoš zmijí náleží  
k čeledi korálovcovitých. Také k němu se váže 
jedna zajímavost: špičku ocasu má bílou. Pro 
ještěrky a další plazy tak navodí zdání, že ze 
země vyčuhuje pořádné sousto v podobě čer-
va. Stačí mžik a soustem se stávají sami pů-
vodní útočníci. Uštknutí netrvá smrtonošovi 
déle než 15 setin sekundy!

Taipan menší je považován za úplně nejje-
dovatějšího hada. Terarista Miroslav Dohnal – 
jeden z ošetřovatelů v expozici, z něj ale hrůzu 
nemá: „V chovu je velice klidný a příliš uštknutí 
není známo ani z přírody. Je to dáno tím,“ vy-
světluje, „že není nijak agresivní a nevyhledává 
blízkost lidských obydlí.“

Naopak mamba černá – ta má zcela jinou 
pověst. Také se jí říká bič Afriky. Úmrtnost při 
uštknutí, nepodá-li se včas sérum, je totiž 
prakticky stoprocentní! Jde o nejrychlejšího je- 
dovatého hada, dokáže se plazit rychlostí až  
20 km/hod. Dostane-li se do nebezpečí nebo 
do stresu, rychle zaútočí. Bezdůvodně ale člově-
ka nenapadne. Živí se hlodavci a ptáky.

Křovinář němý je jedním z nejvzácnějších 
hadů v expozici. Jde o pralesní zvíře – a jak 
ubývá rozloha deštných pralesů, ubývá i jejich 
množství v přírodě. Patří tak mezi plazy ohro-
žené vyhubením. Křovinář je nočním hadem  
a jeho potravou jsou především hlodavci. Do ex-
pozice ho zapůjčil ze své soukromé sbírky tera-
rista Karel Janoušek. „Že jsme křovináře získali  
a s ním i několik dalších druhů, je zásluha mého 
syna Jana, který se v zájmu o hady potatil a mezi 
teraristy má řadu velmi dobrých známých,“ pro-

zrazuje M. Dohnal informaci ze zákulisí a dodá-
vá, že cena tohoto hada se mezi chovateli pohy-
buje kolem 100 000 korun.

Přes nebezpečný obsah je expozice nejjedo-
vatějších hadů pro návštěvníky naprosto bez-
pečná. Na terária bylo samozřejmě použito 
bezpečnostní nerozbitné sklo, dveře jsou jiš-
těny dvěma zámky, nikde není žádná skulinka, 
do níž by mohlo například malé dítě strčit prs-
tík. Prostor je v době krmení a úklidu oddělen 
od ostatní části pavilonu roletou. Nejjedovatější 
hadi světa jsou tak ke spatření až od devíti ho-
din. „Mám obavy,“ přemýšlí nahlas M. Dohnal, 
„že od podzimu do jara bude expozice otevře-
na dokonce až od deseti hodin. Oproti součas-
né pracovní době se začne dělat kvůli úsporám 
energie od sedmi hodin a dvě hodiny nám na 
všechny ranní úkony rozhodně stačit nebudou.  
I ty tři hodiny už jsou na hraně.“

Maximální bezpečnost je zajištěna pochopi-
telně i pro ošetřovatele. Při úklidu expozice, vý-
měně vody, rostlin, prostě při jakékoliv manipu-
laci uvnitř terárií oddělí prostor s hadem žaluzií. 
U extrémně jedovatých hadů je navíc použita 
důmyslná, ale velice jednoduchá vychytávka: 
Pod teráriem je blokační prostor. Terarista sní-
ží v teráriu teplotu a teplomilný had se stěhuje 
za teplem, které mu vytvořil právě v blokačním 
prostoru.

Pokud by někomu přehlídka nejjedovatějších 
hadů světa ve specializované expozici v Tropic-
kém pavilonu nestačila, může se vydat po zahra-
dě ještě za dalšími třemi, kteří jsou zde chová-
ni. Zmiji gabunskou najde v pavilonu Noční svět  
Afriky, zmiji Schweizerovu, jež je nejjedovatějším 
evropským hadem, mimo zimování v expozici 
Středomoří a chřestýše západního v pavilonu 
věnovaném přírodě Sonorské pouště.             (dh)

Akva-tera

Defilé nejjedovatějších hadů světa   
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vyznání

Ošetřovatel Tomáš Weber 
patří ke kmenovým pra-

covníkům Zoologické a bo-
tanické zahrady města Plzně. 
Nejvíce let spojil s tzv. horní  
Afrikou, se zvířaty, která byla 
chována v prostoru mezi dneš-
ním DinoParkem a statkem 
Lüftnerka. Když zde začínal, byl 
to úplný okraj zahrady; Lüft-
nerka byla ruinou, lesopark byl  
v zanedbaném stavu a za plo-

tem lomozily stroje stavějící  sídliště Vinice. Přes-
to mu rajon, jak se říká mezi ošetřovateli, přirostl 
natolik k srdci, že když se měl možnost podívat 
během vojenské prezenční služby do Plzně, jeho 
kroky vedly i sem.

Po otevření Domu afrických kopytníků v roce 
2007 se zvířata z horní Afriky – zebry, přímorožci 
a další – přestěhovala sem. Jejich ošetřovatelé je 

následovali. „Moc se mi nechtělo,“ upřímně při-
znává T. Weber, „ale změna je život. Pravda, zvykli 
jsme si rychle. Naši svěřenci i my, kteří jsme se  
o ně starali. Z dřevěných provizorních starých 
bud do nového moderního pavilonu s veškerým 
chovatelským komfortem to byl přechod jako  
z trabantu do jaguára. Na konci roku 2008 přišla 
další změna. V těsném sousedství Domu afric-
kých kopytníků se začaly stavět dva nové pavilo-
ny pro žirafy a nosorožce. Data vím přesně. Ne, 
že bych měl takovou hlavu. Ale každý zajímavý 
článek o zahradě si vystřihnu a založím. Je to ta-
ková moje úchylka,“ zasměje se Tomáš Weber.

„Nejdřív jsme okukovali, jak roste stavba,“ 
pokračuje ve svém vyznání. „Když v roce 2010 
přivezli žirafí mláďata, každou volnou chvilku 
jsme byli u nich. Bořek, Lexík, Jirka i Matýsek, 
kterému nebyl dopřán dlouhý život, byli tak 
roztomilí a hraví… Možná jsme jejich ošetřo-
vatelům i záviděli. Byli to pro ně ikony, chodili 

okolo po špičkách, báli se, aby jim s rachotem 
neupadla lopata, dělali všechno proto, aby mi-
nimalizovali jejich stres z nového prostředí. 
Pamatuji, jaké měli obavy z prvních návštěv-
níků, nevěděli jak se zvířata zachovají, jak se 
osvědčí návštěvnický ochoz. Ani ve snu by mě 
tehdy nebylo napadlo, že nebude dlouho trvat 
a své kopytníky, jak říkáme v našem žargonu 
kopyta, vyměním za obdivované žirafy. Bohu-
žel, přechod k nim byl předznamenán smrtí 
kolegy Josefa Vainara.“ Od smutné události, 
která tehdy zasáhla celou zahradu, skočí pan 
Weber rychle do současnosti: „Vím, že vedení 
a návštěvníci by rádi, kdyby se stala skupina 
smíšenou a rodila se nám mláďata. Ale podle 
toho, kolik je v zoo žirafích chovů a kolik se 
ročně narodí malých žiraf, především sameč-
ků, o něž je minimální zájem, myslím, že naše 
mládenecká trojka se hned tak nerozpadne. 
Alespoň se s nimi nebudu muset loučit s těž-
kým srdcem. To víte, v našich letech,“ prozra-
dí Tomáš Weber, „už má člověk konzervativní 
myšlení.“                                                   (eš)

pRACOVIšTěM JE pRO NěJ AFRIKA                                                                    

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

Ve věku jednoho měsíce pokřtil před kon-
cem června známý filmový scénárista a re-
žisér Václav Chaloupek letošní mláďata vlka 
evropského. Jsou to tři psíci a  tři fenky. Ro-
diči jsou šestiletá fena Fiona, sama narozená  
v Plzni, a pes z pražské zoo.  V plzeňské zoo 
jde již o devátý vrh od obnovení chovu vlka 
evropského v roce 1998. A poněvadž devá-
tým písmenem v abecedě je ch – mláďata 
proto obdržela jména začínající na ch: Samci 
se jmenují Charon, Cheilem (silný) a Cham; 
samice Chaira (jarní), Charma (radost)  
a Charissa (půvab). Všichni tři samečci  zamí-
řili v srpnu do nového vlčího výběhu Zoolo-
gického programu Národního parku Šuma-
va na Srní. Setkali se zde s jedním ze svých  
starších sourozenců                                                       (mv) 

Lemur kata patří mezi nejznámější druhy zvířat 
na Zemi. Popularitě vděčí díky svému vzhledu, 
ale i filmu Madagaskar. Je i nejčastěji zastoupe-
ným druhem lemura v zoologických zahradách. 
Dle webové stránky zootierliste.de jej chová jen  
v Evropě na 330 zoo. Nechybějí samozřejmě ani  
v plzeňské zoo. Žijí zde ve dvou skupinách –  
v chovné v Tropickém pavilonu a v expoziční, kte-
ré patří od jara do podzimu prostranství před pro-
dejnou suvenýrů. Od počátku chovu se v Plzni na-
rodilo již  16 mláďat, poslední tři v letošním roce. 
Samičí sourozenci jsou březnoví, sameček dub-
nový. Jména – Cecilka, Michaelka a Fil jim vybrali 
plzeňští filharmonici. Vlastního křtu se počát-
kem června ujala ředitelka Plzeňské filharmonie  
Mgr. Lenka Kavalová. Fil je vlastně zkratkou delší-
ho jména Filharmoníček.                                                 (vr) 

Rovným dílem 
psíci a fenky   

Lemuří mláďata mají za kmotry filharmoniky           

MALý IRBIS pO pěTI LETECH         

První irbisové horští, neboli sněžní levharti, do-
razili do Plzně z Německa na podzim 2004 jako 

přibližně půlroční mláďata. Poté, co samička Ja-
mila odchovala v roce 2008 první potomky ása-
ma (nyní SRN) a Asuku (nyní Liberec), čekali pra-
covníci zoo, kdy přijde na svět další irbisí mládě. 
Dočkali se v září 2010. Samička jménem Binal 
(nyní žije v Kazachstánu) se proslavila uvíznu-
tím ve skalním výklenku, z něhož ji museli vy-
svobodit hasiči. Letošní jedináček se narodil po 
pětileté pauze kolem poloviny dubna. V 75. dni 
života byl pokřtěn na Chandru (dalo by se přelo-
žit jako zářící měsíc). Kmotrou malé samičky se 
stala  místostarostka městského obvodu Plzeň 1  
PhDr. Ivana Mádlová, PhD. Pro představu – 
hmotnost malého irbise se v té době  pohybovala 
podle ošetřovatele velkých šelem Václava Trejba-
la kolem necelých čtyř kilogramů. Dospělé zvíře 
přitom může mít až 50 kg. Samice o něco méně. 
Matka ho stále ještě kojila (kojení ustane kolem 
šestého měsíce), ale první maso okusil 52. den ži-

vota. Nejkritičtějším obdobím bylo pro mladou 
samičku kolem 45. dne, kdy se začala batolit 
kolem mámy a ta ji vynesla na skálu do horní 
části výběhu. „Kdyby spadla, určitě by nepřeži-
la,“ byl přesvědčen V. Trejbal. „Jenže, co s tím, 
když se do výběhu vlézt nedalo.“ Ale jak uká-
zaly následující dny, vše dopadlo dobře. Vzhle-
dem k věku rodičů a dalším okolnostem je to 
zřejmě jejich poslední mládě.                        (vt) 
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osobnost

Při vyprávění o dramatickém fotogra-
fování šumavských orchidejí plzeň-

ským fotografem Václavem Samkem 
jsem si předsevzal, že tohoto člověka 
musím představit v galerii osobností 
v některém z nejbližších čísel. Vždyť, 
který z fotografů se může pyšnit roz-
sáhlou sbírkou snímků motýlů a vzác-
ných květin, zejména orchidejí, jako 
právě on?! Bylo to v úterý ráno 28. čer-
vence. Kolem poledne přišla zdrcující 
zpráva, že Václav již nepořídí jedinou 
fotografii. O víkendu v necelých šede-
sáti letech náhle zemřel. 

Fotografování sice nebylo jeho hlav-
ní životní profesí, přesto s fotoaparátem 
a svým typickým nezapomenutelným 
úsměvem byl téměř u všech plzeňských 
kulturních akcí. Desítky jeho snímků pa-
tří do zlatého fondu obrazových dějin 
Plzně. Náležel k uznávaným sportovním 
fotoreportérům; například pro hokejo-
vý klub HC Škoda Plzeň pořídil tisíce snímků. 
Méně známý veřejnosti byl jeho fotografický 
koníček dokumentace krásy motýlů a vzác-
ných rostlin, zejména orchidejí. 

Na čas dětství, kde se v něm probudil  
u řeky Úslavy první vztah a obdiv k přírodě, 
vzpomínal Václav Samek následujícími slovy: 
„K nejmenší plzeňské řece jsem chodil chy-
tat ryby. Když nebraly, začal jsem si všímat, 
že i na loukách kolem vody je živo. Ze všeho 
nejvíc mě zaujali pestrobarevní motýli pře-
letující z květu na květ. Najednou jsem za-
toužil se o nich dozvědět víc. Jak se jmenují, 
jak žijí. Objasnit všechna ta tajemství mi po-
máhala moje teta, která byla učitelka. Brzy 
jsem zatoužil mít motýlí krásu i doma. Vyš-
kemral jsem síťku na motýly a pustil jsem se 
do chytání. Úlovky jsem napichoval na oby-
čejné krejčovské špendlíky. Však to také byli 
obyčejní bělásci, babočky, žluťásci… Ale ta 
radost z nich a pýcha na sbírku!“

Jak Václav rostl, ukázalo se, že motýli ne- 
byli jen chvilkovou dětskou hračkou, ale obdiv 

k nim mu zůstane na celý život. Začal vyhle-
dávat odbornou literaturu a sbírka dostáva-
la řád.

Samkova fotografická sbírka o 300 sním-
cích obsahuje vedle běžných druhů i motý-
ly nejvzácnější. Patří k nim i štramberský ja-
soň červenooký se zajímavým příběhem: Ve  
30. letech minulého století zanikla ve Štram-
berku poslední moravská lokalita tohoto mo-
týla. Pár nadšenců si ale předsevzalo ji ob-
novit, a to se jim podařilo a daří dodnes.  
V přírodě ubývá ovšem nejen nejvzácnějších 
motýlů. Od poloviny 20. století jich u nás vy-
hynulo 18 druhů, což je asi 11 procent naší 
motýlí populace. Dalších 16 druhů je v přímém 
ohrožení vyhynutí, ale problémy má celkem 
polovina ze všech současných 143 druhů motý-
lů vyskytujících se na území ČR!

Krédem V. Samka vždy bylo dát si tu práci 
a motýla vyfotografovat tak, jak přeletuje po 
louce, navštěvuje jednu květinku za druhou. 
„Koukáte, jak poletuje, čekáte, až si sedne. 
Nesmíte hodit žádný stín, žádné rychlé po-

hyby, chrastění. Pak se k němu pomalu 
přibližujete… A když jste v nejlepším, tak 
odlétne. A začínáte znovu. Třeba nepo-
čítaně. Prostě dokud nepořídíte snímek, 
nebo do té doby než vám motýl odletí, 
kam za ním nemůžete, nebo kde nelze 
vyfotit,“ líčil svůj postup fotograf. „Ně-
kteří mí kolegové takzvaně přírodě po-
máhají: na hmyz stříknou ochlazovačem  
a on ztuhne. Pak se samozřejmě musí 
fotit fantasticky. Jsou i takové finty, že si 
lidé za kytičku nosí papír jako jednoba-
revné pozadí. Vyfotit ji tak, aby vypada-
la přirozeně, dá mnohem víc práce, ale 
všechny tyhle podpůrné praktiky jsou mi 
cizí,“ vždy podotýkal. 

Časem se Václav Samek zamiloval  
i do krásy tuzemských orchidejí. Vyrá-
žel za nimi na Šumavu, do Bílých Karpat 
i na Slovensko. A jak se začal počet fo-
tografií těchto vzácných a chráněných 
květin přibližovat stále více k číslu 66, 

což je počet druhů, jež rostou na území Čes-
ké a Slovenské republiky, začal spřádat plány 
cest i do Rakouska a Maďarska. 

Ani ve sbírce orchidejí nechybějí snímky  
s příběhem. Třeba sklenobýl bezlistý roste jen 
asi na třech místech v republice a na Šumavě 
byl na konci století považován už za vyhynu-
lý. „Je to kytka, která na daném místě nemu-
sí vykvést několik let, někdy až několik desí-
tek let,“ rozplýval se vždy fotograf nad jeho 
snímkem. Hledal ji pět let, než se mu v roce 
2013 splnil sen a jeho noha stanula u útlého 
stvolu sklenobýlu. „To jsem si zase jednou sám 
pro sebe zařval,“ přiznával.

Fotografování se Václav Samek systema-
ticky věnoval téměř třicet let. Na výpravách za 
květinami a hmyzem strávil kolem třiceti dní 
v roce. Snímky, které při nich vznikly, jsou ne-
jen uměleckým realistickým ztvárněním foto-
grafovaného objektu, ale jednou budou i vý-
povědí o stavu části české přírody na počátku 
21. století. 

František Hykeš

Motýli a orchideje Václava Samka       

Václav Samek se štramberským jasoněm červenookým.                           
Foto archiv 

A jsme opět, jako už několikrát v předchozích 
číslech, ve spíše chladném a stinném bytě než  
v panelákovém pokoji. Právě v takovém pro-
středí se listové dekorativní rostlině původem  
z Madagaskaru daří nejlépe. Nevadí jí ani přímé 
slunce, ale vyžaduje vysokou vzdušnou vlhkost. 
Šáchor střídavolistý (Cyperus alternifolius), jak je 
celý její název, je také doporučován jako akvarijní 
rostlina. Jeho množení je velmi snadné – velice 
dobře se dá rozmnožovat vrcholovou růžicí listů 
s krátkou částí stonku, kterou necháme zakoře-
nit v misce s vodou. Zakořeněné rostlinky sázíme  
do malých květináčů, jež ponoříme asi do jed-
né čtvrtiny jejich výšky do vody. Nové rostliny lze 
snadno získat i dělením starších trsů.

S rodem šáchor z čeledí šáchorovitých (Cype-
raceae) se setkáme i v naší přírodě, rostou zde 
tři druhy. Zato ve světě se šáchor vyskytuje asi  
v 600 druzích, převážně v tropech a subtropech. 
Je mezi nimi i šáchor papírodárný, který byl ve 
starém Egyptě používán jako papírodárná rostlina.  
Šáchor jedlý dostal své druhové jméno pro jedlé 
hlízky chuti mandlí (odsud název zemní mandle), 
pro něž se i pěstuje. Jeho domovem je Afrika, ale 
rozšířil se i na jih Evropy a do Asie. U nás může  
ve volné kultuře přezimovat jen ve zvláště tep-
lých a chráněných lokalitách. Lze ho ale pěstovat  
i ve skleníku nebo dokonce doma v květináči.

Šáchor je jednoletá až vytrvalá bylina tvořící čas-
to oddenky nebo výběžky. Je jednodomý, převáž-

ně s oboupohlavními 
květy, jimž chybí okvě-
tí. Plodem je nažka.

Všechny tři naše 
původní druhy rostou na 
obnažených dnech rybníků 
a jim podobných stanovištích. 
Nejběžnější je šáchor hnědý 
(Cyperus fuscus). Naproti to- 
mu mnohem vzácnější a kri-
ticky ohrožené jsou šáchor žlu-
tavý (Cyperus flavescens) a šáchor 
Micheliův (Cyperus michelianus), ně- 
kdy uváděný jako trojřadka Micheliova.

        (kola)    Foto (repro)

Rostlina známá již ve starém Egyptě

List z herbáře
                                                                                        

Šáchor 
                                             střídavolistý

Šáchor
 hnědý                                                                                                           





IrIs

Kočka palawanská
Prionailurus heaneyi

Foto Martin Vobruba
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ZAHRAdU 
NAVšTÍVILA 
MINISTRyNě 

pRO MÍSTNÍ ROZVOJ     

Vedra a sucha mořily lidi, zvířata, rostliny                                    

Vybrali si kobru a kakadu    

Již popáté v historii zavítal do plzeňské zoo 
specializovaný letní tábor mladých obdivo-
vatelů zoologických zahrad – Letní univer-
zita juniorů Středoevropské asociace přátel 
zoo. Pro mnohé instruktory i děti – kterých 
bylo dohromady přes 50 – šlo už o několi-
kátou univerzitu v Plzni. Konala se zde v le-
tech 2002, 2003, 2006 a 2010. Táborníci by-
dleli v areálu v Melchiorově Huti u Úněšova, 
a tak nechyběl ani lesní a klasický táborový 
program. 

Na rozdíl od běžných táborů je ovšem če-
kalo i krmení zubrů, žiraf a velbloudů, úklid 
výběhů, noční procházka po zoo, návštěva 
specializované expozice Akva-tera a jejího 
zákulisí. Pro šimpanze a lvy vyrobili enri-
chmentová kartonová zvířata a šimpanzům 
přinesli borůvky. Vybrané děti se setkaly  
i s hlavní hvězdou zoo – nosorožčí slečnou 
Maruškou. 

Na své si přišli obdivovatelé zoo i v Envi- 
ronmentálním centru Lüftnerka. Tady je če-
kaly fotografické exkurze do historie plzeň-
ské zoo, návštěva české přírody, výlet na Fili-
píny nebo průřez zajímavostmi evropských 
zoo. Do zoo zavítali celkem šestkrát a nevy-
nechali ani sokolnické ukázky a komentova-
ná krmení. 

Milou tradicí je rovněž adopce zvířete v hos- 
titelské zahradě. V Plzni byly hned dvě – 
kobry siamské a kakadu filipínského.        (mv)

Letní univerzita 
po pěti letech 
opět v plzni 

Před koncem července zavítala do Zoologic-
ké a botanické zahrady města Plzně v rámci 
pracovního setkání s představiteli Plzeňské-
ho kraje a města Plzně ministryně pro míst-
ní rozvoj Ing. Karla Šlechtová. V doprovo- 
du hejtmana Plzeňského kraje Václava Šlajse 
a ředitele zahrady Ing. Jiřího Trávníčka si zde 
především prohlédla novou expozici nejje-
dovatějších hadů světa. O zoo se vyjádřila 
pochvalně, konstatovala, že v ní není popr-
vé. Jako rodačka z Karlových Varů ji navštívi-
la několikrát jako dítě, později pak při studiu 
Ekonomické fakulty Západočeské univerzity. 
Zoologická a botanická zahrada se dostala do 
programu návštěvy jako jedno z míst Plzeň-
ského kraje, jež dokázalo úspěšně čerpat do-
tace z evropských fondů. ředitel J. Trávníček 
s ministryní K. Šlechtovou diskutoval i příš- 
tí možnosti čerpání evropských investičních 
prostředků, a to zejména pro realizaci dalších 
expozic v rámci projektu Stopy člověka v pří-
rodě.                                                          (zh)

Tropická vedra letošního českého léta, jež neměly v nejkritičtějších dnech daleko ke 
40 °C ve stínu, a dlouhotrvající vláhový deficit mořily lidi, rostliny, zvířata. Jak s nimi 

bojovala Zoologická a botanická zahrada města plzně?

…odpovídají vedoucí zoolog Bc. Tomáš Ji-
rásek a zoologové Jan Konáš a Miroslava 
palacká: 
Obecně platilo, že teplomilní živočichové sná-
šeli vysoké teploty logicky podstatně lépe 
než ti žijící v chladných oblastech. Ke každé-
mu zvířeti se ale muselo přistupovat individu-
álně a vytvořit mu pokud možno nejlepší ži-
votní podmínky. Tučňáci Humboldtovi sice žijí 
na pobřeží Jižní Ameriky, ale moře zde zchla-
zuje chladný Humboldtův proud a pobřežní 
skály poskytují stín. Každé léto mají proto 
naši tučňáci k dispozici slunečníky, voda v je-
zírku se zchlazovala častější obměnou a před 
slunečním žárem se mohou schovat i do zim-
ní ubikace s malým jezírkem. Pravda, sem se 
moc nehrnuli, ale pod slunečníky bylo stále 
plno. Zvláštní režim měla i některá africká zví-
řata. Ošetřovatelé je nechávali přes největ-
ší parno ve stájích, aby se mohla chladit na 

betonových podlahách. Nosorožce a hrošíky 
jsme sprchovali, a to i přesto, že většinu času 
trávili ve vodě. Baabuu ve vodním příkopu 
 a Manjula s Maruškou ve vnitřním bazénu. Ve 
větším množství bylo podáváno šťavnaté kr-
mení. Rybám ve vodních příkopech se přidá-
val vzduchováním kyslík a připouštěla se stu-
dená voda z vrtů. Česká řeka byla naopak bez 
problémů. V chovatelském zázemí nad afric-
kým nočním pavilonem, kde stoupaly teploty 
nad čtyřicítku, se zintenzivnilo rosení ptáků. 
Přes délku tropických veder nedošlo v jejich 
důsledku k jedinému úhynu! Po svém reago-
vali na tropy syslové žijící divoce u velbloudů 
a nosorožců. Upadli do ne časté, ale vyskytu-
jící se estivace, čili nepravého letního spánku.

…odpovídá botanička Mgr. Václava peš-
ková:
Všichni pracovníci botanického úseku chodili 
do práce na půl šestou, nejpozději na šestou 
hodinu a zalévali a zalévali. Zahradníci, brigád-
níci, vedoucí. Vody z vlastních zdrojů bylo na-
štěstí dostatek, ale velkou investici představo-
val nákup dalších hadic a příslušenství k nim. 
Zalévaly se totiž i úseky, u nichž to nebylo ni-
kdy třeba, a vzrostlé stromy, nejvíce vody po-
třebovaly listnáče. Ve sklenicích jsme museli  
v největších vedrech zavlažovat i dvakrát denně. 
Nějakým úhynům jsme se nevyhnuli, rostliny 
poškozoval nejen nedostatek vláhy, ale i samot-
né horko, ovšem s přihlédnutím k extrémnímu 
létu a jeho délce byly minimální.                  (fh)   

Manjula 
bez rohu 

aneb máme 
nového „hrocha“   

Předposlední srpnová dekáda byla v pavilo-
nu nosorožců plzeňské zoo docela hektická. 
Nejprve si v neděli 23. 8. Manjula výrazně 
nalomila svůj roh. Protože byl ve stavu, kdy 
ani nedržel, ani úplně neodpadl, museli cho-
vatelé a veterináři přistoupit k jeho úplné-
mu odstranění. To proběhlo hladce. Noso-
rožcům sice roh dorůstá, ale několik měsíců 
může být téměř neviditelný. Baabuu si ho 
neustálým drbáním vůbec nenechá dorůst. 
Takže kdo ví, jak to bude u Manjuly. Návštěv-
níci si bezrohého nosorožce často pletou  
s hrochem. 

Za dva dny poté proběhla u Manjuly sil-
ná říje a první pokus o připouštění téměř 
po třech letech. Baabuu ale tentokrát ne-
splnil svou roli, ačkoliv se jej samice snaži-
la upoutat, okouzlit a přesvědčit. Tak snad 
příště.                           

(mv)
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před objektivem 
fotografa 

National Geographic    

proč je průchozí 
výběh často 
nepřístupný   Poměrně velkou poptávku po besedách o zoo a exotických zvířatech zaznamenala plzeň-

ská zoologická a botanická zahrada o prázdninách z letních dětských táborů – a to ne-
jen z těch v Plzeňském kraji. Jen v první dekádě července vedly kroky mluvčího zahrady  
Mgr. Martina Vobruby a krajty královské Boženky např. do Melchiorovy Huti, Kladrub u Stří-
bra, Přebudova či Hnačova. Později následovaly namátkou Zruč či Lubenec u Podbořan.  
S mnoha dětmi a vedoucími šlo již o několikáté letní setkání. Při besedách zastupují zoo  
i přírodniny – krunýř želvy obrovské, různé postery a samozřejmě nechybí ani časopis IRIS. 
Mnozí mladí táborníci mají hluboký zájem o přírodu a často se svěřují se zážitky z návštěv  
plzeňské zoo.                                                                                                                       (av)

Mluvčí jezdil po táborech  

Celoroční distribuce časopis IRIS prostřednictvím pracovníků městských úřadů obcí s rozšíře-
nou působností v Plzeňském a Karlovarském kraji a sítě vybraných okrskových knihoven, rovněž  
v obou krajích, vyvrcholila v červnu tradičním pozváním těchto nezastupitelných pomocníků do  
zoologické  a botanické zahrady. Prohlédli si zde nové expozice věnované Amazonii, Středomoří 
a nejjedovatějším hadům světa a s ošetřovateli navštívili dvě nejatraktivnější mláďata zahrady – 
malou samičku nosorožce indického Marušku a potomka hrošíka liberijského Adélku.         (hy) 

poděkování distributorům časopisu IRIS          

    loni otevřené expozici Amazonie najde 
návštěvník plzeňské zoologické a bota-

nické zahrady i průchozí výběh s kosmany 
bělovousými. Pro veřejnost je otevřený od 
května letošního roku. Kosmani si na něj 
zvykali od dubna. Byla jsem oslovena kurá- 
torkou primátů Ing. Lenkou Václavovou abych 
ověřila, jak bude tento jediný průchozí vý-
běh v plzeňské zoo fungovat z hlediska se-
tkávání lidí s opičkami. Na základě získaných 
poznatků mohu říci, že 80 procent přícho-
zích bylo tak slušných, že se dokonce pta-
lo, zda si mohou kosmany vyfotografovat. 
Bohužel se během těch několika málo dní 
vyskytlo i pár takových, kteří se pokoušeli 
opičky chytat do čepice, další na ně chtěli 
sahat, o hlučném a bezohledném chování 
ani nemluvě. Přestože pokyny na dveřích 
žádají návštěvníky, aby zdejší zvířecí oby-
vatele nekrmili, přišli jedinci se zmrzlinou  
v ruce a pak přenechali zbytek kornoutu jed-
né z opiček. Dokonce chtěli vejít i se zapá-
lenou cigaretou. Těmto neomalencům jsem 
ale včas vstup znemožnila. Zavírání vněj-
ších i vnitřních dveří při vstupu do výběhu 
je sice opatřeno závažím, které funguje jako 
BRANO, ale větší skupiny lidí, ať už se jedná  
o rodinu s kočárkem a několika dětmi, nebo 
dětskou skupinu na výletě se školou či s let-
ním táborem, ti všichni si dveře přidrží tak, 
že zůstanou  chvilku dokořán vnější i vnitř-
ní dveře. To může způsobit únik kosmanů  
i z jinak dobře zajištěného výběhu. Snad se 
tento problém vyřeší zablokováním jedněch 
dveří vůči otevřeným druhým dveřím.

Všechny výše zmíněné důvody mne ved-
ly k tomu, abych navrhla kategorický zákaz 
přístupu návštěvníků mezi kosmany bez pří-
tomnosti zodpovědného dozoru. Po dobu, 
co nikdo průchozí výběh nehlídá, je proto 
uzamčen. Za to se všem slušným návštěv-
níkům omlouváme, ale bohužel 20 procent 
těch neslušných je poměrně velké číslo, stej-
ně jako je poměrně vysoké nebezpečí ohro-
žení zdraví nebo dokonce životů kosmanů 
bělovousých. 

Joel Sartore, americký fotograf časopisu 
National Geographic, fotografoval v polo-
vině července v plzeňské zoo nejvzácnější  
a nejohroženější živočišné druhy v ní cho-
vané. Celých pět dní tento světoznámý fo-
tograf věnoval zaznamenávání druhů v péči 
člověka, které doposud neměl příležitost 
vidět a fotografovat. Díky plzeňským uni-
kátním kolekcím žab, ptáků, malých a vel-
kých savců tak do jeho fotografického pro-
jektu přibyly desítky dalších zvířat. Projekt 
se jmenuje Photo Ark a klade si nemalý cíl: 
Vyfotografovat všechny chované druhy zví-
řat v lidské péči a upozornit na ohrožení 
biodiverzity. Doposud stanulo před foto-
aparátem Joela již více než 5 000 živočiš-
ných druhů.   

   (tj)
Foto Tomáš Jirásek

V červenci zavítaly do plzeňské zoo také děti 
ze sdružení HAIMA, jež byly na letním tábo-
ře v Klášteře Teplá u Mariánských Lázní. Ná-
vštěva zahrady byla součástí dvoutýdenního 
programu plného her a výletů, který dětem 
po léčbě hematologických a onkologických 
onemocnění na Klinice dětské hematolo-
gie a onkologie FN v Praze-Motole pomáhá 
zlepšit kondici a vrátit se do běžného života. 
Do zoo se podívalo na 40 táborníků nejrůz-
nějšího věku, od předškoláků až po středo-
školáky, z celé ČR. I přes vedro, které v Čes-
ku v létě panovalo, si návštěvu užili: „V zoo 
se nám moc líbilo. Je zde všechno blízko, 
takže jsme stihli navštívit většinu pavilonů. 
Asi nejvíc se dětem líbily žirafy. I když nej-
větší úspěch měl nejspíš stánek s kopečko-
vou zmrzlinou,“ dodává s úsměvem vedou-
cí a předseda sdružení Haima Jan Blodek. 
„Je skvělé, že nám vedení zoo umožnilo ná-
vštěvu za snížené vstupné. Strávili jsme zde 
krásný den, plzeňská zoo patří podle mne 
mezi ty vůbec nejmalebnější u nás,“ dodává 
Jan Blodek.                                              (im)

Foto Jan Šindelář

Z KLÁšTERA dO ZOO                    

Kosman bělovousý

Mgr. petra Zoubková, 
externí spolupracovnice Zoologické 

a botanické zahrady města plzně 

V
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Pokračujeme v prohlídce velké botanické 
expozice poblíž výběhu zubrů, jež před-

stavuje na jednom místě ty nejzajímavější 
biotopy (přírodní stanoviště), jimiž se může 
Česká republika pochlubit. Dnešní botanický 
zeměpis nás zavede ze Zoologické a botanic-
ké zahrady města Plzně především do step-
ních oblastí Moravy. právě se vydáváme do 
stepi porostlé suchomilnými (xerofilními) 
křovinami – do národní přírodní rezerva-
ce pouzdřanská step-Kolby a do národní 
přírodní památky dunajovické kopce. Obě 
se nacházejí na Břeclavsku v sousedství Pá-
lavských vrchů (Pálavy). Obě byly vyhlášeny  
k ochraně vzácné stepní fauny a flóry i zajíma-
vého segmentu zdejší krajiny, což platí zejmé-
na o Dunajovických kopcích. Vzhledem k tomu, 
že jde v našich zeměpisných šířkách o lokality 
výjimečné, počty vzácných rostlin a živočichů 
zde jdou do desítek. Například v květu až metr 
vysoký katrán tatarský je chráněn nejen naší, 
ale i evropskou legislativou. Obě chráněná 
území představují severozápadní hranici jeho 
rozšíření. V době květu má víceméně kulovi-
tý tvar a díky množství bílých květů připomíná  
z dálky pasoucí se ovce. Na podzim se lodyhy 
se semeny odlomí a rostlina se nechává uná-
šet větrem. Odborné označení pro tento jev je 
stepní běžci. Patří mezi ně i máčka ladní, za 
níž není třeba jezdit až na Moravu. Stačí se za 
ní vypravit k hradu Točníku nebo ke Koněprus-
kým jeskyním.

Dunajovické kopce jsou domovem největ-
ší populace v ČR kriticky ohrožené mandloně 
nízké.

Výše zmíněné pavlovské kopce (pálava) 
jsou reprezentativním hostitelem další-
ho suchomilného vegetačního typu – a to 
skalní vegetace s kostřavou sivou. Obsa-
zuje výslunná stanoviště v teplých oblastech 
ČR. Původně byla tato oblast nejvýchodnější-
ho výběžku Karpat porostlá háji dubu šipáku, 
dnes je to až na výjimky bezlesá krajina, od-
pradávna ovlivňovaná a využívaná člověkem, 
a to zejména k pastvě hospodářských zvířat  
a pěstování vína. Přes tuto skutečnost je bo-
tanicky velmi pestrá a hodnotná. Floristicky 
je nejbohatším regionem u nás, traduje se, 
že zde roste takřka čtvrtina všech rostlinných 
druhů přirozeně se vyskytujících na území ČR. 
Koncentrovanou ukázkou může být přírodní 
rezervace Svatý kopeček u Mikulova, který při-
pomíná pro svoji druhovou pestrost na přelo-

mu jara a léta, když tu všechno kvete, malou 
botanickou zahradu.

Biotop panonských stepních trávníků 
na písku reprezentují v expozici přírodní 
památka Vojenské cvičiště Bzenec a ná-
rodní přírodní památka Váté písky u Bzen-
ce. Vznik obou lokalit v okrese Hodonín je 
spojen s činností člověka. První lokalita zůsta-
la nezalesněná jako cvičiště, druhá jako 60 m 
široký protipožární pás podél železniční trati. 
Ostatní váté písky tzv. Moravské Sahary byly 
v polovině 19. století kvůli stabilizaci pískové-
ho podloží zalesněny borovými porosty. Na-
příklad v národní přírodní památce dosahuje 
mocnost písků až 30 metrů!

K výjimečným biotopům čR patří i pě-
chavové trávníky, které dostaly pojmenování 
podle trávy pěchavy vápnomilné. V plzeňské 
zoologické a botanické zahradě jsou před-
staveny na příkladu národní přírodní rezerva-
ce Krumlovsko-rokytenské slepence v okrese 
Znojmo. Roste zde na 50 významných rost-
lin, mezi nimiž čelné místo zaujímá endemit-
ní rostlina rakousko-českého pomezí hvozdík 
moravský. Lokalita je velice cenná i zoologicky 
– žijí zde např. kudlanka nábožná, ještěrka ze-
lená, užovky hladká a obojková, kriticky ohro-
žený sladkovodní mlž velevrub malířský.

Ke stepním stanovištím mají velmi blíz-
ko úzkolisté suché trávníky. Vyskytují se jak 
v Čechách, tak na Moravě, ale my se za nimi 
vypravme, stejně jako to učinili tvůrci botanic-
ké expozice, do severních Čech. Typické pro 
tento vegetační typ je to, že se převážně jedná 
o sekundární vegetaci na místě původních tep-

lomilných doubrav, které postupně ustoupily 
pastvinám. Ty však v polovině minulého sto-
letí přestávají být funkční a postupně zarůstají 
křovinami a lesíky. Příkladem dlouhé cesty od 
lesa přes pastviny až k novému zarůstání dře-
vinami je i vrch Oblík (509 m n. m.) u Loun. 
Vrch je skutečným modelovým územím pro 
studium české stepní květeny. Na nevelkém 
území se setkáváme s rostlinnými formacemi, 
které je možné vidět v Rusku od jižního Ura-
lu po Kaspické moře. Ze zvláště chráněných 
druhů jsou zde hojné: hlaváček jarní, koniklec 
luční český, divizna brunátná, bělozářka lilio-
vitá, modřenec tenkokvětý, ovsíř stepní, ně-
kolik druhů kavylů, kozinec bezlodyžný, chrpa 
chlumní, lilie zlatohlávek. K záchraně význam-
né fauny a flóry přispívá pastva ovcí, obnovená 
správcem národní přírodní rezervace Správou 
Chráněné krajinné oblasti České Středohoří  
v roce 1997. Pastva přispěla k masovému roz-
šíření kvetoucích exemplářů hlaváčku jarního 
a podpořila druhy bezobratlých adaptovaných 
na pastviny. 

Na rozdíl od předchozího vegetačního 
typu se širokolisté suché trávníky spokojí  
i s relativně méně teplými a suchými loka-
litami s průměrnou roční teplotou v rozmezí 
od 6,5 do 8 °C a s ročním srážkovým úhrnem 
do 700 mm, někdy ale i vyšším, čemuž odpo-
vídá i jejich zastoupení v ČR.

Specifickým typem suchých trávníků jsou 
tzv. bílé stráně v Polabí a dolním Poohří,  
z nichž nejznámější je Národní přírodní rezer-
vace Bílé stráně u Litoměřic s neuvěřitelnou 
početností i druhovou rozmanitostí zdejších 
orchidejí. 

Všechny představené biotopy nepatří v ČR 
k těm nejběžnějším a nejpočetnějším. Ba na-
opak. Tím spíše si zaslouží naši ochranu.   

  Ing. František Hykeš

Botanický zeměpis (II)
TAJEMSTVÍ LUK A pASTVIN                   

v království rostlin

Na statku Lüftnerka

Letní ozdobou statku Lüftnerka byl další vrh selat černostrakatého pře-
štického prasete  a kráva s teletem ve výběhu.

Plemenná prasnice Bety původem ze ZD Mladotice na severním Plzeňsku, 
které je významným chovatelem tohoto původního českého plemene vep-
řů, přivedla na svět letošní potomstvo – 12 selátek – až počátkem června. 
Obvykle to bývá v zimních měsících. Mláďata tak byla zajímavou podívanou 
pro prázdninové návštěvníky zahrady. V polovině srpna už je však spatřily 

bez mámy, neboť ta putovala na připuštění k plemennému kanci do Písku.  
Další přírůstek lze očekávat opět v tradičním čase – počátkem příštího roku.

Atrakcí byla i černostrakatá kráva a její tele ve výběhu. Jak uvedla ošet-
řovatelka hospodářských zvířat Věra Březinová, krávy se mimo stáj dosud 
nepouštěly a tele se v něm objevovalo naposledy před řadou let. Nejdří-
ve ošetřovatelé „venčili“ střídavě krávu nebo tele, od poloviny srpna jsou 
však ve výběhu už spolu.                                                                          (eš)

pRÁZdNINOVÁ ATRAKCE – přEdEVšÍM pRO děTI

Stepní běžec katrán tatarský       Mandloň nízká                           Hlaváček jarní

Foto (repro) Foto (repro)
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Zajímavá výuka

přÍROdA JE NEJLEpšÍ REKULTIVAčNÍ TECHNOLOGIE   Ing. František Hykeš   

Ve starých důlních dílech se vyskytuje (na snímcích zleva) pavouk meta temnostní, přezimují zde babočka paví oko, netopýři a vrápenci. V kolonii je  
netopýr velký, netopýr řasnatý je silně ohroženým druhem.

(Fotografie jsou převzaty z průvodce naučnou stezkou, jejich autoři jsou J. Moravec, P. Špryňar a P. Tájek.)

Tady všude se těžil živec
Zastavujeme se u první ze sedmi zastávek  
v Ohnišťovicích. Tabule je zelenavá od řas. 
Je ji třeba umýt. ředitel ukazuje žákům jak ji 
vyčistit s co nejmenší spotřebou vody. Škol-
ník Leoš Planeta mezitím vysekává okolí sta-
noviště. „Naše země je silně poznamenaná 
lidskou činností. Ne všechna ji však ovlivnila 
negativně. Vytvořila nová místa pro život zvířat 
a rostlin. Třeba druhů, které by tu jinak ne-
existovaly. O důlní činnosti to platí dvojná-
sob. Stezka je tak nejen o její historii, ale též 
o návratech k přírodě, o nových přírodních 
dějích, o sukcesi,“ vysvětluje ředitel školy  
a jeden z jejích autorů.

„A co je to sukcese?,“ zeptá se jeden z žáků. 
Dostane se mu odpovědi, že stručně řečeno 
jde o dlouhodobý vývojový proces v příro-
dě. Sled přírodních společenstev na stejném 
stanovišti v závislosti na přirozených i člově-
kem vyvolaných změnách.

Druhá zastávka ukazuje tzv. průzkumnou 
štolu, jejímž prostřednictvím se horníci ujiš-
ťovali, že jsou v daném prostoru dostatečně 
mocné žíly hledané suroviny a vyplatí se je 
těžit. Právě tato je však přesvědčila o opaku. 
Mgr. Foist vykládá skupince žáků o geologii to-
hoto místa i širšího okolí. Je vidět, že je v tom-
to oboru doma a je to i jeho koníček: „Nej-
hlubší doly sahaly až sto metrů pod povrch. 
Ten úplně nejhlubší, jmenoval se Kickersberg, 
byl hluboký dokonce 120 metrů. To už je sluš-
ná hloubka. Selské šachty šly pod povrch při-
bližně do čtrnácti patnácti metrů. Veškerá vy-
těžená hornina se tahala z díry přes rumpál  
a k němu se nosila v putnách. Horničina byla 
vždycky těžká práce. Dnes už se živce v oko-
lí Poběžovic těží jen povrchově. Poslední vo-
zík z podzemí vyjel v roce 1985.“ Další slova 
Mgr. Foista jsou určena především mně: „Hor-
nictví má v regionu dlouhou historii. řada na-
šich žáků má, nebo měla v příbuzenstvu bílé-
ho horníka. Ne ve všech rodinách se však tyto 
rodové tradice připomínají. Tak to děláme my 
ve škole. Jsme přesvědčeni, že by každý měl 
znát své kořeny, co jeho předci vykonali a do-

kázali. Stejně tak by měl znát místo, kde žije  
a jeho okolí, vědět, jaké jsou tu pamětihod-
nosti a přírodní zajímavosti. Jen tak může  
k němu získat vztah, být jeho patriotem a po-
kračovat zde v životě jako jeho předci. U nás  
v příhraničí, nesoucím si i po čtvrt století mno-
hé z problémů, jimiž je poznamenala minulá 
doba, je to dvojnásob nutné a významné.“

V lese plném prohlubní a roklí dostávají 
žáci kontrolní otázku. Jsou přírodního půvo-
du, nebo vznikly důsledkem důlní činnosti? 
Správně je druhá možnost. A jak k takovým 
propadům dochází? Prostě strop dolu už ne-
unese tíhu nadloží a propadne se. Spadem 
listí a jehličí přibývá, a to zejména po deš-
tích, hmotnost lesní hrabanky, nemalou zá-
těží jsou dospělé stromy.

Část zastávek je věnována i rostlinám a ži-
vočichům, kteří se zde vyskytují. Žáci se tak 
seznámí s mechorosty, nepočetnými obyva-
teli temných a vlhkých opuštěných důlních 
děl, mezi nimiž dominují netopýři a vrápen-
ci. Ti první žijí v ČR ve 22 druzích. Vrápenci 
pouze ve dvou. Od netopýrů se liší blanitými 
výrůstky na čenichu, jež jsou užitečné při vy-
dávání zvuků. 

Bývalý živcový lom u Otova je dnes krásným 
jezerem. Jeho původ prozrazuje jen několik 
strmých skal u východního břehu. Mgr. Vladi-
mír Foist u něj pronáší větu, která si zaslouží 
zlatý rámeček: „Příroda je nejlepší rekultivační 
technologie.“ Důkazů je na naučné stezce více, 
nejen tento. 

desítka příruček obdivuhodné 
dokumentační hodnoty 
Otevření naučné stezky bylo v roce 2012 vy-
vrcholením dlouhodobého projektu Učíme se 
v přírodě financovaného z evropských fondů 
v rámci operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost. Tvořily jej tři hlavní ak-
tivity: Bylo to přetvoření staré školní zahrady 
na zelenou zahradu s ekovýchovnými prvky 
a učebnou v přírodě, vytvoření uvedené na-
učné stezky a příprava výukových materiálů. 
Těch vznikla rovná desítka a všechny jsou ori-

entovány na přírodu, místopis a historii Pobě-
žovicka. Každý z nich je o několika desítkách 
stránkách a je dílem nesmírné dokumentační 
hodnoty. Například příručka k projektovému 
dnu Přichází léto má včetně fotografických, 
mapových a dalších příloh 191 stránek formá-
tu A4. Průvodce naučnou stezkou Těžba živ-
ců na Poběžovicku mapuje dobývání této vý-
znamné keramické suroviny od jejích počátků 
v druhé polovině 18. století až po současnost 
a ještě přináší spoustu zajímavých informací  
o místech a jejich přírodě, jimiž trasy poznáva-
cích okruhů procházejí. Každá z příruček ob-
sahuje popis klíčových aktivit, s nimiž se mají 
děti během projektového dne seznámit, me-
todiku pro učitele a také řadu her, hádanek, 
kvizů a dalších aktivit vlastních dětskému chá-
pání a hravosti.

Vedle toho získala škola moderní učebnu 
přírodopisu, v níž je odborná knihovna a sbír-
ka přírodnin, dále připojení na meteostanici, 
dostalo se i na moderní vybavení – notebooky 
pro žáky i interaktivní tabule.

český les – místo, kde žiji
Kdyby v rámci projektu Vzdělávání pro udrži-
telný rozvoj – Učíme se v přírodě vznikly jen 
dva okruhy zmíněné naučné stezky a sou-
bor metodických příruček, už tak by to byl je-
den z nejlepších, ne-li nejlepší, počin s envi-
ronmentálním zaměřením v Plzeňském kraji. 
Jenže poběžovičtí pedagogové u této aktivity 
nezůstali a pustili se do další. Škola se stala  
v loňském roce na základě další dotace – opět 
z operačního programu Vzdělávání pro konku-
renceschopnost – koordinátorem vlastivědné 
publikace věnované Českému lesu. Na jejím 
zrodu se společně s Poběžovickými podíle-
li také jejich kolegové ze základních škol na  
Přimdě, v Bělé nad Radbuzou a Blížejově. Sa-
mostatnou publikaci tvoří odborně zpracova-
ná sada pracovních listů s množstvím zajíma-
vých a zábavných úkolů. Obě společně mají 
jediný – a velice potřebný a ušlechtilý cíl: Vy-
tvořit u dětí k Českému lesu silné pouto, pou-
to domova a sounáležitosti.              

DO PRáZDNIN ZBýVá MěSíC A V ZáKLADNí ŠKOLE V POBěŽOVICíCH NA DOMAŽLICKU ZAČíNá POSLEDNí EKOLOGICKý PROJEKTOVý DEN  
V TOMTO ŠKOLNíM ROCE. NěKOLIK TříD NIŽŠíHO STUPNě Míří DO NEDALEKéHO DRAHOTíNSKéHO LESA, KDE JE OČEKáVAJí LESNí PEDA-

GOGOVé Z LESů ČR. SKUPINA NEJSTARŠíCH ŽáKů POD VEDENíM řEDITELE ŠKOLy MGR. VLADIMíRA FOISTA Má SPECIáLNí ÚKOL: ČEKá NA Ně 
PřEDPRáZDNINOVá ÚDRŽBA NAUČNé STEZKy PO STOPáCH TěŽBy ŽIVCů V OKOLí POBěŽOVIC. V ROCE 2012 VZNIKLA PůVODNě JAKO ŠKOLNí 
NAUČNá STEZKA, ALE ZEJMéNA JEJí DELŠí VěTEV VyHLEDáVAJí I TURISTé.
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minimum pro ochránce a přátele přírody

SpRÁVNÁ VOLBA pRO čESKý LES            
PřESNě 1. SRPNA UPLyNULO DESET LET OD VyHLáŠENí CHRáNěNé KRAJINNé OBLASTI ČESKý LES. VyVRCHOLILO 
TíM ÚSILí DOBROVOLNýCH I PROFESIONáLNíCH  OCHRáNCů PříRODy, KTEří SI UVěDOMOVALI PříRODNí A KRAJI-
NářSKé HODNOTy TOHOTO ÚZEMí A NECHTěLI DOPUSTIT JEJICH ZNEHODNOCENí POTé, CO ByLA ZRUŠENA PO ROCE 
1989 ŽELEZNá OPONA MEZI ČR A SRN.

K PRVNíMU KULATéMU VýROČí TéTO CHRáNěNé OBLASTI, JEŽ JAKO JEDINá SE CELýM SVýM ÚZEMí ROZPROSTíRá  
V PLZEňSKéM KRAJI, PřINáŠíME ROZHOVOR S řEDITELEM JEJí SPRáVy RNdR. TOMÁšEM pECKERTEM, phd.

Jaký hlavní cíl sledovalo vyhlášení české-
ho lesa chráněnou krajinnou oblastí?
Byla to snaha zajistit náležitou ochranu zdejší 
přírody a krajiny ve vztahu k jejímu šetrnému 
hospodářskému využití a turistickému rozvoji. 
Nedovolit, aby co chránilo téměř půl století po-
hraniční pásmo, bylo během několika let zni-
čeno živelnou developerskou činností a další-
mi neuváženými zásahy do krajiny.

Je příroda českého lesa opravdu tak jedi-
nečná?
Jedinečnost Českého lesa je dána především his-
torickým vývojem ve druhé polovině 20. století. 
Zánikem osídlení a vybudováním železné opony 
vznikla jeho současná charakteristická krajina.

K významným přírodním fenoménům Čes-
kého lesa patří vrchovištní rašeliniště s bo-
rovicí blatkou, rozsáhlé porosty zachovalých 
bučin, ale i velké plochy mokřadních a raše-
linných luk.

Na základě mapování výskytu denních motýlů 
byly objeveny dvě nové lokality vzácného mod-
ráska bahenního a samozřejmě byl u nich zajiš-
těn vhodný management k jejich zachování.

Český les je zajímavý i z hlediska geologic-
kého. Jedním z významných fenoménů je čes-
ký křemenný val tvořící pásmo křemenných žil  
s výraznými krajinnými útvary. Nejvýznamnější  
z nich – Chodovské skály – je přírodní památkou.

Za deset let existence CHKO Český les byla 
vedle již stávajících vyhlášena řada nových ma-
loplošných zvláště chráněných území. Přírodní 
rezervace Smrčí chrání lesní porosty blízké zdej-
ším původním smíšeným lesům, přírodní pa-
mátka Kolowratův rybník byla zřízena k ochraně 
jedné z nejpočetnějších populací vzácné maso-
žravé rostliny rosnatky prostřední v ČR, přírodní 
památka Šelmberk představuje reprezentativní 
skalní útvary rozvadovského žulového masivu. 
Za zmínku rozhodně stojí přírodní památka Na 
Kolmu s lokalitou bobra evropského a obojživel-
níků nebo Louky u prostředního Žďáru s druhově 
bohatou luční vegetací na podmáčených stano-
vištích. Louky jsou vůbec jedním z významných 
přírodních stanovišť Českého lesa a zasluhují si 
proto pozornost. Jsou například domovem chrá-
něného ptáka chřástala polního. Z těch starších 
rezervací a přírodních památek bych zmínil dvě 
národní přírodní rezervace: Čerchovské hvozdy 
chránící rozsáhlý komplex lesů druhovou sklad-
bou velmi blízkých původním porostům a dále 
NPR Na Požárech – rozlehlé luční rašeliniště s vý-
skytem vzácných druhů rostlin a živočichů.

Správa CHKO vyhlásila dále řadu památných 
stromů. Z nejvýznamnějších je to památná alej 
Dubovka v Zapomenutém údolí. 

Vraťme s k bobru evropskému. V českém 
lese je poměrně značně rozšířen. Nezačíná 
škodit přírodě?
Především je třeba konstatovat, že bobr evrop-
ský patří do české přírody a je jen dobře, že se 

do ní vrátil. Jeho výskyt není v konfliktu ani tak  
s přírodou, jako s člověkem. Na základě dlou-
hodobého projektu České zemědělské univerzi-
ty máme detailně zmapován vývoj bobří popu-
lace v Českém lese a zároveň se ve spolupráci 
se Správou CHKO hledají cesty jak dosáhnout 
dlouhodobě udržitelnou existenci bobří popu-
lace ve vztahu k lidské činnosti.

Daleko problematičtější pro zdejší přírodu 
než bobři, jsou invazní druhy. V severní čás-
ti oblasti je poměrně silná invaze bolševníku 

velkolepého. Je zde několik významných ohni-
sek výskytu křídlatky, počíná invaze netýkavky 
žláznaté podél toků a v povodí Radbuzy mezi 
Smolovem a Bělou nad Radbuzou jsou souvis-
lé porostly třapatky dřípaté.

Byl jste to právě vy, na jehož popud vyhlá-
sil bývalý hejtman plzeňského kraje Milan 
Chovanec akci Tisíc ovocných stromů pro 
plzeňský kraj. Jejím smyslem bylo vrátit do 
krajiny ovocné stromy, a to zejména tra-
dičních odrůd. 
Za nápadem bylo mapování starých ovocných 
dřevin na území chráněné krajinné oblasti 
v letech 2007 až 2012 a vytvoření databáze 
tradičních odrůd jabloní a hrušní, které byly 
v příhraniční oblasti Českého lesa pěstovány. 
Mapování objevilo pro tuto oblast 32 typic-
kých odrůd jabloní a pět odrůd hrušní. Bohu-
žel současně odhalilo nepříliš dobrý zdravotní 
stav ovocných stromů. Většina z nich, jež se 
nacházejí v okolí zaniklých lidských sídel, je již 
ve stadiu rozpadu. Správa CHKO se proto ve 
spolupráci s vlastníky vhodných pozemků za 
finanční podpory z Programu péče o krajinu 
snaží o obnovu původního genofondu ovoc-
ných stromů. Jako nejvhodnější se ukázalo 
vysazování podnoží, na něž se po jejich zdár-
ném zakořenění roubují rouby místních odrůd. 
Prozatím bylo vysazeno v krajině Českého lesa 
120 nových ovocných stromů, především tra-
dičních odrůd.

Chráněné krajinné oblasti nejsou národní 
parky s nutnou uzávěrou jejich nejcenněj-
ších částí kvůli ochraně přírody veřejnosti. 
Ale přesto: Jaký je váš vztah jako správce 
území k turistům a veřejnosti vůbec?
Přiblížit přírodní i historické hodnoty této ob-
lasti široké veřejnosti je jednou z priorit Sprá-
vy CHKO Český les. Mají-li k ní lidé najít ten 
správný vztah, musí ji poznat a něco se o ní 
dozvědět. Naší povinností je jim v tom pomá-
hat. Ve spolupráci s partnery jsme vybudova-
li tři naučné stezky představující význačné fe-
nomény chráněné oblasti. Jedná se naučnou 
stezku Podkovák, přibližující svět rašelinišť, 
naučnou stezku Vodní svět s bobří pozoro-
vatelnou a naučnou stezku Capartické louky. 
Loni byla obnovena naučná stezka Sklářství. 
Zájemci o poznání zdejšího kraje mohou rov-
něž využít nabídky komentovaných exkurzí. 
Již tradiční akcí je od roku 2008 Den Českého 
lesa. Letos se konal počátkem června v Per-
nolci. Od příštího roku bude v Klenčí pod Čer-
chovem v provozu Dům přírody Českého lesa. 
Jsem přesvědčen, že ochrana přírody a krajiny 
spolu s udržitelným rozvojem cestovního ru-
chu jsou dobrou volbou pro budoucnost Čes-
kého lesa.  

Připravil Ing. František Hykeš
(Fotografie převzaty ze školní 

publikace Český les, místo kde žiji.)
Bobr evropský je náš největší hlodavec.
V dospělosti může měřit s ocasem i 140 cm.

Český les je místem řady zaniklých obcí. 
Zde stávala jedna z nich – Lučina.

Rosnatka prostřední.
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Zoologické zahrady III. tisíciletí

Loňský ročník Dnů japonské kultury přes je-
jich oblíbenost u návštěvníků stejně jako  

u účinkujících měl být poslední. Organizátoři se 
nedohodli na jejich dalším pokračování. V Ka- 
lendáriu akcí na rok 2015 sice byly uvedeny, 
ale nad jejich uskutečněním visel velký otazník. 
Bez participace Městského kulturního zařízení  
v Horšovském Týně bylo jejich konání téměř ne-
možné. Počátkem roku ale svolal nový staros-
ta Horšovského Týna  Václav Mothejzík schůzku 
hlavních organizátorů akce a dal na ní najevo, 
že radnice má zájem v tradici Dnů japonské kul-
tury pokračovat. Už v jejím průběhu bylo zřej-
mé, že květnová dvoudenní přehlídka tradiční 
japonské kultury a gastronomie v zoologické  
a botanické zahradě je zachráněna a bude mít 
obvyklou profesionální úroveň. Tak se také sta-
lo. Vyšly též dotace od Města Plzně a Plzeňské-

ho kraje. Dokonce akci letos přálo i počasí, což 
až na výjimky u všech předchozích ročníků od 
roku 2005 neplatilo. Sobotního slavnostního 
zahájení (které se sice pro nepředvídatelnou 
technickou závadu zpozdilo o jednu hodinu) se 
zúčastnili představitelé Plzeňského kraje – radní 
Mgr. Jaroslav Šobr, Města Plzně – náměstek pri-
mátora Mgr. Martin Baxa, tajemnice magistrátu 
Ing. Dagmar Škubalová a vedoucí odboru kultu-
ry PhDr. Květuše Sokolová. Nechyběl samozřej-
mě pan Václav Mothejzík. 

Takže, pane starosto Horšovského Týna, za 
všechny účinkující, pro něž jsou plzeňské Dny 
japonské kultury vždy velkým zážitkem a pře-
devším za spokojené obdivovatele východo-
asijských tradic a další návštěvníky přijměte 
velké poděkování!   (fh)  Foto Iris Miroslav Volf

Pokračování na staně 18.

poděkování do Horšovského Týna  

pROLOG::
Projekt Stopy člověka v přírodě realizovaný loni 
z dotace Evropské unie prvními dvěma expozi-
cemi – Amazonií a Středomořím – inspiroval  
i letošní prázdninový příměstský tábor Deset dnů 
s kamarády ze zoo. Zajímavé téma provázející nás 
na každém kroku se zdálo být inspirativním pro 
táborový program, celodenní výlety, celotáboro-
vou hru i malé vycházky za humna boleveckého 
sídliště, kde měl tábor v 1. ZŠ opět svoji základnu. 
A pro děti poučné a přitom nementorující. Vždyť 
vlastně půjde o velké putování časem pozpátku. 
Přesto, že se stopami člověka, tak jak si lidstvo 
postupně podmaňovalo přírodu a vytvářelo ji spo-
lečně s krajinou k obrazu svému, se setkáváme 
opravdu všude, ne všichni vedoucí ale dokázali, 
jak se dnes říká, téma uchopit, inspirovat se jím 
a rozvinout ho. Přitom kolik stop lidské civilizace 
představuje kulturní les, soustava boleveckých 
rybníků, o kolika mluví Sigmondova naučná stez-
ka, přírodní památka V doubí chránící lokalitu 
vzácného brouka páchníka, jakou koncentrací 
stop člověka v přírodě, tady už spíše v přírodě bý-
valé, je samo sídliště… Někdy až bezradnost nad 
tématem je v době smrště webových informací 
opravdu zarážející. Je to tak nějak divná doba:  
S dětmi si příliš nepovídají rodiče a příliš zajíma- 
vé konverzace si nezažijí ani na táborech.

TÁBOROVÁ MOZAIKA:
žízeň větší než dvoulitrová „petka“
Na programu je celodenní výlet na Krkavec. Tro-
pická vedra od něj odrazují nejen děti, ale i ve-
doucí. Po krátké poradě se jde na Sofronku. Na 
rozdíl od lesů pod Krkavcem sem zajede zásobo-
vací auto s pitnou vodou bez problému. A žízeň je 
velká, určitě větší než se vejde tekutiny i do dvouli-
trové „petky“. Mimo pohledu na Plzeň z rozhledny 
je program splněn. Dětem se podařilo nasbírat ně-
kolik nádob borůvek pro zítřejší krmení šimpanzů 
a některých dalších zvířat. Správně zodpovězené 
otázky z naučné stezky přinášejí další cenné body 

do celotáborové hry, odměnou za nalezený po-
klad je sáček sladkostí.

(Vzduch se přece jen trochu schladil. Druhý běh 
o výlet na Krkavec nepřichází. S borůvkami je to 
ale špatné. Podepsalo se na nich obrovské sucho.) 

Nazítří jdou táborníci do zoo nejen s borůvkami, 
ale též s papírovými enrichmentovými hračkami 
pro zvířátka. I ve zvířecím světě platí, kdo si hraje, 
nezlobí. Oddíly, které borůvek nasbíraly nejvíce, 
se mohou těšit na kontaktní setkání s nosorožčím 
mládětem Maruškou a žirafami. 
Lesu zdar!
Půlka dětí vystupuje ve Šťáhlavech, půlka po-
kračuje do Nezvěstic a dále lokálkou ke Kor-
natickému rybníku. U bývalé hájovny Hádek se  
v poledne opět všichni sejdou, vymění si prů-
vodce a vydají se zpět po cestě, kterou dopole-
dne absolvovali jejich kamarádi. 

Na nádražíčku ve Šťáhlavech čeká lesník Jar-
da. Na zastávce Kornatický rybník zdejší revírník  
a skvělý lesní pedagog Pavel. Jarda už v aleji  
k zámku Kozel má pro děti první úkol: poznat naše 
nejznámější dřeviny. Vědomosti nejsou nijak val-
né. Hloh určí až po několika nápovědách. 

Na prvním zastavení lesnické naučné stezky 
nad zámkem Kozel si děti zopakují, co se v lese 
nesmí dělat. Za chvíli se podívají též do tváře zdej-
ších skřítků, strašidel a dalších nadpřirozených by-
tostí. Do tak velkého polesí, jako je toto Kozelské, 
se jich panečku vejde. Ale ještě o nich bude řeč. 

Pavel se zná se všemi důvěrně a ze Stromové víly 
si udělal manželku.

Několikametrovou cestu k Hádku zkracuje 
vnímání lesa jinými smysly než zrakem a také 
skládání obřích puzlí. 

Lesního pedagoga některé z dětí znaly už  
z předchozích ročníků. Lesní pedagogika byla vždy 
nejsilnějším táborovým tématem. V domácím pro-
středí však udělal z táborníků malé lesníky. Odha-
dovali za jak dlouho odumře smrk napadený lýko-
žroutem (kůrovcem) a kolik tisíc broučků mu smrt 
přivodí; značili probírkové stromy, učili se určovat 
jednotlivé typy lesa a číst z lesnických map. Samo-
zřejmě zbyl čas také na oblíbené čichací lahvičky, 
ukázky trofejí a napodobování zvukových projevů 
zvířat. Jako poděkování se ještě z lokálky neslo za 
Pavlem mávání a volání ahoj.
Mluva srdce
Do zoologické zahrady se chodí se známými, na 
procházku, za odpočinkem, za poznáním. Určitě 
to poslední platilo v případě dvou návštěv Zoolo-
gické a botanické zahrady města Plzně táborníky. 
Při první museli zodpovědět 20 otázek, při druhé 
zase najít čtyři expozice, které běžným návštěv-
níkům obvykle unikají. A aby toho nebylo málo, 
přišel při druhém běhu, který nezkrátil letošní za-
čátek prázdnin a státní svátek, mezi děti chovatel 
jedovatých hadů, a to nejen v zoo, ale též ve svém 
panelákovém bytě, Miroslav Dohnal. A vzal s se-
bou dalšího zaníceného teraristu – ředitele zahra-
dy Ing. Jiřího Trávníčka. Při jejich povídání zmlkli  
i ti největší zlobiči a odevzdaně poslouchali. Mluva 
srdce, ta prostě umí uchvátit. 
Zážitky zůstávají!
Nadešel poslední táborový den. Celé dopoledne 
děti pilují scénky na odpolední besídku pro rodiče 
a další blízké. Všechny mají nějaký vztah k příro-
dě nebo ekologii. Co jsme po celý tábor dělali? 
Naše vystoupení vám to připomene, byl motiv 
vizitky 1. oddílu na II. běhu. Představení rychle 
plynulo, stejně jako rychle uteklo i deset prázd-
ninových dnů. Ale zážitky, ty zůstávají!   

František Hykeš

Kalendárium

TÁBOR INSpIROVANý STOpAMI čLOVěKA V přÍROdě 

Postavit si lesní chýši, to děti bavilo. 
Foto Klára Stuchlová    
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Expedice za poznáním

Už v íránu, na konci naší první expedice za 
jeho plazy v roce 2013, jsem věděl, že se 

sem budeme chtít podívat ještě jednou. Opož-
děné jaro nám neumožnilo realizovat všechny 
naše plány a hlavně: ta země si nás plně získala.

Příležitost k další návštěvě se naskytla již 
dalšího jara. Vzhledem k připravovanému dlou-
hodobému záchrannému projektu kolegy tera- 
risty Jana Dohnala je třeba navázat kontakty  
s íránskými herpetology z Pars Herpetology  
Institut v Teheránu. Rádi bychom procestovali 
východní část země a pozorovali velmi vzácnou 
zmiji Montivipera latifii žijící v horách Reshtech-
-ye-Alborz, nově popsaný druh gekona Tera-
toscincus bedriagai a nikde na světě terarijně 
chovaného bizarního růžkatého gekona Rhigo-
necko misonnei. Našimi cíli jsou pouště Dasht-
-e-Kavir a Dasht-e-Lut. Ta má být nejteplejším 
místem světa – údajně zde bylo naměřeno ne-
uvěřitelných 70 °C!

řIdIčEM VETERÁNA
V hlavním městě Teheránu si půjčujeme auto. 
Mně čeká funkce řidiče. Když nám ho představí, 
trnu, co nás všechno může cestou čekat. Je to 
čtyřkolka TOyTA, veterán odhadem 25 až 30 let 
starý. Vytvořili jsme si zde i zásoby jídla a po-
honných hmot. Brzy ale poznáváme, že obavy  
o naše příští materiální a proviantní zabezpeče-
ní byly zbytečné. Pumpy jsou od sebe v přimě-
řených vzdálenostech a pohostinnost domo-
rodců je obdivuhodná. Zemřít hlady by určitě 
nikoho nenechali.

NA žIVO JEN JEdNOU JEdENKRÁT
Po několikerém nočním bivakování si dopřá-
váme v poušti Dasht-e-Kavir noc v tradičním 
hotýlku. Může za to setkání se zdejším Králem 
pouště, nesmírně sympatickým a charismatic-

kým íráncem. Jeho pozvání nelze odmítnout… 
Díky němu přibíráme pozítří do auta velmi uži-
tečného člověka – Muhammada Reza Halvani-
ho, strážce Národního parku Abas Abad. Jeho 
území má 400 000 ha a nejvzácnějším zde ži-
jícím zvířetem je gepard perský. V celém parku  
je jich jen několik, maximálně deset kusů. Mož-
ná ho zanedlouho postihne stejný osud jako 
potkal perské národní zvíře lva. Ten byl v uply-
nulých sto letech zcela vyhuben. Dva dny jezdí-
me se strážcem parku ozbrojeným samopalem 
a instalujeme fotopasti. Na fotografiích v nich 
pořízených si prohlížíme vzácné zvíře. Spatřit 
ho ve volné přírodě je téměř vyloučené. Sám 
náš dvoudenní společník ho na živo zahlédl jen 
jednou jedenkrát!

VEčER S VELKýM přEKVApENÍM
Míříme směrem na jih do pouště Dasht-e-Lut. 
Zde bychom měli spatřit růžkatého gekona. Li-
teratura a internet o něm neposkytují téměř 
žádné informace, ale jednu údajnou lokalitu 
jeho výskytu se nám přece jen podařilo vyhle-
dat. Přibližujeme se hodně blízko k íránsko-af-
gánsko-pakistánské hranici. Jedeme naprosto 
nehostinnou až šílenou krajinou. Trnu hrůzou, 

aby nezapršelo. Před několika dny jsme zaži-
li noční liják jako z konve. Potkat nás zde, ne-
vím, jaký by byl na zdejší jílovité poušti náš dal-
ší osud. Dostáváme se těsně k pohoří u města 
Shahdad, kde by se vzácní růžkatí gekoni měli 
vyskytovat. Náš první úsudek je hodně skeptic-
ký. Jak zde – v krajině bez sebemenšího názna-
ku vegetace – mohou žít? Vždyť tu nemůže být 
ani žádný hmyz, jímž se živí. (Dozvídáme se, že 
ho sem přivane noční jihovýchodní vítr.)

Je pozdní večer, venku je 27 stupňů, zasta-
vujeme k přenocování. Než zalehneme, jdeme 
s baterkami přece jen prozkoumat okolí. Ne-
věříme svým očím. Růžkatí gekoni tu opravdu 
jsou. Rázem jsme svěží jakoby bylo ráno, moni-
torujeme jednotlivé nálezy, fotografujeme. Te-

raristická vášeň by chtěla samozřejmě víc: Ně-
kolik jedinců chytit a odvézt si je s sebou. Ale  
v žádném případě! Nejsme přece pašeráci a pří-
rodu poznáváme ale neničíme! I takto jsou to 
nezapomenutelné chvíle a přešťastný pocit. Od 
teď patříme k těm nemnoha Evropanům, kteří 
gekona Rhigonecko misonnei spatřili na vlast-
ní oči.

Autorem fotografií je Zdeněk Bříza.

Zdeněk Bříza   
ÍRÁN NA dRUHý pOKUS     

Kalendárium

pOHÁdKOVě dÍVčÍ dEN
Zatímco rodiče s dětmi vítali blížící se léto v plzeňské 
zoologické a botanické zahradě  putováním z pohád-
ky do pohádky, šikovná a krásná děvčata ve věku od 
12 do 16 let se zde sešla, aby z nich porota vybrala 
novou Květinovou dívku pro rok 2015. Titul na základě 
hodnocení jejich úspěšnosti v disciplinách  Představ 
se nám, Otázky od poroty, Tanec zumby, přiřkla poro-
ta v čele se známým plzeňským fotografem Ivanem 
Štefkem z 11 finalistek patnáctileté Lucii Rumlové. 
Soutěž měla vysokou profesionální úroveň a o hod-
notné ceny se postarala řada sponzorů. Líčení poskyt-
la děvčatům nadnárodní kosmetická společnost Mary 
Kay, účesy si vzalo za své prestižní plzeňské kadeřnic-
tví Top Style Salon a květinami děvčata obdarovalo 
plzeňské květinářství Květinový ráj.                        (vh)

Květinovou dívkou pro rok 2015 se stala patnáctile- 
tá Lucie Rumlová (uprostřed), 2. místo obsadila 
čtrnáctiletá Jolana Němcová (vpravo) a jako třetí  
skončila rovněž patnáctiletá Barbora Bagášová.                                                                                 

Foto IRIS Miroslav Volf 

Uromastyx asmussi

Echis sochurki

Pokračování ze stany 17.
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IRIS

Vše začalo 18. květ-
na v České Bříze 

na severním Plzeň-
sku, odkud přivezla do 
Záchranné stanice ži-
vočichů DESOP v Plzni 
paní Vlasta Šantorová 
poraněnou vlaštovku.  
Pravděpodobně ji chy-
tila kočka; z pravého 
křídla měla vytrženo 
několik důležitých le-
tek. Nemohla proto 
létat a za normálních 
okolností by v příro-
dě zahynula. Přes zra-
nění jí chtěli dát zví-
řecí záchranáři šanci. 
Vlaštovky jsou totiž 
potravní specialisté  
a loví převážně mou-
chy kolem dobytka. 
Udržet zraněného je-
dince při životě do 
doby, než mu dorostou chybějící letky, je docela obtížné a člověk s tím 
musí mít nějaké zkušenosti. Ptáka je třeba neustále krmit a náhražka 
za mouchy a masařky vlastně neexistuje. To vše měla zvládnout paní 
Zuzana Homutová z Prahy. S handicapovanou vlaštovkou už měla určité 
zkušenosti.

Netrvalo to ani dlouho a paní Homutová naučila vlaštovku přijímat 
náhradní potravu. Z nerezové misky pro papoušky žrala moučné červy 
sypané vitamínovou směsí. Zakrátko  začaly svěřenkyni dorůstat vy-
tržené letky. Potom zkoušela poletovat, což bylo znamení, že se brzy 
vrátí zpět do České Břízy. 

Dne 4. července byla okroužkována ornitologickým kroužkem a vy-
puštěna v místě nálezu. Letěla naprosto suverénně a zamířila hned do 
dvora sousedního statku.                                                                                     (km)

Foto Karel Makoň
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soutěž

Lesy, které důvěrně známe
Soudě podle počtu došlých správných odpovědí byly soutěžní otáz-
ky uveřejněné v minulém čísle pro vás asi poněkud těžší. Věřme, že 
lesy mírného pásma budou pro vás bližší než byly lesy severské. Vždyť 
velkou část severní polokoule pokrývají právě lesní porosty, od severu  
k jihu nejdříve jehličnaté, později listnaté. Naopak les mírného pásma 
na jižní polokouli tvoří pouze listnáče.

Vyzkoušejte si svoje vědomosti o lesu mírného pásma a vyhrajte 
některou ze zajímavých cen spojených s přírodou!

 Obyvatelem lesů mírného pásma je též prase divoké 
 Je a) MASOŽRAVCEM    b) BýLOŽRAVCEM    c) VŠEŽRAVCEM ?

 Který z jehličnanů rostoucích v lesích mírného pásma shazuje 
 na zimu jehličí, aby minimalizoval potřebu vody?

 Vyzrálou jedlovou šišku nikdy na zemi nenajdete. 
 V čem je zakopaný pes?
 a) JEDLE NEMá ŠIŠKy, ALE OříŠKy    b) ŠIŠKy SE ROZPADAJí 
 NA STROMě    c) JEDLE NENí V NAŠICH PODMíNKáCH PLODNá

 Lesy mírného pásma u protinožců jsou plné vačnatců. 
 Za protinožce označujeme obyvatele kterého kontinentu?

 Vyjmenuj pět stromů, s nimiž se běžně setkáš v našich lesích!

         
Odpovědi zasílejte na adresu: hykes@plzen.eu (nezapomeňte uvést 
poštovní adresu) nebo: ZOO a BZ m. plzně pod Vinicemi 9  301 64 
plzeň a těšte se na zajímavé ceny spojené s přírodou!
Výherci soutěže z 1. čísla 13. ročníku časopisu IRIS:   
Martina Škrdlová, Jihlava; Jitka Rottenbornová, Plzeň; Věra Hořáková, Plzeň.
Správné odpovědi na soutěžní otázky: 
Zem rozmrzá, ne, k vyhrabávání potravy, lišejník, pyžmoň severní.

Všem výhercům blahopřejeme!
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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  na Krajském úřadu Karlovarského kraje, v Národním institutu 
pro další vzdělávání v Západní 15 a ve Stanici mladých přírodovědců ve Staré Roli. 
V Chebu v Domě dětí a mládeže Sova. 
Časopis lze získat i ve většině střediskových knihoven v Plzeňském a Karlovar-
ském kraji.
Do základních a mateřských škol v Plzeňském a Karlovarském kraji je IRIS 
distribuován prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.

Zajímavost

Návštěvnický servis
ZOOLOGICKÁ A BOTANICKÁ ZAHRADA

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

(pokladny do 18 hod.)
listopad – březen od 9 do 17 hod. 

Vstupné: dospělí 140 Kč, zlevněné 100 Kč.
Mimo sezónu 90 a 60 Kč.

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

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

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

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

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

Aktuální kulturní akce také na: www.iris-zooplzen.cz
facebook: Zoo Plzeň, Zoo Iris

ZACHRÁNKyNI NAšLA V pRAZE    

ZOOTRHY PLZEŇ V ROCE  2015
V Kulturním domě Peklo v Pobřežní ulici se konají:

10. 10., 17. 11., 12. 12.
Prodej, nákup a výměna terarijních živočichů, exotických rostlin, krmiv, 

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



 MOŽNOST TELEFONICKÉ OBJEDNÁVKY
 DOMA NA DANÝ TERMÍN
 ROZVOZ KRMIV PO PLZNI NAD 10 KG ZDARMA

ORDINAČNÍ HODINY: Po – Pá 9.00 – 19.00 hod.
 So  9.00 – 11.00 hod.

10% sleva
na celá balení spot-on antiparazitik.

Akční ceny na ostatní druhy
antiparazitik, obojky až na 8 měsíců

• Kastrace psů, fen, koček, kocourů
• Odstranění zubního kamane
 v celkové anestézii ultrazvukem
• Preventivní vyšetření seniorů (senior screening)
• Vakcinace proti lymeské borelióze

Podzim a zima jsou ideální období 
pro preventivní zákroky:

Nezapomínejte
na blechy.
Jsou celý rok.
Proto používejte
ektoparazitika
i v zimě.

Květinový ráj
nejkrásnější vazby květin v Plzni

POD DIVADLEM J. K. TYLA 
Sady Pětatřicátníků 322/8 ›› 301 00 Plzeň ‹‹ tel.: 733 133 377


