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Medvíďata Václava Chaloupka pokřtil 1. květ-
na v lochotínském amfiteátru na Agátu  

a Martina hokejový kapitán čerstvých mistrů 
extraligy – plzeňských Indiánů – Martin Straka. 
Nápad vzešel od samotného Václava Chaloup-
ka, jména vybral podle hokejového kapitána,  
k jehož fair play vyjádřil velký obdiv, a jeho 
dcery.  Jde již o třetí generaci filmových med-
víďat. Eliška a Honzík z druhého večerníčku žijí  
v Zoologické a  botanické zahradě města Plzně 
a letos jim bylo 10 let.

Medvíďata byla v době křtu stará tři a půl 
měsíce, zatím pila speciální psí mléko, ale 
právě si začala pochutnávat také na kaších. Už 
v tomto útlém věku jsou televizními hvězda-
mi. V. Chaloupek s nimi natáčí seriál, v němž 
společně putují po krásách České republiky. 
Koncem dubna byly hotovy čtyři díly, v televizi 
se mají objevit v září. Do konce října by měli 

žít Martin a Agátka se svým „tátou“ v hájovně 
v lesích mezi zámkem Kozlem a Mirošovem, 
potom by se jim měl stát domovem rekon-
struovaný medvědinec na hradu Točník.

V době svého zámořského angažmá v týmu 
Tučňáků z Pittsburgu pokřtil Martin Straka v pl-
zeňské zoo symbolicky  tučňáka Ferinu.

Tisícovce přítomných na křtu medvíďat za-
zpíval Jaroslav Samson Lenk.                  (kola)                                        

Kaleidoskop

Hokejová hvězda pokřtila medvíďata  

Rok 2013 v plzeňské zoologické a botanické 
zahradě doslova přetéká výstavami. Hlavním 
místem jejich konání je galerie v pavilonu žiraf.

První se  uskutečnila v březnu a dubnu a by- 
la věnována 50. výročí Západočeské poboč-
ky Československé botanické společnosti při 
ČSAV (Československé akademii věd).

Právě Botanická zahrada města Plzně, sou-
část Parku kultury a oddechu, se sídlem  Karlo-
varská 55 se stala 7. října 1962 místem koná-
ní ustavující schůze této pobočky. Sešlo se na 
ní 19 botaniků – floristů z celých západních 
Čech. Jedním z iniciátorů tohoto setkání byl  
i tehdejší vedoucí zahrady dendrolog Miroslav 
Vaňousek, první jednatel plzeňské pobočky  
a zakladatel spolkového časopisu, který vychází 
dosud. Výstava představovala průřez odbornou, 
publikační i popularizační činností západočes-
kých botaniků. V plném rozsahu 24 panelů byla 
ke shlédnutí loni v mázhauzu plzeňské radnice. 
Výstava vybraných 12 panelů, instalovaná nad 
hlavami žiraf, byla poděkováním zoologické  
a botanické zahradě.

V květnu ji zde vystřídaly fotografie zvířat 
pořízené v plzeňské zoo. Pod názvem Svět jed-
ním okem jsou jejími autory Zuzana Litvíková 
a Petr Voráček. Následovat bude dvouměsíční 
výstava Jana Brože o přírodě drsného jihu Jižní 
Ameriky, na kterou v srpnu a září naváže tvorba 
plzeňských fotografů.                                    (vm)

Od jubilea 
po fotografie

Letos si veteráni 
prohlédli i podzemí         

Je již pravidlem, že při oslavách osvobození Plzně 
vedou kroky amerických veteránů II. světové vál-
ky rovněž do plzeňské zoologické a botanické 
zahrady. V posledních letech pravidelně sledo-
vali dokončování expozice Svět v podzemí, kte-
rá také přibližuje válečné hrůzy i osvobození re-
publiky v květnu 1945. A jejíž venkovní součástí 
je americký tank M4 Sherman. Letos se těšili  
o to více, že při loňské návštěvě o několik týd-
nů minuli dokončení a slavnostní otevření této 
podzemní expozice.                                  (mv-rd)    

V Karlovarském kraji leccos z toho, co zde 
vzniklo mezi oběma světovými válkami, pová-
lečné období pohřbilo. Důvodů bylo více: od-
sun původního obyvatelstva, řídké nové osíd-
lení, na mnohých místech přítomnost armády, 
zcela jiné zájmy a priority dosídlenců. Situa-
ce se změnila až v posledním dvacetiletí, kdy 
alespoň část z odkazu minulosti se obnovuje  
a dostává zpět původní podobu, ač už v to má-
lokdo věřil. Důkazem může být postupná ob-

nova významné bečovské botanické zahrady, 
vývěrů minerálních pramenů Tepelské vrcho-
viny a Slavkovského lesa či rozsáhlá regenera-
ce krušnohorského lesoparku v Perninku. Jde  
o významnou přírodní památku rozkládající 
se na výměře 45 hektarů. Při její obnově bylo 
vysazeno 11 000 stromů a keřů 26 druhů list-
natých a sedmi druhů jehličnatých dřevin. 
Návštěvníci se mohou projít po naučné stez-
ce s několika informačními panely.           (zh)  

Návraty mezi světové války         

Podle sdělení vedení Národního parku Šu-
mava zde po šesti letech skončila kůrovcová 
kalamita. V tomto období zlikvidoval lýkožrout 
smrkový (kůrovec) ročně kolem 1 000 ha lesa 
a v tzv. bezzásahových zónách (nejcennější 
partie národního parku) jeho žíru podlehly 
prakticky všechny dospělé smrkové porosty. 
Poslední dva roky však začala kalamita ustu-
povat – loni jí padlo za oběť už jen 165 ha 
smrčin. Rozsahu kalamity odpovídaly i velice 
diskutované a zejména ekologickými aktivis-
ty zpochybňované sanační těžby napadených 
stromů. V roce 2009 bylo na Šumavě pokáce-
no 300 000 kubíků smrkového dřeva, v roce 
2010 to bylo 350 000 kubíků, o rok později 
240 000 kubíků a loni už jen 75 000 kubíků.

Podle tiskového mluvčího Správy Národní-
ho parku a chráněné krajinné oblasti Šumava 
P. Pechouška takovou kůrovcovou kalamitu 
šumavské lesy ještě nezažily. Také proto, že 
do 19. století nebylo v těchto pohraničních 
hvozdech tolik smrkových monokultur jako je 
jich dnes. Z přirozených přibližně 50 procent 
vzrostlo zastoupení smrku na současných více 
než osmdesát procent. Kůrovcová kalamita  
z konce 19. století, o níž píše Karel Kloster-
mann, byla o třetinu menší než ta současná. 
Za Klostermanna podle dohledatelných doku-
mentů usmrtil kůrovec na území odpovídajícím 
výměře Národního parku Šumava dva miliony 
stromů za 12 let. Při kalamitě předchozích let 
zlikvidoval tři miliony stromů za pouhých pět let!

                                                     (zt)  

Největší kůrovcová 
kalamita 

v dějinách Šumavy        
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Proč si lidé pletou plameňáka s pelikánem 
nebo levharta s gepardem? Na to by měl 
odpovědět miniseriál připravovaný v rámci 
pořadu České televize Chcete mě? Celkem 
devět vybraných dvojic zvířat, které chová pl-
zeňská zoo, v něm představí přímo jejich 
chovatelé. Včetně výčtu charakteristických 
vlastností, údajů o místech, kde žijí a jak se 
chovají, dají divákům rovněž rady, jak se napří-
ště záměně dvojic zvířat vyhnout. Samozřej-
mě dojde i na populární dvojice hroši – noso-
rožci nebo netopýři – kaloni.

(vo)

Kaleidoskop

Citát tOHOtO čísLa:
Šumava je krásné místo, součást naší 
přírody. Naším cílem  je lidem přírodu 
otevřít, ukázat jim ji, ne ji před nimi scho- 
vávat.

Mgr. tomáš Chalupa, 
ministr životního prostředí

Většina výročí, která se vážou k plzeňské 
zoo, připadá na roky končící číslicemi  1 a 6. 
Ovšem i letošní rok je v její historii význam-
ný! Na podzim 1963 přivítala první návštěv-
níky nová zoo pod svahy Lochotína. Jubi-
leum připomenula u příležitosti zahájení 
nové hlavní sezóny 1. dubna taneční skupi-
na Equet a také výstava historických fotografií  
v Tropickém pavilonu – průřez vzdálenější mi-
nulostí a pionýrským obdobím plzeňské locho-
tínské zoo.                                           (mv-rd)  

Chcete mě?

FOtO Na tituLNí straNě:
Velbloud dvouhrbý.
Autorem všech fotografií bez uvedení jména  
je Jaroslav Vogeltanz.

Od konce března až téměř do konce květ-
na patřily výstavní prostory městského 

muzea v Blatné tradiční přírodovědné výstavě, 
tentokráte věnované houbám. Ale nejen jim, 
neboť všichni, kdo se na ni podíleli, dokázali 
její název Není klobouk jako klobouk náleži-
tě rozvinout. Na nejmenší návštěvníky čekala  
v podobě houby prolézačka; určitě nikdo, děti, 
dospělí, neminul klobouk houby, z něhož vy-
lézají červíci, upletení z vlny. Obyvatelé z bla-
tenského Domova pro seniory prostě dokážou 
pokaždé překvapit. Totéž platí i o žákovských 
pracích ze škol regionu Svazku obcí Blatenska. 
Dovedete si představit třeba klobouk plný infor-
mací? Nebo klobouk, jaký svět neviděl? Jak vy-
padají, vědí děti z MŠ v Rado- 
myšli  naprosto přesně.

Nechybí ani klobouk v he- 
raldice, své místo mají na 
výstavě i významní blaten-
ští mykologové: Prof. Dr. 
Josef Velenovský (*1858 – 
†1949) rodák z Čekanic, bo- 
tanik, filozof, ředitel Bo-
tanického ústavu a Bota-
nické zahrady Univerzity 
Karlovy. Vědec světového 
významu popsal a pojme-
noval čtyři druhy holubinek. 
Jedna z nich, obdobně jako 
závojenka, nese jeho jmé-
no. Vzpomenut je rovněž 
bělčický mykolog, botanik, 
vlastenec a učitel Jindřich 
Kučera. 

Odborný svět hub není ovšem jen světem klo-
bouků. Ty nenápadné houby, často působící znač-
né škody, ale občas i užitečné, připomenul objev 
z Biologického centra Akademie věd ČR. Nový 
kmen entomopatogenní houby Isaria fumoso-
rosea dokáže být vysoce účinný například v boji  
s klíněnkou jírovcovou, mandelinkou bram-
borovou, lýkožroutem smrkovým (kůrovcem) 
či molicí skleníkovou. Objev je už nositelem 
národní patentové ochrany a podána je žádost  
o mezinárodní patentovou ochranu. V součas-
né době pracují českobudějovičtí vědci z Bio- 
logického centra na vývoji prostředku proti zmí- 
něným škůdcům na bázi této houby.          (eš)                                                                                         

Foto Renata Vídršperková

Není klobouk jako klobouk  

Je až neuvěřitelné, že 
letošní ročník cesto-

vatelských přednášek se 
konal již po 22. Od mi-
nulého roku, kdy se na 
nich organizačně podílí 
také cestovní kancelář 
Livingstone, konkrétně 
Rudolf Švaříček, jsou 
přednášejícími nejlepší 
cestovatelé v naší republice.  Cyklus 11 předná-
šek se koná od půlky ledna do začátku března. 
K milému překvapení pořadatelů se divadlo 
Jonáš v Měšťanské besedě téměř vždy zaplní 
a  přednášky začali  navštěvovat  rovněž mladí 
lidé. To dokazuje, že i v době internetu a spe-
cializovaných televizních programů s tématikou 
cestování a přírody, je živý člověk na pódiu ne-
nahraditelný.

Karel Volf hned při prvním posezení vtáhl 
návštěvníky poutavým vyprávěním, fotogra-
fiemi a krátkými filmy na palubu historické 
trojstěžňové plachetnice plující z Ohňové ze- 
mě podél břehů Antarktidy až do jižní Afriky. 
Plavba trvající 53 dní začala drsnou zkouškou 
v Drakeově průlivu, kde posádka bojovala  
s mořskou nemocí, a pokračovala krajinou jako 
z obrazů Salvadora Dalího. Mezi ledovými kra-

mi se tísnily skupiny rypoušů sloních a nebo 
pózovala statisícová hejna fotogenických tuč-
ňáků. Fotograf přírody Petr Bambousek pře-
nesl přítomné na tropický ostrov Borneo, který 
je díky  poloze a dlouhodobé izolaci domovem 
mnoha unikátních forem života. Do evropské, 
leč neznámé Albánie, směřovala přednáška 
Miroslava Náplavy. Poznání hluboké katolic-
ké víry, majestátních španělských koloniálních 
kateder, ale také činných sopek, potápěčských 
lokalit a přírodních scenérií Filipín – to bylo se-
tkání se  sašou ryvolovou. Nejnepřístupnější  
osmitisícovku K2 s černými statistikami, která 
je nazývána královnou hor, zdolal Pavel Bém. 
Komornější cestou byl devadesátikilometrový 
pochod Martina Mykisky po zamrzlé řece do 
nitra Himálaje. O zvláštních lidech, zvířatech, 
podivných skalních útesech, především však  
o trekování v nádherných horách Etiopie, vy-
právěl Vladimír Lemberk. S Jiřím Bálkem se 
posluchači vypravili na jedinečný ostrov Ma-
dagaskar. Báječné Peru byl název přednášky 
Pavla Bezděčky; jeho pozornost se zaměřila 
na rezervace Paracas a Národní park Menu, 
což jsou dva naprosto odlišné světy. Gorily jsou 
určitě jedny z nejúžasnějších zvířat. To potvrdil  
i večer s Miroslavem Procházkou. Bhútán, hi-
málajské království, se vyvíjelo dlouho nezávis-
le na zbytku světa. Oblíbený panovník se nestará  
o růst hrubého domácího produktu, ale o národ-
ní štěstí. Návštěvou v této zemi zakončil letošní 
ročník rudolf Švaříček.                         

Jaroslav Vogeltanz

Cestovatelské večery 
u Jonáše  

rok 1963: 
lochotínský začátek  

Makak jávský
Foto  P. Bambousek
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V úterý 23. dubna zpozorovali ošetřovate-
lé, že šimpanzí samice Zedoenja nechce 
snídani, drží se za tvář, má přivřené levé 
oko, začíná jí otékat tvář a je apatická. Ten-
týž den ji proto  veterináři uspali a vyšetřili, 
aby zjistili příčinu jejího nenormálního cho-
vání a mohla být naplánována vhodná léč-
ba. Rentgen prozradil, že levý horní špičák je 
vylomený a působí problémy. Aby nedošlo  
k větším komplikacím, byl zákrok, pro nějž 
byla třeba trojice veterinářů, naplánován 
hned na následující den. 

Dopoledne byla samice znovu uspána  
a zub jí byl v šimpanzí ubikaci úspěšně vytr-
žen. Převoz z veterinární ambulance by pro 
ni mohl být riskantní. Zákrok trval přibližně 
hodinu a půl. Zedoenja ho přežila bez újmy 
na zdraví a po nějakém čase se vrátila zpět 
do šimpanzí tlupy. Jen nějaký čas nemohla 
kousat tvrdou potravu, takže dostávala měk-
ké ovoce. Prostě jako když se vrátí od zubaře 
s vytrženým zubem člověk...                 (kola)

Foto Martin Vobruba 

Ze zákulisí
Šimpanzi k zubaři

 nechodí, 
zubaři chodí za nimi                    

Letošní zimu jsme vnímali sice jako poměrně 
mírnou, ale zato nekončící. Jak na ni, a zejmé-

na dlouho chladné jaro, reagovali medvědi?
Zima 2012-13 byla pro čtveřici medvědů 

Pištu, Mikyho, Honzu a Elišku stejná jako ty 
předchozí. Zazimovali jsme je do předem vy-
stlaných vnitřních boxů dřevitou vlnou 4. pro-
since. Tato podestýlka se nám osvědčila nejlé-
pe. Délka zimního odpočinku nijak nevybočila 
z průměru. V našich klimatických podmín-
kách se pohybuje kolem  tří měsíců. Jako prv-
ní se vypuštění z doupat vždy dožadují Honza  
s Eliškou. Letos to bylo 27. února, o den později 
se po výběhu prošel i Miky. Pišta s opuštěním 
brlohu otálel, ale nakonec ho opustil 2. břez-
na. Podprůměrné březnové teploty způsobily, 
že se medvědi po kratším pobytu ve výběhu 
dožadovali boucháním na šubry vstupu zpět 
do vystlaných brlohů. To jsme jim umožnili.  

V březnu si dopřáli ně-
kolikerou „koupel“ v čer-
stvě napadeném sně- 
hu, což se jim velice líbi-
lo, všichni dováděli jako 
by ještě byli hravá med-
víďata.
Honzík s Eliškou se probudili jako jubilanti. Jak 
jste jejich desáté narozeniny oslavili?   

Tito populární večerníčkoví medvědi  do-
sáhli deseti let věku. Svoje narozeniny instink-
tivně prospali, neboť ještě téměř dva měsíce 
museli šetřit svoje tukové zásoby. Kdo očeká-
val jubilejní oslavy jejich příchodu na svět po 
probuzení, podobné jako v případě sourozen-
ců v Berouně, ten se nedočkal. Jejich pěstoun 
Václav Chaloupek byl zaneprázdněn odcho-
vem nových dvou medvíďat. Být matkou na 
plný úvazek vyžaduje spoustu času.

O čtyřech plzeňských medvědech, 
nových medvíďatech Václava Chaloupka 
a o tom, proč česká medvědí populace 

stárne a vymírá hovoří dlouholetý 
ošetřovatel velkých šelem v plzeňské zoo         

    VáCLaV trEJBaL    

Díky přiznané dotaci z Regionálního ope-
račního programu Jihozápad, z 23. výzvy, 

ve výši mírně přesahující 17 milionů korun 
se budou v Zoologické a botanické zahradě 
města Plzně stavět od podzimu dva nové ex-
poziční celky. Oba budou součástí rozsáh-
lého edukativního projektu Stopy člověka  
v přírodě, který si předsevzal ukázat návštěv-
níkům na řadě konkrétních příkladů negativ-
ní, ale i pozitivní vliv člověka na přírodu. Jako 
první budou realizovány expozice deštných 
pralesů Amazonie s pavilonem pro drápkaté 
opičky a  Středozemí se skleníkem pro stře-
domořské želvy. První stavba je situována do 
svahu nad vlky hřivnaté, druhá nad restauraci 
Kiboko. Zde měla vyrůst ještě třetí expozice, 
tentokráte věnovaná opicím dželadám. Na její 
vybudování ale poskytnutá dotace již nesta-
čí. Návštěvníkům by se měly expozice otevřít 
počátkem nebo v průběhu léta 2014. Celkové 
investiční náklady dosáhnou přibližně 25 mi-
lionů korun. Rozdíl mezi dotací z EU a skuteč-
nými náklady bude uhrazen z městského roz-
počtu.                                                       (hš)

V zoo se bude 
znovu stavět 

za evropské peníze

Mláďata přejí točníku                          

Foto Václav Trejbal
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Ze zákulisí

sté odchované mládě se vylíhlo koncem roku 
2012. Křtiny mělo 22. března. Jeho kmotr  
– náměstek primátora města Plzně Martin 
Zrzavecký  pro něj vybral jméno Kuba. 

Chov tučňáků Humboldtových v Plzni začal  
v roce 1997. Postupně byly dovezeny dva páry  
z Frankfurtu (jeden pár stále žije a pomalu se blí-
ží k 30. roku věku!), jeden pár z Prahy a  později 
tři samice ze Zoo Zlín. Odchovávat malé tučňáky 
se daří od roku 1999. Počet vylíhnutých mláďat 
ve třech rodičovských generacích je samozřejmě 
ještě vyšší. Počet odchovů v zoo v Plzni je úspěš-
nější než ve Zlíně i Liberci, pražský je naopak  
o něco početnější.

Tučňák Humboldtův patří mezi více než 45 
druhů zvířat chovaných v plzeňské zoo, pro něž 
je veden Evropský záchovný program (EEP).

Stý narozený tučňák se zúčastnil i letošního 
ročníku akce BabyZoom 2013. Jde o jakési „miss 
jaro“ 14 zúčastněných českých zoo. V tomto roce 
má místní i celostátní kolo; novinkou bylo roz-
dělení místních voleb („primárek“) na terénní  
a virtuální část. V místním kole tučňák Kuba 
hladce zvítězil nad prvním českým kančilem ba-
labackým i kosmánkem zakrslým. Hlasy sečtené 

z terénního hlasování návštěvníků zoo a botanic-
ké zahrady při zahajování sezóny 1. dubna a z tý-
denní bilance na  facebooku ukázaly následující 
sympatie: Kosmánek získal v zoo 58 hlasů a na 
webu 105. S celkovými 163 hlasy zůstal druhý. 
Kančilovi bylo uděleno v zoo 37 hlasů a na face-
booku 73. Tučňák drtivě zvítězil s 86 a 159 hlasy. 
Do celostátního kola ale získal velmi těžké soupe-
ře – lední medvíďata, nosorožce a další. Přesto se 
během hlasování  pohyboval kolem 6. – 7. místa. 
Nakonec obsadil  pěknou 5. pozici.            (mv-rd)

Kmotři se představují

stý tučňák!  
Letošní vrh dvou samiček a dvou samečků 
prasat savanových je již třetí od roku 2010, 
kdy se staly součástí nových expozic afrických 
a asijských zvířat v plzeňské zoo. U příležitos-
ti Dne Evropy 9. května a výjezdního zasedá-
ní Výboru Regionální rady regionu soudržnos-
ti Jihozápad v plzeňské zoologické a botanické 
zahradě je pokřtili představitelé této institu-
ce. Nesou křestní jména předsedy výboru  
I. Grünera a jeho místopředsedy Ing. J. Slívy.  
Dále  nové ředitelky Úřadu Regionální rady  
v Českých Budějovicích Mgr. M. Šímové a ve-
doucí Územního odboru implementace v Plzni 
téhož úřadu Ing. Mgr. I. Hametové. V pomysl-
ném křestním listu tak mají prasátka zapsána 
jména: Ivoušek, Jaroušek, Michalka a Ivetka.

Mláďata prasate savanového nebyla pro re-
prezentanty Regionálního operačního programu 
Jihozápad vybrána náhodou. Stala se prvními 
obyvateli nových afrických a asijských expozic 
vybudovaných prostřednictvím tohoto progra-
mu převážně z prostředků Evropské unie. A bylo 
to rovněž prase savanové, které v těchto expozi-
cích přivedlo jako první na svět potomky.     (fh)

Plzeňská zoologická a bo-
tanická zahrada používá 
již více než deset let  vel-
mi povedené logo s pla-
meňákem od plzeňského 
grafika Pavla Botky. Těší 
se uznání odborníků a je 
zapamatovatelné pro širo-
kou veřejnost. Přeci jen ho 
ale provázela drobná bo-
lístka. Dlouhý nápis Zoo- 
logická a botanická zahra-
da města Plzně se při pou-
žití loga v malé velikosti stával nečitelným. Na 
žádost vedení zahrady autor  proto vypracoval 
zdařilou aktualizovanou verzi, která logu nic ne-
ubrala na kráse. Přes zvýraznění zoo  zůstalo její 
spojení s botanickou zahradou ve stylizovaném 
zadečku plameňáka – lístku – a také v zelené 
barvě části nápisu Zoo Plzeň.                     (mv)

Plameňák prodělal 
plastickou operaci                           

Křtiny v Den Evropy    

Neviděl byste rád nová medvíďata – Martina  
a Agátu – v plzeňské zoo? Zdejší chov medvě-
dů si už žádá omlazení.

Každé mládě, zvláště atraktivních zvířat, 
je pro návštěvníky zajímavé a zvyšuje zájem  
o danou expozici. Nejstaršímu z medvědů Piš-
tovi je 32 let a jeho současná mobilita mu ne-
dovolí vystoupat do horní části výběhu. Před-
pokládám, že se do navazujícího lesa už nikdy 
nepodívá a dožije v prostoru doupat a bazénu. 
V medvědinci je osm vnitřních boxů, po jeho 
otevření v červnu 1998 jich bylo obsazeno 
sedm. Tento počet medvědů dokázal během 
pouhého půl roku totálně zdevastovat spodní 
patro lesa. A nevratné škody na lesním poros-
tu pokračovaly. Zodpovědný ošetřovatel musí 
vidět i tyto skutečnosti. Patnáctiletý provoz 
medvědí expozice prokázal, že ideální počet 
medvědů ve výběhu jsou čtyři. Navíc polovina 
boxů potřebuje nutně opravu, po celkové sta-
vební úpravě ostatně volá celá ubikace. Tak-
že moje odpověď, zda nové medvědy, je ano, 
ale rozhodně ne letos. I když velkým kladem 
medvíďat je jejich krev, která je nepříbuzná  
s našimi medvědy. Ti jsou potomky stejných 
rodičů nebo prarodičů. Navíc jsou zatíženi 
geneticky příbuzenskou plemenitbou.  V cho- 
vu by se mohla teoreticky uplatnit pouze Eliš-
ka. 
Takže výhledově se bude možno s medvíďaty 
Martinem a Agátou s největší pravděpodob-
ností setkat na hradě Točník...

Věřím tomu, že se zde mladí medvědi ob-
jeví. Znám dobře místní medvědinec, neboť 
jsme tam na jaře 2006 deponovali naši med-
vědici Mištu, aby dělala společnost zdejšímu 
medvědovi Jardovi, jemuž uhynula partnerka. 
Když je o ní řeč, v osmdesátých letech minu-
lého století přivedla na svět ve starém med-

vědinci deset medvíďat. Bohužel, ve dvaceti 
osmi letech zcela pozbyla mobility zadních 
končetin a musela být na Točníku utracena. 
Nyní je hradní medvědinec prázdný. Toho bylo 
využito k jeho rekonstrukci. Bourá se dřevěná 
palisáda a výběh se rozšíří o osm tisíc čtve-
rečních metrů lesní půdy. Dále se obezdí blo-
kační zařízení pro zvířata a vybudují se ložnice 
pro jejich zimní spánek. O takovém komfor-
tu si naši medvědi mohou nechat jenom zdát. 
Věřím, že do podzimu, pokud budou mít do-
statek financí, budou se vším hotovi.
Starých medvědů ubývá a mláďat je málo. 
Proč je tomu tak? Lze očekávat změnu?

Co se týká plzeňské zoo je toto konstatová-
ní pravdivé. Z původních sedmi medvědů zbyli 
pouze dva. Honza s Eliškou byli do skupiny za-
členěni na podzim 2003.

V devadesátých letech minulého století se 
prosazoval názor, že při skupinovém chovu 
medvědů kastrace samců zmírní jejich agre-
sivitu teritoriálního chování. Na základě mých 
zkušeností by se dalo o výsledku diskutovat. 
Kastrace plzeňských samců logicky ukonči-
la jejich reprodukční schopnost, takže se při 
výstavbě současného medvědince s rozmno-
žováním zvířat nepočítalo. Kastrace současně 
řešila problém, kam s narozenými mláďaty, 
protože o ně nebyl v té době zájem. Řada cho-
vatelů medvědů byla v těch letech kritizována 
za jejich držení v nevyhovujících podmínkách 
– tak zvaných betonových jámách pro medvě-
dy.  Různými aktivistickými organizacemi byla 
vedena kampaň proti výcviku medvědů v cir-
kusech, které v osmdesátých letech odebra-
ly téměř všechna medvíďata narozená v zoo. 
Současně začaly vznikat prostorné moderní 
expozice pro medvědy s uplatněním skupino-
vého chovu. Někdy žili společně s vlčí smeč-

kou – a v takových podmínkách je odchov 
mláďat problematický. Myslím si, že pro re-
produkci není vhodný ani výběh, kde je pří-
liš elektrických ohradníků.

Medvědi hnědí a jejich mláďata patří  
z pohledu návštěvníků k jedněm z  nejatrak- 
tivnějších zvířat. Jaká bude budoucnost je-
jich chovu v Plzni, kolik jich bude do bu-
doucna v jejich v teritoriu žít, to už nejsou 
otázky pro mne, ošetřovatele, ale pro ve-
doucí pracovníky zahrady.                 (rd – vl)                                    

Náměstek primátora Plzně M. Zrzavecký 
(vlevo) a ředitel zoo J. Trávníček s jubilejním 
tučňákem.                         Foto Martin Vobruba
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Kmotři se představují

Po dvouleté přestávce se v asijských expozi-
cích plzeňské zoologické a botanické zahrady 
narodilo další mládě velblouda dvouhrbého. 
Malý sameček přišel na svět 22. března jako 
devátý potomek samice Goldie a samce Muli-
sáka. Celkově se v plzeňské zoo narodilo už 17 
velblouďat. Velkou kuriozitou je určitě skuteč-

nost, že předchozí mládě z roku 2011 nesoucí 
jméno Brčo-Majáles přišlo na svět v tom samém 
datu, tedy 22. března. 

Letošní mládě obdrželo jméno Viktor. Jeho 
patronem je totiž fotbalový klub FC Viktoria Pl-
zeň. Při křtu jej reprezentovali členové základního 
kádru Marek Bakoš a  Radim Řezník.           (mv)  

 

svůj k svému  

Představitelé závodu Bahňák pořádaného 
v Sokolově adoptovali počátkem května   
v plzeňské zoo jespáka bojovného. Jedná se 
o drobného ptáka, u něhož vyniká zejména 
svatební šat dospělých samců. Návštěvníci 
zoo jej potkají v pavilonu hrošíků liberij-
ských. Tento druh byl prozatím mimo zájem 
kmotrů, ale pro pořadatele závodu Bahňák 
byl tím nejvhodnějším druhem. V zoologic-
ké systematice patří do podřádu bahňáků  
a jeho druhové jméno bojovný k závodu 
prostě patří.  Vždyť sportovní akce Bahňák 
je extrémní překážkový závod pro přísluš-
níky a členy Integrovaného záchranného 
systému ČR, ale i veřejnost.                                 

(mv-rd)

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

V době křtu měl 
malý velbloudí sa-
meček hmotnost 
mezi 25 až 30 kg 
a výšku 150 cm. 
Jeho hlavní stra-
vou bylo mateřské 
mléko a pomalu 
začal ochutnávat 
seno. Po jednom 
měsíci věku ho za-
čnou ošetřovatelé 
přikrmovat mrkví 
a tvrdým chlebem. 
Hmotnost dospělé-
ho velblouda může 
být až 900 kg.

Velblouďata se narodila přesně ve stejný den  

Galerie

PřEs tisíC DruHů, 
BEZPOčEt KuLtiVarů 

– tO JE PěNiŠNíK          

Opusťme pro tentokrát svět zvířat a nahléd-
něme do světa rostlin. Jsme přece zoo-

logická a botanická zahrada a toto spojení je 
patrné na každém kroku. Zvláště na jaře a po-
čátkem léta je nepřehlédnutelné.

Představme si výraznou jarní ozdobu par-
ků a okrasných zahrad. Ano, řeč bude o pě-
nišnících. A pokud byste si pod tímto názvem 
nepředstavili žádnou konkrétní rostlinu, napo-
víme, že má i další dvě česká jména, jež jsou  
v neodborných kruzích určitě rozšířenější: 
azalka a rododendron, což je počeštěné latin-
ské pojmenování Rhododendron. Jde o velmi 
rozsáhlý rod s více než 1 000 druhy a nespo-
četným množstvím kultivarů. Nejmenší druh 
dorůstá výšky kolem deseti centimetrů, nej-
větší více než 30 m. Ale to je opravdu výjimka, 
protože pěnišníky jsou především keře a jen  
v málo případech  velké stromy. Z botanického 
a pěstitelského hlediska se dělí na opadavé, 
které jsou často v zahradnické literatuře ozna-
čovány jako azalky, a neopadavé – rododen-
drony. Milujete-li pěnišníky, pak byste si měli 
dopřát výlet do zahrad kolem Pražského hra-
du, či na Liberecko, jež je jejich pěstováním 
vyhlášené, a určitě se zajet podívat na jejich 
největší kolekci u nás – nachází se v Průhonic-
kém parku.   

« Rozkvetlé rododendrony pod Sibiřským srubem.
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Galerie
Pěnišníky by mohly růst v prakticky v kte-

rékoliv části zoologické a botanické zahrady  
a nebyly by vybočením z jejího geogra-
fického členění. Ve volné přírodě se 
totiž vyskytují jak v Asi, Evropě, 
tak v Severní Americe a Austrálii. 
Jejich domovem jsou mořská 
pobřeží stejně jako extrém-
ní nadmořské výšky kolem  
5 000 metrů v Tibetu.

Při jarní procházce pl-
zeňskou zoologickou a bo- 
tanickou zahradou určitě 
nejkrásnější podívanou 
nabízejí na svahu pod Si-
biřským srubem. Zvláš-
tě ty se sytě červenými  
a plnými květy, jako už 
je v plné síle i jaro, když 
kvetou. Ve škále ostat-
ních barev, v níž chybí 
pouze  černá, nejvíce la-
hodí oku červeně kvetoucí 
keře snad i proto, že červe-
né barvy je na jaře poskrov-
nu. Pampelišky jsou žluté, 
stejně tak pryskyřníky, na po-
lích řepka, v zahradách mahónie 
(mahon), forsythie – česky zlatice,  

i když často nazývána  zlatým deštěm, meru-
zalka zlatá, dřišťál. Jasná převaha žluté, 

zatímco z dalších červeně kvetou-
cích jarních rostlin je to snad jen 

kdoulovec. I ty nejsytěji vybar-
vené květy broskvoní jsou 

jen tmavě růžové!
Celkem roste v plzeň-

ské zoologické a bota-
nické zahradě kolem 
devadesáti druhů a ví- 
ce jak sedmdesát kul-
tivarů rododendronů. 
Největší počet je jich 
vysazen v Asijské za-
hradě.

Pěnišníky náleží 
stanovištními pod-
mínkami k vřesovišt-
ním rostlinám a do 
příbuzenstva vřesu  
a vřesovců je řadí  

i botanický systém. 
A jsou to  právě různé 

kultivary vřesovce, je-
jichž květy – často jako 

první z nevelké plejády 
nejčasnějších jarních rostlin 

– vítají návštěvníky zoologické  

a botanické zahrady už v hlubokém předjaří. 
Některé rozkvétají již koncem ledna. To jediný 
náš domácí druh vřesovce – vřesovec pleťo-
vý – s kvetením tak nepospíchá, takže ho lze 
nalézt obalený masově růžovými kvítky ještě 
v červnu. Nejčastěji se s ním můžete potkat  
v Čechách v okolí Lipna, ale poměrně počet-
ná populace roste i v borových lesích mezi 
západočeským Holýšovem a Stodem. 

To, když začne kvést naopak mnohem zná-
mější a rozšířenější vřes obecný, je po létě  
a podzim klepe na dveře.

Botaničky a zahradnice si občas postesk-
nou, že lidé chodí do zoologické a botanické 
zahrady především kvůli zvířatům a rostliny 
a tím i jejich práce je  v jejich stínu. Nemají 
zcela pravdu. Provázanost zoologické a bota-
nické zahrady vědomě či alespoň podvědo-
mě musí vnímat každý návštěvník. Ať oce-
ňuje byť jen její parkovou úpravu, expozice 
obklopené zelení a barvou květů, či přijímá 
botanické expozice jako součást jednotlivých 
geografických oblastí. S letošním jarem při-
byla další tématická výsadba. Svým vzhledem  
i umístěním určitě nepřehlédnutelná. Ná-
vštěvník na ni narazí pár kroků od hlavní po-
kladny a představuje vegetaci nejmenšího 
světadílu Austrálie.                                                                                                                          

                           Ing. František Hykeš       Vřesovec 

„Právě ovocná stromořadí podél cest a polí dě-
lají českou krajinu tak malebnou.“ Takto uve-
dl bývalý radní pro životní prostředí Ing. Petr 
Smutný březnové setkání představitelů obcí  
z Domažlicka a Tachovska, které reagovaly na 
aktivitu hejtmana Plzeňského kraje Bc. Mila-
na Chovance Tisíc stromků pro kraj. Možná 
jsou to slova trochu nadnesená. Ale ať jakkoli, 
nechybělo mnoho a fenomén ovocných alejí  
z krajiny zmizel. Ať kvůli stáří nebo proto, že 
byly na obtíž velkovýrobnímu obdělávání země-
dělské půdy. Naštěstí tato doba minula a stromy, 
nejen ovocné, se vracejí zpět do krajiny.  

Březnové setkání, uskutečněné v hotelo-
vém zařízení v oboře Horšov Střední odborné 
školy v Horšovském Týně, předznamenalo po 
ročních přípravách etapu vlastní výsadby ovoc-
ných stromků tradičních a krajových odrůd.  
V předchozích měsících bylo třeba vybrat nej-
vhodnější dodavatele sadbového i dalšího ma-
teriálu a zpracovat logistiku distribuce. Největší 
podíl na tom mělo Sdružení přátel Zoologické  
a botanické zahrady města Plzně IRIS pověře-
né metodickým vedením projektu a později  
i jeho materiálním zabezpečením.

O významu tradičních odrůd z hlediska ge-
nového významu, ale i jakožto kulturního odka-
zu našich předků, nemohl hovořit nikdo jiný, než 
přední západočeský pěstitel původních a krajo-
vých odrůd a spoluzakladatel prvního genového 
sadu v Plzeňském kraji Ing. Pavel Šrámek.

V diskusi se mluvilo zejména o tom, jak 
ochránit stromky před vandaly. Zvítězil názor, 
že jedinou pojistkou je zapojit do výsadby co 

nejvíce obyvatel obce, hlav-
ně dětí a mládeže. Budou-
-li stromky považovat také 
za své, tak proč by je ničili.  
O správnosti a fungování 
tohoto postupu se už ně-
kolik let přesvědčují v Otro-
číně v sousedním Karlovar-
ském kraji.

Host Ing. Miroslav Šobr, 
zástupce vedoucí odbo-
ru životního prostředí MěÚ 
Strakonice, představil jejich 
projekt  s obdobným zamě-
řením a cílem. Na Strakonic-
ku a v Pošumaví budou v ně- 
kolika příštích letech vysazo-
vat ovocné stromky původ-
ních odrůd na vyhlídkových 
místech spojených s ná- 
vštěvou spisovatelů, básní-
ků, malířů, hudebníků a dal-
ších umělců.

Diskuse neskončila ani po obědě a pokra-
čovalo se v ní i v kuloárech. Zajímavé téma, 
jež by nemělo určitě zapadnout, bylo probíra-
né s vedoucím Správy Chráněné krajinné ob-
lasti Český les a duchovním otcem myšlenky 
Tisíc stromků pro Plzeňský kraj RNDr. Tomá-
šem Peckertem, Ph.D. Totiž, že  zachování by 
si zasloužily i všechny odrůdy ovocných stro-
mů, které dokázaly až po dnešní dny docho-
vat památku na bývalé obce a samoty v Čes-
kém lese.                                                        (fh)

V království rostlin

Prvních 165 stromků bylo vysázeno v ob-
cích na Domažlicku: V Černovicích, Velkém 
Malahově, Rybníku a Chrastavicích. Naše fo-
tografie je z Velkého Malahova. Na otázku, 
proč se k aktivitě Tisíc stromů pro Plzeňský 
kraj připojili, starosta Václav Brichzin odpo-
věděl: „Projekt se nám líbil, stejně jako mož-
nost získat stromky zdarma. Nezůstalo jen  
u nich. Další jsme koupili z obecní poklad-
ny, abychom obec zvelebili. Aby se nejenom 
kácelo, ale také se vysazovaly nové stromy.

Foto z archivu obce.

ZasaZENy PrVNí strOMKy PrO PLZEňsKý KraJ!
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Jaro je čas mláďat a jinak tomu není 
ani v plzeňské zoo. Představujeme 

vám alespoň ta nejzajímavější:
Jediné české stádečko vzác-

ných jelenů sambarů ostrovních 
žijících v Domu afrických kopytníků  
je díky dvěma přírůstkům již dese-
tihlavé. 

Zřejmě nejroztomilejší z antilo-
pích mláďat je malá nyala nížinná 
narozená počátkem dubna. Jejím 
otcem je zakladatel chovu, same-
ček Mex. 

Nejmenším mládětem je beze-
sporu potomek drobných kančilů 
balabackých v pavilonu nosorožců.

Dalšího potomka má samička 
lemura kata Kelly, sama kdysi první 
mládě svého druhu v  plzeňské zoo.

Hlavní hvězdou jara je vel-
bloud dvouhrbý Viktor, pokřtěný 
fotbalisty FC Viktoria Plzeň.       (vo)

Osobnost

NEJ mezi mláďaty
Kolekci  kloka-
nů  rozšířili tři 
klokani bažin- 
ní. Jde již o de-
vátý druh klo-
kana chované-
ho v plzeňské 
zoo. Jeho no-
vým domovem 
je výběh kloka-

nů rudých. Na rozdíl od jiných menších kloka-
nů se pohybuje tak, že hlavu drží nízko a ocas 
rovně dozadu. Má hnědočernou srst s mno-
hem tmavším obličejem, čenichem, předními 
a zadními končetinami a ocasem. Je znám rov-
něž jako klokan černoocasý. Aktivní je v noci, 
živí se různými rostlinami, včetně jedovatých. 
Tělo měří 66 až 85 cm, přibližně stejně dlou-
hý je i ocas. Hmotnost zvířete se pohybuje od 
10,5 do 20,5 kg. Nepatří k druhům ohrože-
ných vyhubením. V plzeňské zoo je chován po- 
prvé.                                                            (v-w)

Klokan z bažin
Ptačí novinkou je 
pár čáji obojko-
vé, ptáka z příbu-
zenstva kachen. 
I když středně 
dlouhýma a sil-
nýma  nohama a 
menší hlavou se 
podobá spíše ku-
rům. Obývá Již-
ní Ameriku, žije 
v blízkosti stoja-
tých vod, ale ráda 
proniká na země-
dělsky obhospo-
dařované plochy. 
Živí se hlavně su-
kulenty a vodní-
mi rostlinami, ale i semeny a hospodářskými plodinami. 
Jméno získala podle podobně znějícího zvučného volání, 
jímž se ozývá především za letu a je slyšitelné až na vzdále-
nost tří kilometrů. Také čája je v Plzni novinkou.        (v-ep)

Vykřičené jméno

Poprvé jsem se s RNDr. Jiřím Hlávkou setkal 
krátce po založení Chráněné krajinné oblasti 

Český les v roce 2006. Na její  správě na Přim-
dě pracoval jako geolog. Měli jsme tehdy do-
mluvit obrysy spolupráce mezi novou institucí  
a plzeňskou zoologickou a botanickou zahra-
dou. Jeho řečnický projev nebyl žádný maratón 
a rétorická přehlídka, přesto dokázal zaujmout 
po pár vyřčených větách. Rozproudila se disku-
se  a přibývalo tolik dalších témat, že se v nich 
úvodní nabídka kávy zcela ztratila. Když se na 
ni hostitel přece jen rozpomněl, než se sta-
čil vydat do kuchyňky, už jsme probírali další 
otázku. Potom se vyvařila voda, potřetí ho 
cestou zdržel kolega, až čtvrtý pokus vyšel. 
Jen místo kávy přinesl čaj. Trochu roztržitý 

pán, pomyslel jsem si, a dál se věnoval zají-
mavému dialogu.

O dva roky později jsem dostal od Jiřího 
Hlávky pozvání na I. ročník Dne Českého lesa 
ve Staré Knížecí Huti. Při návštěvě správy chrá-
něné krajinné oblasti mě přesvědčoval: „Určitě 
přijeďte, budeme tavit železnou rudu ve staré 
pícce a pálit dřevěné uhlí. Bude to velkolepá 
podívaná jaká se hned tak nevidí.“

Pozvání jsem přijal, i když popravdě, více 
než návrat do zpracovatelské minulosti Čes-
kého lesa, mě oslovila botanická exkurze do 
jeho typických biotopů. Hned po příjezdu jsem 
se ale v duchu Jiřímu Hlávkovi omluvil. Milíř  
a malá šachtová pícka – pro potěšení návštěv-
níků v podobě protáhlé lidské tváře s doširoka 
rozesmátými ústy –  a vše následující, co se ko-
lem těchto dvou zařízení odehrávalo, vytváře-
lo zvláštní, vskutku nezapomenutelnou atmo-
sféru. Milíř už hořel sedmým dnem, takže od 
rána vítal návštěvníky jedinečně vonící štiplavý 
dým. Komentář konferenciéra  jen umocňoval v 
každém z nás přesvědčení, že budeme svědky 
události, jež se zapíše do rodících se dějin Chrá-
něné krajinné oblasti Český les.

Postavení a provoz milíře byly spíše záleži-
tostí odborníků z Německa a Ašského výběž-
ku. Zato experimentu s výrobou železa podle 
technologie, již používali první osídlenci tohoto 
hraničního hvozdu, „velel“ právě geolog Hlávka. 
Historie dolování a železářství byly jeho největší 
zálibou. O minulosti železářství v Českém lese 
shromáždil neuvěřitelné množství originálních 
informací, jež v roce 2010 vyšly i knižně. Jeho ko-
legové ho napůl žertem, napůl vážně  a důvodně 
podezírali, že si Den Českého lesa vymyslel prá-
vě proto, aby si mohl vyzkoušet vyrobit několik 

hrudek železa. Ať tak, či tak, za několik set nad-
šených účastníků prvního  ročníku Dne Českého 
lesa patří jeho autorovi velké poděkování. Stejně 
tak jako za vlastní tavbu a odborný výklad k ní. 

Požádal jsem Jiřího Hlávku o rozhovor pro 
tento časopis. Nabídl, že mi pošle článek popi-
sující obě technologie. Trochu jsem se obával 
přílišné odbornosti, ale zbytečně. Netušil jsem, 
že nabídka přichází od autora, který má ve své 
bibliografii řadu odborných statí, ale i článků 
pro nejširší veřejnost, jimž ji lákal za pozoru-
hodnostmi milovaného Českého lesa.

Do programu třetího ročníku Dne Českého 
lesa se znovu vrátila geologie. Konal se na Zlatém 
potoce a byl věnován především rýžování zlata.

Letošního jubilejního pátého setkání přá-
tel a obdivovatelů Českého lesa, tentokráte 
posunutého až na podzim, se RNDr. Jiří Hláv-
ka nezúčastní. Bohužel, nezúčastní se ani dal-
ších ročníků. Loni zemřel na zákeřnou chorobu. 
Nedočkal se ani vydání české verze historic-
ké učebnice o hornictví v rakouských zemích  
z roku 1773 v nakladatelství Academia. Za dílo  
a první překlad do češtiny získal cenu Český 
Permon. Pustit se do takové práce, kterou ni-
kdo před ním nezvládl, znamenalo nejen per-
fektně ovládat odbornou němčinu, ale mít také 
dobré znalosti důlního měřictví, geologie a hor- 
nictví. Základy mu dala vysoká škola, praxi po-
tom dlouholeté působení na šachtě Vítkov II 
Uranových dolů Západní Čechy.

Skrze přínos pro Český les bude zde jméno 
Jiřího Hlávky ještě dlouho živé. Žel, už se s ním 
nebudou setkávat čtenáři časopisu Český les  
– historie, příroda.  Již nepřibudou  další chráně-
né geologické útvary, o něž by se zasloužil jako  
v případě Chodovských skal a Šelmberku. 
Prázdné místo po něm dlouho zůstane v Hor-
nicko-historickém spolku v Plané, v Národním 
geoparku GeoLoci, nedopsaná zůstane publi-
kace o dolování rud v okolí Michalových Hor.       

 Fotografie převzata z časopisu Český les.

Geolog Českého lesa          

IrIs NoVum

František Hykeš



9

IRIS

IrIs NoVum

Minulostí se staly v plzeňské zoologické a botanické zahradě i posled-
ní staré voliéry klecového typu dožívající v DinoParku v sousedství 

Asijské zahrady. V minulých měsících na jejich místě vybudovala firma 

Plzeňské stavitelství  pět pavilónků, deset voliér a dva výběhy s jezírky pro 
asijské ptáky, malé a středně velké savce. Investiční náklady dosáhly přibližně 
šesti milionů korun.

slavnostního otevření nové expozice 16. května se zúčastnili i před- 
stavitelé města Plzně v čele s primátorem Mgr. Martinem Baxou  
a jeho první náměstkyní Bc. Evou Herinkovou. 

Ředitel Ing. Jiří Trávníček vyjádřil v úvodní řeči přesvědčení, že i v době 
hospodářské krize, která pro zahradu znamená omezené zdroje na další 
rozvoj, bude každoročně otevřena alespoň jedna nová expozice. Vedení 
města poděkoval za dlouholetou a trvalou podporu zoo. Primátor na jeho 
slova reagoval chválou skvělých služeb návštěvníkům, připomněl dlouho-
dobou oblibu zoologické a botanické zahrady mezi dalšími turistickými cíli 
nejen v Plzeňském kraji ale v celé republice. Ocenil stále se zvyšující počet 
zvířat a rostlin. „O zahradě se pozitivně píše i v odborném zahraničním tis-
ku,“ zdůraznil. „Tím její známost přesahuje hranice města, kraje i ČR a pro 
Plzeň je to vynikající vizitka!“     

Velký prostor v nové expozici vzácných asijských ptáků získali bažanti. 
Zoo chová z 33 poddruhů bažanta obecného 13, což je světový unikát.  
Zahrada je členem skupiny 11 chovatelů usilujících o záchranu poddruhů 
bažanta obecného v rámci World Pheasant Association  (WPA).

Návštěvník se v nově vybudovaném areálu setká přibližně s 50  druhy 
ptáků, malých a středně velkých savců. 

Na stavby pro živočichy navazují ukázky ostrovní flóry Korejských a Ku-
rilských ostrovů, Taiwanu, Sachalinu a severojaponského ostrova Hokkai-
dó. Dále z regionů Kolchida a střední Asie. Vysázeno bylo na 250 taxonů 
rostlin, z nichž několik patří mezi ohrožené ostrovní endemity (nikde jinde 
se nevyskytující).                                                                             (eš – vm)

Skvosty přírody

Vzácní asijští ptáci v novém                                

Kde je smrk původní a žádoucí  

Od jednotlivých stromů, jimž jsme se věnovali v minulém čísle, vydej-
me se do lesů. Množné číslo je na místě, protože rozlišujeme několik 

základních typů lesních porostů a jejich kombinací je ještě víc. Podle pře-
vládajících dřevin hovoříme o lesích jehličnatých nebo naopak listnatých 
či smíšených. Na základě převládajících druhů je dělíme na smrčiny, bory, 
doubravy, habřiny... Podle místa, kde rostou, zná odborná terminologie 
lesy horské, lužní, suťové, rašeliništní… 

V současné krajině je naprostá většina lesních porostů kulturní formou 
původního lesa, který dříve téměř souvisle pokrýval naše území. Jak taková 
krajina vypadala, se můžeme ještě dnes přesvědčit při návštěvě rozsáhlých 
křivoklátských lesů.

Později les pozvolna ustupoval hlavně na přirozeně úrodných a přístup-
ných místech zemědělským plodinám. Postupně se měnil i jeho charak-
ter – většinou ze smíšených, nestejnověkých lesních porostů ve prospěch 
hospodářsky produktivních, ale ekologicky labilních jehličnatých monokul-
tur. Tento hřích minulosti se postupně při obnově lesa napravuje zvýše-
ným podílem listnáčů, především dubů a buků. 

Hlavními ekologickými funkcemi lesa jsou ochrana půdy před erozí, zadr-
žování vody a pozitivní ovlivňování klimatických podmínek v krajině (neuvě-
řitelné – hektar lesa dokáže ročně zbavit vzduch až 50 tun prachu). K plnění 
těchto úloh musí mít ovšem lesy v krajině dostatečnou rozlohu. Lesnatost 
Plzeňského kraje se pohybuje kolem 40 procent, což je celkem příznivé čís-
lo; v jeho zemědělsky produkčních oblastech ovšem klesá k 30 procentům.

Relikty dřevin ve své původní druhové skladbě (tzv. reliktní lesy) zůsta-
ly zachovány převážně na suťových svazích říčních údolí a v dalších hos-
podářsky těžko využitelných lokalitách. V Plzeňském kraji je na ně zvláště 
bohatý Přírodní park Horní Berounka. S ukázkou reliktního boru se mo-
hou setkat i návštěvníci Zoologické a botanické zahrady města Plzně; roste 
mezi výběhem medvědů a tygřím údolím.

Nejblíže přírodě jsou dnes horské smrčiny Šumavy, zejména tzv. klima-
xové porosty v jejích nejvyšších nadmořských výškách. 

Právě do šumavských horských smrčin si udělejme malou exkurzi. Ani 
nás nebudou bolet nohy, i když rostou na hřebenech vysokých kolem  
1 200 metrů nad mořem. Ani neporušíme návštěvní řád Národního par-
ku Šumava, neboť většina z nich se nachází v I. zónách ochrany, veřejnosti 
vesměs nepřístupných. Setkáme se s nimi sice i v nižších polohách – na 
Šumavských pláních, ale jejich drsné klima, sníh zde leží ještě v květnu  

a ranní mrazíky se vracejí 
v srpnu, si v ničem nezada-
jí s vrcholovými partiemi.

Převládající dřevinou 
horských smrčin je otuži-
lý smrk ztepilý. Dožívá se 
věku 250 až 300 let, na 
Šumavě až 500 let. Jeho 
výška může být i 60 m. 
V minulosti byl dřevinou 
typickou právě pro hor-
ské lesy, postupně, jak 
se stávalo jeho dřevo vy-
hledávanou průmyslovou 
surovinou, byl vysazován 
i v nižších polohách. Jeho 
současné zastoupení v šumavských lesích činí 84 procenta, odpovídající  
by mělo být něco přes 50 procent.

Roztroušeně se v horských smrčinách vyskytuje nenáročný jeřáb lesní  
a ojediněle jedle bělokorá a javor klen, ještě méně buk lesní. Pro listnáče 
už nejsou zdejší klimatické podmínky vhodné. 

Horské smrčiny patří k šumavské přírodě stejně jako rašeliniště nebo 
lesy smíšené. Ve 2. čísle časopisu Šumava z roku 2008 vydávaném 
Správou Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava uvádí 
Pavel Hubený i tuto tezi: „Navzdory často opakovaným úvahám o tom, 
že Šumava byla  původně porostlá listnatými nebo smíšenými lesy,  
z pylových analýz vyplývá, že smrky v její historii hrály vždy důležitou 
roli a na velké části pohoří převažovaly nebo tvořily významný podíl 
většiny lesů.“

Biologicky velmi cenné jsou zbytky pralesovitých horských smrčin, jež 
se dochovaly např. v okolí Plešného jezera nebo Poledníku, ale i horské smr-
činy na Smrčině (1 332 m n. m.) v jižní části Národního parku Šumava. A to ze-
jména v kontextu  s ostatními lesními porosty, jejichž druhová i věková skladba 
se blíží přirozenému stavu.

V posledním období se charakter značné části šumavských horských smrčin 
zásadně změnil. Způsobily to dva vlivy: ničivý dopad orkánu Kyril (2007) a dalších 
větrných smrští a kůrovcové kalamity. Věřme, že to nejhorší mají horské smrčiny 
zase nadlouho za sebou a budou i do budoucna zeleným, nikoliv suchým šeda-
vým pokryvem šumavských vrcholů a hřebenů.                                               (kola)  

Samičí květ smrku připomíná 
od začátku budoucí šišku.                               

Foto IRIS Miroslav Volf 

Představitelé města v čele s primátorem Mgr. M. Baxou (uprostřed) 
a Ing. J. Trávníček (vlevo) přestřihávají slavnostní pásku.





IRIS

Kondor královský 
(Sarcoramphus papa)) 
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Na statku Lüftnerka

DěJstVí PrVNí:
Plzeňské náměstí Republiky, odpoledne, po-

slední únorová neděle. Právě skončil IV. ročník 
Vyhánění zimy z plzeňského dolíku. Muzikant-
ská partička, jež si říká Fratello banda a tvo- 
řila hudební doprovod rozpustilému průvodu 
z Vinic před radnici, přidává ještě několik lido-
vých písniček. Přítomní se zvolna rozcházejí.  
S dobrým pocitem, že skutečně vyhnali zimu, 
leč ještě ráno to vypadalo jinak. Je pořád 
únor, ale předpověď počasí slibuje rychlé tání 
sněhu a příchod příjemných předjarních tep-
lot.

Těšení na jaro se stupňuje s každým dalším 
březnovým dnem, s každým stupínkem rtuti, 
který se vzdaluje od nuly.

DěJstVí DruHÉ:
Statek Lüftnerka – sobotní Vítání jara v zoo 

a symbolické páté otevírání České řeky. Kalen-
dářně k nám jaro vstoupilo uprostřed týdne. 
Ve skutečnosti nás naopak v polovině března 
opustilo. Šestnáctého je v Plzni v noci a ráno 
minus devět, přes den ani na sluníčku nevy-
stoupí teploty nad 7 °C. Těsně před příchodem 
astronomického jara pokrývá zem centimetro-
vá vrstva sněhu. Z pátku 22. března na sobo-
tu 23. března zaznamenávají meteorologové 
nejchladnější březnovou noc za posledních 
200 let. V horských mrazových kotlinách uka-
zuje teploměr šestadvacet stupňů pod nulou,  
v Mariánských Lázních mají minus 14 °C;  
v Plzni mráz dosahuje 6 °C. Před rokem přitom 
padaly opačné rekordy.  Pražské Klementinum  
překonalo s 20,3 stupni rekord starý 221 let.

Mrazivo je po celý den, do toho ještě  fou-
ká dotěrný vítr. Tomu odpovídá i návštěvnost 
na akci a v celé zoo. Soutěže pro děti se pře-
souvají dovnitř statku. Jen vodník otužile sedí 
na ochozu velkého akvária  a vodnickou han-
týrkou cosi pokřikuje na několik  dětí, které 
přece jen vytáhly rodiče ven z tepla. Splnil 
také svoji každoroční povinnost a pustil vodu 

do soustavy dřevěných žlabů. Okamžitě na nich 
začala namrzat.

Lidé se dotazují, jak reagují na letošní opož-
děné jaro zvířátka. Když slyší takovou otázku 
jeden ze zahradníků, neodpustí si poznámku: 
„Zvířatům je to celkem fuk, o ty je postaráno, 
ale co my? Místo rýčem sázíme krumpáčem!“

Vlivem počasí, třeba po celé pondělí 25. břez-
na mrzlo,  se protahují terénní úpravy kolem 
nových voliér v DinoParku, zpožďují se nové 
botanické výsadby.      

DěJstVí třEtí:
Opět statek Lüftnerka. Tentokráte veliko-

noční. Oproti loňsku jsou svátky jara o týden 
dříve. Řemeslníkům mrznou ruce a ztěží je 
zahřeje i horká káva. Přesto v sobotu zaplňují 
celé prostranství mezi stájemi a hlavní budo-
vou. Vedle známých tváří přijíždějí též nové. 
Návštěvníků je poskrovnu. V neděli zůstávají 
některé stánky prázdné a v pondělí přicházejí 
jen ti nejvěrnější. I přesto je na co se dívat. 

Nechybí ani velikonoční krojovaná koleda se 
šupáním dívek a žen. A protože je 1. duben, 
a tedy apríl, velikonoční naučnou stezku na-
hrazuje žertovná stezka aprílová. Přes ranní 
poprašek sněhu a bílé kopce kolem Plzně je 

pondělní návštěvnost díky svítícímu sluníčku 
nejlepší.

DěJstVí čtVrtÉ:
Poslední dubnový den. Z ohniště u výběhu 

prasete přeštického Amálky stoupá dým. Na 
statku si daly odpoledne dostaveníčko čaroděj-
nice. Nadcházející noc je přece jejich. Na mno-
ha místech se dodnes zachovala tradice večer-
ního zapalování vater na různých vyvýšeninách, 
aby byly ohně zdaleka viditelné.

Za správně zodpovězené otázky z čaroděj-
nické pohádkové stezky kolem Lüftnerky a za 
nejlepší převleky – symbolická cena – pěkně 
opečený  buřt.   

Meteorologové, ostatně jako v předchozích 
dnech, strašili přeháňkami, ale naštěstí zůstalo 
bez deště. Též teploty byly příjemné. Celkově 
byl letošní duben spíše chladnější. I on ale měl 
svůj teplotní rekord. Naštěstí už nikoliv mrazivý. 
Ve čtvrtek 18. dubna vystoupaly teploty nad 25 °C. 
Např. v Plzni-Bolevci odpoledne naměřili 26,9 
stupně, takže padl dosavadní 50 let starý zápa-
dočeský rekord.

 DěJstVí PátÉ a POsLEDNí: 
Odpoledne na 1. května patří Lüftnerka tra-

dičně folklóru. Pod májkou zní lidové písničky 
v podání plzeňské skupiny Fratello banda a ro- 
kycanského Sluníčka (na snímku). Svítí i to na 
obloze. A hned je to znát na návštěvnosti. Je 
nejvyšší od počátku roku. 

Kdo by se byl chtěl cestou od májky políbit 
s někým blízkým, měl možnost. Přes  vegetaci 
opožděnou původně o deset dnů až dva týd-
ny, třešně už jsou v plném květu. Po chladném 
dubnu má být teplotně spíše podprůměrný  
a srážkově nadprůměrný i květen. Jaro a jarní 
příroda se ale přesto prosadí... Každý teplý den 
je okamžitě znát. A tak na Den osvobození na-
konec přece jen kvetou v Plzni šeříky.

(Osmého května oznámili meteorologové, 
že již čtyři měsíce máme výrazný sluníčkový 
deficit.)                                   František Hykeš 

Urputně se loudající jaro    

Foto 3x IRIS Miroslav Volf   (více na www.iris.snadno.eu)
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Akva-tera

Myšlenku vybudovat v plzeňské zoo „archu 
obojživelníků“ jako odborné chovatelské 

zařízení pro rozmnožování vzácných druhů této 
živočišné skupiny přinesla kampaň na záchra-
nu obojživelníků vyhlášená Evropskou asociací 
zoo a akvárií  (EAZA) pro rok 2007. Nejvhodněj-
ším místem pro její zřízení se jevilo podzemí pod 
původní botanickou zahradou. V té době právě 
vrcholily přípravy na jeho expoziční využití.

Archa měla sloužit především pro záchranu 
a odchov ohrožené středozemní fauny, hlavně 
obojživelníků. Prvními jejími pilotními obyvate-
li se po otevření Světa v podzemí začátkem léta 
1012 staly ropuška baleárská (Alytes muletensis)  
a čolek luristánský (Neurergus kaiseri). Chovné 
jedince jsme obdrželi z vídeňské zoo v Schön-
brunnu. Přivezeni byli loni na jaře, zpočátku tak 
žili v chovatelském zázemí specializované expo-
zice Akva-tera na Palackého tř. Přesto, že jsem se  
s chovem ropušek teprve seznamoval, podařila 
se do stádia žabek odchovat celá polovina naro-
zených pulců.

Další žába, která si zaslouží zmínku, je pa-
rosnička srdíčková (Dyscophus guineti) z Mada-
gaskaru. Pulci se vylíhli ještě v expozici Akva-
-tera, ale další jejich vývoj už probíhal v arše 
obojživelníků.

Z celkového množství, bylo jich asi 1 500, 
jsme jich sem přivezli 800. Při jejich odchovu 
nepřesáhly ztráty tři procenta, což je vynikající 
výsledek. Byla to velmi dobrá vizitka pro nové 
zařízení, potvrdilo se, že je funkční a správně ře-
šené. I když jeho ochrana před proniknutím růz-
ných nákaz není tak striktní jako je tomu u zá-
chranných arch v zahraničí, ukazuje se, že i zde 
se dají dosahovat velice zajímavé výsledky.

Radost z úspěšného odchovu ovšem sou-
časně provázela i zodpovědnost za vyhledání 
nových chovatelů malých parosniček. Rychle 
rostly a potrava pro ně nebyla laciná. Byly roze-
slány nabídkové listy do spřátelených zoo. Sem 
jich byla umístěna tak polovina, ta druhá smě-
řovala do soukromých terárií. V polovině dubna 
nám zbývalo už jen 20 neudaných žabek. 

Dalším obyvatelem archy obojživelníků 
se stal mlok alžírský (Salamandra algira algi-
ra). Získali jsme jej od soukromého chovatele  
z Německa. Vhodnější životní podmínky zde na-
šli horští ještěři krokodýlovci čínští (Shinisaurus 
crocodilurus), kteří předtím obývali chovatelské 
zázemí. Zde jim svědčí stabilní klima s průměr-
nou teplotou 20 °C.

Z rybích obyvatel archy je třeba na prvním 
místě jmenovat velmi vzácné rybičky Garra 
barreimiae a Garra dunsirei žijící na Arabském 
poloostrově ve Spojených arabských emirá-
tech. Svým způsobem života jsou adaptované 
na život v nehostinných oblastech a hned tak 
někdo je nechová. Usilovali jsme o jejich zís-
kání již nějakou dobu a podařilo se je dostat 

jen díky mezinárodním konexím Ing. Peše. Ná-
vštěvníci si rybky mohou prohlédnout v expo-
zici nazvané Arabská studna. Dalšími vzácný-
mi akvarijními rybkami jsou v arše dva druhy 
z řádu halančíkovců Aphanius mento mento  
a Aphanius persicus persicus.

Přestěhovali jsme sem také trnočolky šan-
jing (Tylototriton shanjing). Žili původně v jed-
nom z expozičních terárií Světa v podzemí, ale 
tady budou mít lepší podmínky k rozmnožení.

Společně s nimi se v arše také zabydlují asi-
jští pačolci (Laotriton laoensis). Věřím, že po-
stupně se tu objeví i další akvarijní a terarijní ži-
vočichové, moje představa je taková, že se zde 
bude pravidelně rozmnožovat dvakrát až třikrát 
více druhů, než jaká je současnost.

Procházka po arše by nebyla úplná, kdy-
bych opomenul její technické zázemí. Je zde 
především velká nádrž s přístrojem na výrobu 
osmotické vody, která je chemicky ještě čistější 
než voda destilovaná. Přivykat obojživelníky na 
městskou chlorovanou vodu, to opravdu nejde. 
Objem zásobníku je dán tím, že tuto vodu pou-
žíváme nejen na přípravu mořské vody do akvá-
rií. Pro zajímavost mění se každý týden a potře-
bujeme jí 300 litrů. Další spotřebu osmotické 
vody tvoří doplňování odparu v akváriích, rose-
ní exemplářů a omývání skel akvárií, neboť na 
nich nezanechává stopy usazených minerálů.

Archa, jak již bylo řečeno v úvodu článku, je 
chovným zařízením a není přístupná návštěvní-
kům. Ale mohou do ni nahlédnout prosklenými 
průhledy.  

archa obojživelníků ze světa v podzemí  
aleš Zika, chovatel     

„Arabské“ rybky

List z herbáře

Při rozplétání příbuzenských vztahů mezi poko-
jovými květinami a rostlinami naší přírody, v no-

vém tématu na pokračování, se v tomto díle zasta-
víme u dvou pokojových rostlin. Jedna – mračňák 
zvrhlý čili podslunečník (Abutilon hybridum) – je 
v našich příbytcích za horizontem své obliby, dru-
há – ibišek čínská růže (Hybiscus rosa-sinensis) 
se jí těší stále. Pro jednoduché pěstování a krás-
né nachové květy je ozdobou nejedné kanceláře.

Jejich tuzemskými příbuznými je v čeledi slézo-
vitých, kam obě „pokojovky“ patří, především ně-
kolik druhů slézu. Je zajímavé, že v celé čeledi až na 

jedinou výjimku neroste v našich podmínkách je-
diná rostlina člověku prospěšná. Na rozdíl od těch  
vyskytujících se v jiných částech světa a poskytu-
jících cenné suroviny. Jsou to jen rostliny lemující 
cesty, vyhledávající skládky a různé zapomenuté 
kouty a plevele. Zmíněnou výjimkou je prosku-
rník topolovka nebo také slézová růže (Alcea fi-
cifolia). Dvouletka sice původem z Přední Asie, 
ale častá především ve venkovských zahrádkách.

Sléz přehlížený (Malva neglecta), navzdory 
svému jménu, znaly a vyhledávaly všechny dří-
vější vesnické děti. Jeho plodům říkaly chlebíčky 
a při běhání po polních cestách je pilně sbíraly 
a jedly. Chutí jim vzdáleně připomínaly zelené 

hrášky. Kdo z dnešních dětí ale zná sléz, natož 
nějaké slézové chlebíčky! Jsou stejně tak minu-
lostí jako doby kolektivních her, cvrnkání kuli-
ček, tlučení špačků a točení káči.                  (zh) 

růže čínská a slézová

Mračňák zvrhlý (foto repro) Sléz přehlížený s plody – tzv. chlebíčky. (foto repro) Ibišek čínská růže (foto repro) 
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okénko do historie    

Na začátku všeho byl po-
kus o vytvoření obrazu 

tradičních Velikonoc na stat-
ku Lüftnerka v roce 2003. 
Zatímco se na hlavním pro-
stranství před Tropickým 
pavilonem konaly ještě 
jedny Velikonoce, agen- 
turně připravené a ko- 
merční, tyto trvající tři dny 
zvládli samí dobrovolníci, 
převážně z 1. základní ško-
ly v Plzni-Bolevci. Společně 
s výstavou Člověk a pří- 
roda, instalovanou ve Vin-
ném sklípku taktéž na stat-
ku Lüftnerka, tak startuje 
Projekt IRIS – komplexní 
program osvětových, vý-
chovně-vzdělávacích a kul- 
turních aktivit. Poněkud kr-
kolomný název se brzy přestává používat, ale 
bohatý různorodý program uskutečňovaný vlast-
ními silami zoologické a botanické zahrady, poz-
ději stále více ve spolupráci se Sdružením IRIS, 
ale zůstává. Velká část akcí slaví letos již desáté 
narozeniny a celoroční program vstoupil do je-
denácté sezóny. Zatímco před deseti lety bylo 
víkendových programů 15, současné celoroční 
kalendárium jich nabízí více jak dvacet. 

Ani ne měsíc po tradičních Velikonocích 
dostali návštěvníci další ambiciózní pozvánku: 
Na Slavnost květů s velkou módní přehlídkou 
svatebních šatů v rozáriu bývalé botanické za-
hrady. Zatímco šaty pocházely z jedné z nejlep-
ších plzeňských půjčoven svatebního oblečení  
a doplňků, manekýnky a manekýni byli naprostí 
amatéři. Přesto sklízeli takový potlesk, že se pře-
hlídka za rok opakovala.

Hned v prvním roce existence projekt víken-
dového doprovodného programu zaujal porotu 
Občanské volby Plzeňského Prazdroje natolik, 
že na jeho podporu věnovala bezmála 400 000 
korun! Úplně první aktivitou, na níž byla část 
prostředků použita, byl nultý ročník podzimního 
Běhu po šesti Kilometrovkou – neboli rekreač-
ního běhu páníčků se svými čtyřnohými miláčky 
uskutečněného v rámci Hravého podzimu. Ko-
nal se jako malá satisfakce pejskařům za to, že 
psi do zoo nesmějí.

Tvůrčí dílny každé sobotní odpoledne, mi-
kulášská nadílka, koledování s Carminou, nej-
lepším ženským sborem na západě Čech, a živý 
betlém za účasti plzeňského biskupa Františka 
Radkovského, takový byl advent roku 2003 na 
statku Lüftnerka. 

V roce 2004  kalendář víkendových a dopro- 
vodných akcí nezačíná až Velikonocemi, ale 
už  masopustem. Trasa průvodu plného tradič-
ních masek vede ze sídliště Vinice přes statek 
Lüftnerka Kilometrovkou do Staré sladovny ve 
středu města. Zoologická a botanická zahra-
da tak obnovuje jeden ze starých zvyků, který 
se v Plzni, díky masopustům v okrajové čtvrti 
Doudlevce, udržel přibližně do poloviny pade-
sátých let minulého století. V roce 2010 se stává  
z masopustu, jakožto i v letech následujících 
vždy poslední únorovou neděli Vyhánění zimy 
z plzeňského dolíku. Ke změně dochází pro ne-
možnost se dohodnout s druhým pořadatelem 

masopustu v Plzni – Smetanovskými dny – na 
společném programu. Ve městě se tak konaly 
ve stejný den masopusty dva.

Takové Tradiční Velikonoce na statku Lüft-
nerka jako v roce 2005, se zde již podruhé neu-
skutečnily. Po loňské důkladné přípravě upletla 
trojice mladých mužů – Miroslav Volf, Daniel  
a Jakub Jedličkovi – nejdelší zcela funkční na-
plétanou česko-slovenskou pomlázku. Za asis-
tence mnoha televizních kamer se jim podařilo 
dosáhnout délky úctyhodných 41, 38 metrů. Po-
mlázka byla zapsána agenturou Dobrý den Pel-
hřimov do českého seznamu rekordů  a kuriozit.

Další zápis do této české Guinessovy knihy 
se uskutečnil v roce 2009 u příležitosti soutěže  
v pojídání koblih, jež doprovázela pod názvem 
Plzeňský koblížek v různých obměnách maso-
pust a nyní je součástí vyhánění zimy. V roce 
2007 se jí zúčastnil i tehdejší primátor Plzně Ing. 
Pavel Rödl.  

Výstava jiřinek na statku Lüftnerka v rámci 
Slavností babího léta přestává být počínaje ro-
kem 2005 pouze přehlídkou výpěstků Vlastimila 
Hucla z Plzně-Červeného Hrádku. O rok později 
se koná již jako výstava oblastní s účastí pětice 

jiřinkářských veličin z jihozápad-
ních Čech. Vévodil jim Svatopluk 
Masopust ze Lnář. Šot do hobby 
magazínu zde natáčí Česká televize  
a patronkou přehlídky jiřinek je Jiřina 
Bohdalová. Při své nedělní návštěvě 
je zvolena  jiřinkovou královnou.

V roce 2007 je výstava věnová-
na obrozeneckým obdivovatelům 
těchto květin Boženě Němcové  
a Bedřichu Smetanovi. Jejich posta-
vy mistrně ztvárnil plzeňský výtvar-
ník a pedagog Karel Švuger se svojí 
manželkou Kateřinou.

To v roce 2009 je středem po-
zornosti žlutá velkokvětá jiřinka 
jménem Lüftnerka. Na počest ob-
lastní výstavy ji vyšlechtil v předcho-
zím roce Svatopluk Masopust. 

Rovněž zářijový festival řemesel 
se v roce 2005 poprvé koná v cel-

kově zrekonstruovaném areálu statku Luftnerka. 
Veškerá řemesla poprvé předvádějí samí Západo-
češi. O apetitu návštěvníků „kuchyně našich pra-
babiček“ vypovídají bez jakéhokoliv dalšího ko-
mentáře tato čísla: Malých koláčků bylo upečeno 
přes 900, velkých koláčů 11 plechů, vdolků usma-
ženo přes tisícovku a bramboráků nebylo o mno- 
ho méně. 

V roce 2009 navázaná spolupráce s mlýn-
ským skanzenem Hoslovice v Pošumaví obo-
hacuje program festivalu řemesel o ukázky 
mlácení obilí cepy a hostem v „kuchyni našich 
prababiček“ byla Krčma u dvou Maryí v Českém 
Krumlově.  

Víkendový a doprovodný program, konkrét-
ně jeho část představující pod názvem Český 
rok na vsi tradice našich předků, znovu oslovil 
Občanskou volbu Plzeňského Prazdroje v roce 
2006. Plzeňští právovárečníci na jeho další 
podporu věnovali ze svého zbytkového konta 
455 000 Kč! 

V roce 2006 se na sv. Václava poprvé koná 
u medvědů vědomostní soutěž. Samozřejmě 
na téma medvědů. Její vítězové  mají unikátní 
příležitost si je za asistence ošetřovatelů a za 
příslušných bezpečnostních opatření nakrmit  
s pomocí velké dřevěné lopaty perníkovými dor-
ty. Vzhledem ke stáří zvířat musí být v následu-
jících letech od krmení návštěvníky upuštěno.

Oslava Dne Země je v roce 2007 poprvé spo-
jena s aktivitou na podporu sběru hliníkových po-
travinářských obalů ve školách a domácnostech. 
Nejpilnějšími sběrači – a jimi zůstávají i v dal- 
ších ročnících – jsou školáci z Města Touškova 
na severním Plzeňsku.

Rok 2009 přináší do již více méně ustáleného 
kalendária doprovodných víkendových akcí začí-
najícího masopustem (vyháněním zimy) a kon- 
če dopoledním programem o Štědrém dnu  
a Silvestru, kdy je vítán také symbolický posled-
ní návštěvník zahrady, zajímavou novinku. Je jí 
první program určený výhradně teenegerům – 
Květinová dívka. O její titul se v prvním ročníku 
ucházelo 11 slečen ve věku od 12 do 16 let.  
O rok později se stává součástí vítání léta v pl-
zeňské zoologické a botanické zahradě i pohád-
ková stezka. Až ze šumavských Stach ji přivezli 
členové zdejšího kulturního seskupení Králo-
vák.                                                            (fh)          

Od masopustu po silvestr

Rekordní pomlázka                                                                         Foto Milan Pták

Vzácná návštěva: B. Němcová a  B. Smetana.
Foto IRIS Miroslav Volf
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Kalendárium

minimum pro ochránce a přátele přírody

Bobři žijí i v okolí Plzně   
Výskyt bobra evropského v posledním desetiletí výrazně stoupá i v oko-
lí Plzně. Přítomnost tohoto nočního hlodavce je několik let evidována 
na Radbuze, Mži a Berounce. Přesto, že se jedná o poměrně  stabilní 
a životaschopnou populaci, typický bobří hrad z klacků, kamenů, bláta  
a větví tu prozatím spatřen nebyl. Jediné, co prozrazuje jejich přítomnost,  
jsou  klasické ohlodané větve a kmeny (tužky) a zásobárny větví (spižír-
ny) natahaných do vody.

O poměrně vysokých počtech bobrů na území krajského města svědčí 
i čím dál častější nálezy uhynulých zvířat. Jenom záchranná stanice Dob-
rovolného ekologického spolku ochrana ptactva jich zde přebírala za po-
slední tři roky šest. Zabití pod koly aut jsou nejčastější v brzkém jaru, kdy 
jsou loňská mláďata rodiči „vyháněna“ z rodných lokalit a musí si hledat 
vlastní teritorium.

Bobr evropský, na rozdíl od nutrie americké, která se hojně vyskytuje 
zejména na řece Radbuze, je  naším původním druhem a v přírodě má 
nezastupitelné místo. Od zmíněné nutrie  ho poznáte bezpečně podle 
placatého velkého ocasu, jenž mu slouží hlavně jako pádlo. Jenže setká-
ní s bobrem je velice vzácné, neboť je nesmírně plachý a aktivní hlavně  
v noci. Nutrie americké mají ocas v řezu kulatý, dlouhý jako provázek.  Mů-
žete je vidět i přes den, u Papírenské lávky na Slovanech  je lidé s oblibou  
krmí. Jelikož jde o zvíře dovezené z Ameriky,  původně chované pro maso 
či kožešinu, nemá v naší přírodě co dělat; navíc svou přítomností ohrožuje 
a vytlačuje všechny naše původní druhy pobřežní fauny.                    (mh)

Strážníci Městské policie Plzeň zajišťují 20. března autem zabitého bobra 
evropského na hrázi Borské přehrady. Byl to letos již třetí mrtvý kus.
                                                                               Foto z archivu DES OP   

Letošní oslava Dne Země (22. dubna) byla opět ve znamení finále sběru 
hliníkových potravinářských obalů, ale také Ptačí soboty. 
Ke Kalikovskému mlýnu se dostavili spíše drobnější střadatelé po-

užitého hliníku; ti velcí směřovali s nákladem přímo ke kontejneru do 
hospodářského zázemí Zoologické a botanické zahrady. Největší ná-
klad přivezli opět manželé Kilbergerovi – 805 kg. Toto až neuvěřitelné  
množství dokázali nasbírat žáci ze Základní a mateřské školy v Městě 
Touškově na severním Plzeňsku. Snažili se ale i v Masarykově gymná-
ziu v Plzni – 130 kg, v pobočce Domu dětí a mládeže Radovánek v Žihli  
v okrese Plzeň-sever – 125 kg nebo v plzeňské 91. MŠ v Plzni – 120 kg. 
Přišlo i několik jednotlivců: Např. Jan Lontschnar ze Zruče, rovněž ze se-
verního Plzeňska, společně s rodinou shromáždil 7 kg hliníkových obalů. 
Nejvzdálenějším  účastníkem sběrové aktivity byla opět ZŠ a MŠ Bělčice 
(63 kg) z jižních Čech. Kuriozitou letošního ročníku byl hliník poslaný 
poštou v balíku, a to z plzeňské adresy.

Bezprostředně po Dni Země byly odvezeny ke zpracování dva velké  
vrchovaté kontejnery s 970 kg hliníku. Toto číslo ale není konečné, proto-
že svoz z několika škol ještě nebyl ukončen.

Ptačí sobota připomíná každoročně Mezinárodní den ptactva připa-
dající na 1. dubna. Letos v tu dobu začínal velikonoční víkend, takže se 
stala součástí Dne Země. Na programu byly různé environmentální i do-
vednostní soutěže, návštěvníci si mohli prohlédnout základní typy budek.

Alespoň v menším měřítku se tak do zahrady vrátila tolik úspěšná vý-
stava z roku 2011 zapůjčená Botanickou zahradou hlavního města Prahy. 
Největší zájem byl podle očekávání o tzv. veverčí strom. Naopak naprosto 
propadla jindy populární soutěžní naučná stezka. Byla zaměřená na ochra-
nu přírody, životního prostředí a trvale udržitelný rozvoj. Jen se potvrdilo, 
že tato problematika není běžným rodinám až tak blízká. Přesto, že jde  
o otázky zásadního významu rozhodující o dalším vývoji Země a lidstva.

Veverčí strom měl premiéru předloni a jeho autory jsou Ing. Zdeněk Ková-
řík a Václav Štojdl ze známé plzeňské zahradnické firmy PROSTROM Bohemia, 
s.r.o. Děti dopravují do koruny stromu pomocí lan košíček s lískovými oříšky 
pro veverku. Je to prověrka jejich fyzické zdatnosti i šikovnosti a ještě se při-
tom dozví něco o přírodě a o stromech. Soutěžící usilují o každou vteřinu, ale 
odměna nakonec čeká každého. I snahu je třeba ocenit!

A jaký má veverčí strom vztah k Ptačí sobotě? Koruny stromů jsou 
sice především domovem různých ptáků, ale nejen jich. Žije v nich velmi 
různorodé živočišné společenství a veverka je této velké rodiny součástí.

Letos k veverčímu stromu přibyla ještě další disciplina – přechod po 
laně mezi dvěma stromy. Ta byla plně v režii Kováříka juniora Ondřeje. 
Nejenže ji vymyslel, ale také ji téměř celou instaloval a dětem na ní dělal 
průvodce. Jak vidět, syn se „potatil“. „Jsem rád, že je mu příroda blízká,“ 
netají otec radost. „Na letních táborech se naučil několik her i to, že se 
dětem  musí během soutěží neustále věnovat pozornost. Zaujmout je, 
ale také mít na zřeteli jejich bezpečnost.“ Při Ptačí sobotě své zkuše-
nosti plně osvědčil a u „jeho“ discipliny se děti zastavovaly stejně jako  
u veverčího stromu.

Přes nepřízeň počasí žádné ze dvou stanovišť na dlouho neosiřelo. Dět-
ský zájem, radost z vítězství a cen byly pro oba „Prostromáky“ i Kováříka 
juniora Ondru jedinou odměnou. Za čtyři hodiny fyzicky náročné přípravy  
a demontáže disciplin i za vlastní sedmihodinový program.                (fh)

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

Den Země 2013: 
Ve znamení hliníku a Ptačí soboty

Ondřej Kovářík pomáhá soutěžícímu s přechodem lana.
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Vyznání Zoologické zahrady III. tisíciletí

Na počátku roku 2008 podala 
Zoologická a botanická zahrada 

města Plzně do začínajícího Regio-
nálního operačního programu (ROP) Ji- 
hozápad projekt na výstavbu nových 
afrických a asijských expozic. Začátkem 
léta byl podpořen z prostředků Evropské 
unie ve výši řádově 135 milionů korun. 
Před koncem roku byl odhalen pamětní 
kámen a začala výstavba. Ano, je tomu 
již pět let...

Každé významné výročí by mělo 
být připomínáno a oslavováno. Toto 
se podařilo vzpomenout způsobem, 
který zahradě mohou právem závidět 
všichni další příjemci evropské pod-
pory. V Den Evropy se zde uskutečni-
la v režii  ROP Jihozápad jeho oslava  
a Výbor Regionální rady se tady sešel na 
jednom ze svých živých zasedání. (Vět-
šinou se konají korespondenčním způ-
sobem.) Navíc  z něho vzešla nová ře-
ditelka Úřadu Regionální rady sídlícího  
v Českých Budějovicích. 

Shodou okolností k této události do-
šlo ve dnech, kdy se připravuje k reali-
zaci další projekt podpořený z prostřed-
ků Evropské unie – první dvě zastavení  
z cyklu Stop člověka v přírodě.

Stavět za evropské peníze není z hle- 
diska předpisů nic jednoduchého. Ale 
ani když se dílo podaří, nespustí úřed-
níci Úřadu Regionální rady příjemce  
z hledáčku. Častují ho kontrolami, audi-
ty, plných pět let musí do všech detailů 
prokazovat udržitelnost projektu a jeho 
fungování dle nastavených parametrů. 

Pravda, možná by mohlo být méně 
byrokracie, ale celkový výsledek za to 
stojí. V případě expozic afrických a asij-
ských zvířat v čele s miláčky všech ná-
vštěvníků zahrady – žirafami a nosorožci 
– určitě. 

Děti při Dnu Evropy  na jednom ze 
soutěžních stanovišť přiřazovaly vlaj-
ky a hlavní města k jednotlivým stá-
tům EU. Nikoliv anonymní evropské 
hvězdičky, ale každá konkrétní země 
svým vkladem z národních rozpočtů 
do EU se podílela na tom, že plzeň-
ská zoologická a botanická zahrada 
má od poloviny roku 2010 svoji chlou-
bu – africké a asijské expozice. A tak 
návštěvník vstupem do pavilonu hro-
šíků vchází nejen na dva zoologicky 
nejzajímavější kontinenty, ale také do 
vskutku evropské zoologické zahra-
dy. Je si to třeba připomínat a uvědo-
movat. Vždyť nebýt finanční podpory  
z evropských fondů, stavba by zůstáva-
la velkým snem, jako jsou jím prozatím 
Sloni na Mži.                              Redakce

Za africkými 
a asijskými zvířaty 
do evropské zoo

Letos se zde slavil 
Den Evropy    

Ve čtvrtek 9. května se ozývalo z plzeňské 
zoologické a botanické zahrady více dětské-

ho smíchu a švitoření než kdy jindy. Co toho 
bylo příčinou? Zahrada se společně s Regionál-
ním operačním programem (ROP) Jihozápad 
připojila k oslavám mezinárodního Dne Evropy  
a připravila pro děti pestrý program plný soutě-
ží a zábavy. O tom, že o akci byl zájem, svědčí  
i vysoká dopolední návštěvnost. Do zahrady za-
vítalo téměř 1 400 osob, což představuje dvoj-
násobek lidí než v jiné všední dny. 

Navzdory pesimistickým předpovědím po-
časí se celý Den Evropy v zoo nesl ve znamení 
slunce a pohody. Mladší děti měly radost ze-
jména ze skákacího hradu nebo ze soutěže, kde 
si mohly vyzkoušet, zda běhají rychleji než ge-
pard. Školáci se blýskli ve vědomostních soutě-
žích. Na jednom stanovišti poznávali podle in-
dicií zvířata, jinde zase přiřazovali vlajky nebo 
města ke státům Evropy. Právě u kvizu věno-
vanému Evropské unii se soutěžící dozvěděli, 
že 9. květen připomíná události z roku 1950, 
kdy francouzský ministr zahraničních věcí Ro-
bert Schuman představil myšlenku mírové spo-
lupráce v Evropě a položil tak základní kameny 
k dnešní Evropské unii. Ti, kteří chtěli znát další 

informace o zvířatech žijících v zoo, mohli ab-
solvovat odborné komentované prohlídky. Díky 
cenám, které spolu s ROP Jihozápad poskytl 
také Plzeňský kraj, neodcházelo tento den snad 
žádné dítě domů s prázdnou. Bezkonkurenčně 
největší zájem byl o plyšová zvířátka. Odměně-
ní si mohli vybrat z několika druhů, a tak zahra-
da byla kromě živých zvířat plná i pestrobarev-
ných plyšových papoušků, roztomilých surikat  
a pruhatých lemurů. Celkově pohodovou atmo-
sféru celé akce dotvářel hudební stan rádia Kiss 
Proton s jejich zkušeným moderátorem. 

Paralelně s oslavou Dne Evropy se v areálu 
zahrady konalo výjezdní zasedání Výboru Re-
gionální rady ROP Jihozápad. Zde byla novou 
ředitelkou Úřadu Regionální rady, který admi-
nistruje žádosti o evropské dotace, jmenována 
Mgr. Michaela Šímová. Společně se svými kole-
gy měla tu čest pokřtít nedávno narozená mlá-
ďata prasat savanových. 

                       Mgr. Michaela Biňovcová                           
Foto 3x Roman Kočí

PLZEňsKá ZOOLOgiCKá a BOtaNiCKá 
ZaHraDa ZísKaLa 

Již třiKrát PENíZE Z EVrOPsKýCH FONDů
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Prvního května se v plzeňské zoologické  
a botanické zahradě opět konala benefiční 

akce Asijský May Day. K jeho organizátorům se 

již tradičně  přidali nadšení dobrovolníci ze ZŠ 
Zbiroh, ZŠ a MŠ Generála Pattona Dýšiná, ZŠ  
a MŠ Město Touškov, ZŠ a MŠ Husinec Řež, 

Českého svazu ochránců přírody Spálené Poří-
čí, SC Techmania a poprvé ze ZŠ Letiny.

Již tři roky se snaží EAZA (Evropská asocia-
ce zoo a akvárií) upozornit na velké ekologické 
problémy v jihovýchodní Asii, na území států 
ASEAN (Sdružení národů JV Asie). Cílem kam-
paně je získat 750 000 euro na podporu šesti 
vybraných projektů.                              

Plzeňská zahrada se ke kampani také při-
pojila, ale podporuje ji pouze informativně. 
Finančně totiž již od roku 2010 pomáhá pro-
střednictvím občanského sdružení Faunus  
z Liberce Záchrannému centru Talarak na os-
trově Negros na Filipínách. To si na prvním 
místě klade za cíl rozmnožit ohrožené druhy 
zvířat. Symbolem pro tuto snahu se stal zo-
borožec Waldenův. Dalším krokem je od-
chované druhy nabízet satelitním centrům  
a tím rozšířit maximální potenciál nepříbuz-
ných párů a zároveň vytvořit  pojistku proti 
možným ztrátám způsobeným např. zdravot-
ními epidemiemi. Následně je potřeba vybra-
né jedince připravovat k reintrodukci (na ná-
vrat do volné přírody). S tímto cílem je nutné 
seznámit domorodce. Z toho plyne osvěta  
a ekologická výchova. Dále je to hledání alter-
nativních zdrojů obživy pro domorodce, kteří 
jsou živi z výroby dřevěného uhlí. Pro Filipíny 
je tato činnost zkázou. Centrum Talarak také vy-
víjí tlak na černý trh se zvířaty. To jsou jen zá-
kladní pilíře střediska, úkolů je mnohem více. 

Cílem letošního May Day bylo získat finanč-
ní prostředky na opravu děravé rákosové stře-
chy nad odchovnou hmyzu a krmných hlo-
davců a dále na zakoupení nového čerpadla  
a nádrže na vodu. Všechny tři požadované věci 
jsou pro centrum velmi důležité a povedou  
k úsporám nákladů na jeho provoz. Celkem bylo 
získáno 26 073 Kč. Všem aktérům a dárcům tak 
patří srdečný dík. Na střechu to bohatě stačí. 

Přidáte se i vy? Můžete si např. zakoupit  
v obchodě U lemura nějaký šperk či zaslat finanč-
ní dar na účet č. 107-1922300207/0100.          (jp)

Zoologické zahrady III. tisíciletí

Obchodní akademie, vyšší odborná škola 
cestovního ruchu a jazyková škola s prá-

vem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary pat-
ří v environmentální výchově k nejaktivnějším 
v regionu. Jako projev uznání získala již třikrát 
titul Škola udržitelného rozvoje prvního stup-
ně. Ten uděluje celostátní Klub ekologické vý-
chovy (KEV), jehož je škola dlouholetým čle-
nem. Podmínkou k ocenění jsou  ekologické 
aktivity zaměřující se i na veřejnost. V repub-
likovém kole literární soutěže KEV se něko-
lik studentek opakovaně umístilo na prvních 
třech místech. Význam tohoto úspěchu pod-
trhuje fakt, že cenu přebíraly na Ministerstvu 
zahraničních věcí ČR za přítomnosti zástupců 
tří ministerstev.

Velkou zásluhu na těchto výsledcích má 
PaeDr. Jana Chyšková. „Zájem o přírodu a eko-
logii jsem měla již od střední školy, proto jsem 
také přírodní vědy studovala,“ prozrazuje na 
sebe. „Ekologické výchově na naší škole jsem 

se začala věnovat před osmi lety v souvislos-
ti s výukou předmětu zbožíznalství, v němž byl 
zařazen tematický celek ekologie. Ten jsem po-
někud rozšířila a výuku jsem začala doplňovat 
různými akcemi na podporu zájmu studentů  
o toto tema. Poté jsem dostala na starost or-
ganizovat ekologickou výchovu na celé škole  
a rovněž výuku předmětu ekologie, která se sta-

la součástí  osnov při změně školního vzděláva-
cího programu.  V loňském roce jsem úspěšně 
dokončila specializační studium pro školní ko-
ordinátory environmentální výchovy.“
A její krédo při environmentální výchově?

„Snažíme se vychovávat „neničitele příro-
dy“. Tedy  obyčejného člověka, který je řádným 
občanem dodržujícím zákony a jenž současně 
ví, jak se v přírodě pohybovat, objevovat její 
krásno či zajímavosti. Ekologická výchova stu-
dentům pomáhá chápat přírodu i společnost  
v souvislostech a vede je i k odpovědnému 
chování vůči sobě a svému zdraví. Současně vy-
chovává k ekologicky odpovědnému životnímu 
stylu a k udržitelnému rozvoji. Protože udržitel-
ný rozvoj je ohleduplný k ekologickým, sociál-
ním a kulturním hodnotám, vychází z místních 
tradic a zároveň neopomíjí globální ohrožení.“ 

Jako pedagožka, hned doplní, jak těchto 
cílů dosáhnout: „Velmi důležitý je odklon od 
encyklopedismu, stanovení rozumného obje-
mu učiva, využívání netradičních integrovaných 
přístupů, projektového vyučování, rozvíjení sa-

Snaží se vychovávat „neničitele přírody“

Zoologické zahrady III. tisíciletí

Ve dnech 12. – 14. dubna se konalo v Zoolo-
gické a botanické zahradě města Plzně letošní 
valné shromáždění německé ochranářské or-
ganizace Zoologischen Gesellschaft für Arten- 
und Populationsschutz (ZGAP). Nutno zmí-
nit, že poprvé za dobu své existence se tato 
nejdůležitější událost ZGAP odehrála mimo 
německé uzemí, což mimo jiné svědčí o tom, 
jaké uznání zdejší zoo v odborných kruzích 
má. 

Veřejnosti přístupný šestihodinový maratón 
přednášek a prezentací byl zaměřený především na 
projekty, na jejichž chodu se ZGAP podílí. Ing. Tomáš 
Peš z hostitelské zoo se věnoval tématice ptačích ta-
xonů úspěšně zachráněných před vyhubením často 
i s využitím poslední žijící chovné samice.  

V neděli dopoledne se většina z necelé 
stovky německých hostů zúčastnila některé  
z trojice nabídnutých komentovaných prohlí-
dek zoologické zahrady.                                                  (ri)

Poprvé mimo Německo – v Plzni

May Day pro jihovýchodní asii 

Zajímavá výuka

Foto Jana Chyšková

Pokračování na straně 18. 
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Zajímavá výuka 

Počátkem roku jste, pane prezi-
dente, navštívil jihovýchodní Asii. 
Jde o teritorium, na něž je již tře-
tím rokem zaměřena  ochranářská 
kampaň Evropské asociace zoo  
a akvárií (EAZA). Setkal jste se zde 
už s jejími konkrétními  přínosy pro 
záchranu tamní přírody, zejména 
fauny?

Ochrana přírody je v jihovýchodní Asii 
podporována mnoha evropskými zoologic-
kými zahradami již řadu let. Úkolem kam-
paně EAZA je hlavně přinést informace  
o této snaze evropské veřejnosti, návštěv-
níkům členských zoo, jejich zřizovatelům  
a politikům. Má také povzbudit další zahrady  
k účasti na ochranářských projektech  
v této oblasti se vzácnou, leč velmi ohro-
ženou biodiverzitou.

Abych odpověděl na vaši otázku. S kon- 
krétními příklady zapojení evropských zoo 
do úspěšných ochranářských projektů 
jsem se při svých dvou cestách po Indoné-
sii i na Filipínách setkal mnohokrát. Třeba 
v záchranném centru NFFI v Bacolodu na 
filipínském ostrově Negros jsem měl mož-
nost vidět děkovné cedulky za konkrétní po- 
moc při programech na záchranu ohrože-
ných endemických druhů Filipín. Mezi dár-
ci a podporovateli z celého světa nezapad-
la jména jako Zoo Děčín, Liberec, Plzeň  
a Praha.
Stejně jako Zoo Liberec, jejíž jste, vedle 
funkce prezidenta Unie českých a sloven-
ských zoologických zahrad, ředitelem, tak  
i plzeňská zoo se snaží finančně podporovat 
jednu ze záchranných stanic na Filipínách – 
centrum Talarak. Jaký máte dojem z její ná-
vštěvy?

Spolupráce Zoo Liberec a Zoo Plzeň při 
podpoře záchranné stanice Talarak je velmi 
důležitá pro dlouhodobou udržitelnost to-
hoto projektu. Přesto je potřeba hledat ces-
ty k zapojení místních komunit do každého 
terénního projektu. Rehabilitace vzácných 
endemických ptáků, jejich chov, osvěta ve-
řejnosti a primární ornitologický výzkum jsou 
financovány především ze zdrojů místních 
podnikatelů. Z  pohledu Evro-
pana může toto spojení budit u 
některých lidí nedůvěru. Stejně 
jako u Filipínců budí občas ne-
důvěru nejisté financování pro-
jektu z foundraisingových akti- 
vit Zoo Liberec, Zoo Plzeň a ob-
čanského sdružení Faunus. I pro- 
to jsem rád, že jsem se  opako-
vaně přímo na místě, v centru 
Talarak, přesvědčil, že spoluprá-
ce neziskového sektoru v Če- 
chách a na Filipínách spolu  
s podnikateli v obou zemích, 
tedy diverzifikace příjmů, je nej- 
lepším způsobem, jak projekt 
finančně dlouhodobě zabez-
pečit.

Co by jihovýchodní Asie, třeba kon-
krétně Filipíny  potřebovaly, aby se 
zdejší ochrana přírody s řadou ende-
mických živočichů a rostlin, s množ-
stvím vzácných druhů na pokraji 
vyhynutí, dostala, řekněme, na ev-
ropskou úroveň?

Asi jako všude: Spojenectví a kom- 
plexnost při ochraně celých území, nikoli 
se zaměřovat na malé lokality či jednotlivé 
druhy zvířat. Záchranná centra v Indonésii  
i na Filipínách mají velké množství rehabi-
litovaných či nově narozených zvířat mno-
ha ohrožených druhů. Není je však kam 
vypouštět, protože každým rokem jsou hek-
tary původní krajiny přetvářeny na palmové 
plantáže či pole s cukrovou třtinou.
Podle vás – dělají zoo v ČR pro záchranu 
světově ohrožených druhů živočichů dost, 
nebo by mohly dělat ještě víc? Pokud ano, 
co konkrétně?

V Česku byli vždy velmi dobří chovatelé 
a mnoho z nich pracovalo a pracuje v zoo-
logických zahradách. Po sametové revoluci, 
kdy se nám otevřely dveře do světa, se zoo 
velmi rychle zapojily do mezinárodních zá-
chranných chovatelských programů a dnes 
jsou jejich významnou součástí. Ochranu 
přírody nejde dělat bez podpory co nejširší 
veřejnosti. I zde odvádějí české zoo velice 
kvalitní práci. Kde však ještě vidím  rezervy 
a prostor pro další zlepšování, je zapojení 
českých odborníků právě do tzv. in-situ pro-
jektů, to je  do ochrany volně žijících živoči-
chů a biotopů v místech jejich původního 
výskytu.
Které zoo jsou v čele pelotonu pomoci?

Mediálně nejviditelnější je v podpoře 
projektů in-situ pražská zoologická zahra-
da. Pomáhá tím mimo jiné i k pochope-
ní významu této podpory mezi veřejnosti  
a u politiků. Další desítky projektů, přede-
vším v Asii a Africe, vedou nebo podpo-
rují i další zoo, jako děčínská, v Ústí nad 
Labem, Plzni, Liberci, Zlínu-Lešné či Os-
travě. Další zahrady jsou pak do podob-
ných aktivit na ochranu fauny zapojeny  
v ČR.                                                     (hn)

Expedice za poznáním

mostatnosti, tvořivosti, zvídavosti, osobní odpo-
vědnosti, individuálního uvažování a hodnocení  
a současně schopnosti spolupráce. Tomu také od-
povídá charakter aktivit, které při výuce ekologie 
a výchově k ekologickému myšlení volíme. Stu-
denti se například účastní různých exkurzí a ba- 
datelských výprav s poznávacím a zážitkovým 
efektem. Ve skupinách pracují na rozličných pro-
jektech, připravují soutěže a prezentace s odbor-
nými informacemi k různým ekologickým téma-
tům pro  další žáky naší školy, základních škol  
i ostatních středních škol, s nimiž spolupracujeme. 
Píší články do místního tisku na ekologická témata 
a soutěží v republikových kolech literární soutěže 
Klubu ekologické výchovy.“ 

Akce realizuje komise ekologické výchovy  spo-
lečně s dalšími vyučujícími. Studenti např. ve spo-
lupráci s knihovnou Čankovská v Karlových Va-
rech připravili pořad pro žáky základních škol. Po 
dva roky přinášel informace o energii, její výrobě  
a z ní plynoucích negativních důsledcích, možnosti 
úspor i jejích alternativních zdrojích. Pásmo pro-
bíhalo formou her, soutěží a pohádek a dětem se 
moc líbilo.

Pravidelnou pozornost věnují ve škole ekolo-
gicky zaměřeným světovým dnům a připravují při 
jejich příležitosti různé akce. Například ke Světové-
mu dni vody, Dni Země, Světovému dni životního 
prostředí apod. 

Na jaře studenti opakovaně reagují na výzvu 
magistrátu Chceme čisté město a uklízejí oko-
lí školy a další zelené plochy města. S fotodo-
kumentací z této aktivity se zúčastňují městské 
soutěže, v níž již několikrát zvítězili. Získané pro-
středky posloužily k vybavení učebny ekologické 
výchovy promítací technikou. Také si vzali na sta-
rost parčík v blízkosti školy se železitým prame-
nem, o který pečují.

Ekologické aktivity školy jsou prostřednictvím 
Karlovarských radničních listů známé i obyvatelům 
lázeňské metropole. Skupina studentek ve spolu-
práci s komisí EVVO připravovala po celý rok sé-
rii článků o třídění odpadu. Na ně navázal cyklus  
o karlovarských parcích. 

„Teoretickou výuku předmětu ekologie do-
plňujeme zážitkovou pedagogikou,“ objasňu-
je Jana Chyšková. „Tento postup přispívá nejen 
ke shromažďování informací, ale hlavně k chá-
pání v souvislostech. A samozřejmě využívá 
vyšší schopnosti lidské paměti vstřebávat infor-
mace pokud je jejich vnímání provázeno inten-
zivní emocí. Navštěvujeme proto Ekofarmu Ko-
zodoj, čistírnu odpadních vod, vodárnu a také 
různé zajímavé přírodní lokality v okolí města. 
Některé akce se pro svůj úspěch a zájem stu-
dentů staly pravidelnými každoročními akti-
vitami, jiné obměňujeme a hledáme a zkou- 
šíme nové možnosti.“ 

Sotva začne PaeDr. Chyšková hovořit o pro- 
pojování výuky ekologie s jinými předměty, její 
hlas získá na důrazu: „Například v předmětu tech-
nika cestovního ruchu připravují studenti návrhy 
celodenních exkurzí do přírody spojené s pozná-
váním kulturního i přírodního dědictví  našeho 
okolí. Detailně propracovávají jejich časový a finanč-
ní plán. Důležité je, aby se ekologická výchova uplat-
ňovala komplexně, nenásilně a s pochopením va-
zeb mezi přírodou a chováním člověka. Každý z nás 
může přírodě a životnímu prostředí pomoci a zrovna 
tak uškodit. Každý z nás má svoji ekologickou sto-
pu. A my,“ uzavírá Jana Chyšková, „učíme naše žáky  
o této stopě přemýšlet a zmenšovat ji.                (ja)

Prezident unie českých a slovenských zoologických zahrad 
MVDr. David Nejedlo  o úloze zoologických zahrad při záchraně ohrožené 

biodiverzity v jihovýchodní asii i dalších zemích světa

Jména českých zoo nezapadla

Lekce enviromentální výchovy pro  
studenty z ostrova Negros. Foto D. Nejedlo

Pokračování ze strany 17.
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Jak získat časopis IrIs
Časopis si je možno předplatit formou úhrady poštovného. Poplatek za poslání 
čtyř čísel činí 60 Kč. Částku lze uhradit poštovní poukázkou, kde nezapomeňte 
uvést účel platby – PŘEDPLATNÉ IRIS, nebo bankovním převodem. V tomto 
případě je třeba sdělit jméno a adresu objednavatele. Na poštovní poukázce musí 
být vždy uvedena adresa: ZOO a BZ Pod Vinicemi 9, 301 16 Plzeň.
Časopis lze získat též v jeho distribučních místech:
V Plzni na adrese vydavatele, v Akva-tera na Palackého tř. 5 a dále na radnici,  
v městském informačním centru na nám. Republiky, na Krajském úřadu Plzeň-
ského kraje, v Národním institutu pro další vzdělávání v Čermákově ul. 18 a ve 
Studijní a vědecké knihovně PK.
V Karlových Varech v Národním institutu pro další vzdělávání v Západní 15 
a ve Stanici mladých přírodovědců ve Staré Roli. 
V Chebu v Domě dětí a mládeže Sova. 
Časopis lze získat i ve většině střediskových knihoven v Plzeňském a Karlovar-
ském kraji.
Do základních a mateřských škol v Plzeňském a Karlovarském kraji je IRIS 
distribuován prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.             
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Soutěž Zajímavost
Liška se dobývala 

do Komerční banky 

 
Velkou kuriozitu zažili ráno 5. dubna obyvatelé Rokycan. Před vchodem 
do místní pobočky Komerční banky spatřili ležící lišku. Okamžitě zalarmo-
vali rokycanské zvířecí záchranáře, aby ji odchytili. Bleskový zásah byl ko-
runován úspěchem. Než se loňské mládě nadálo, putovalo zpět do volné 
přírody. 
     Nebývá zvykem, aby se liška ocitla přímo v centru města a navíc u frekve-
tované silnice. Jak se tam doslala je záhadou. Nicméně na stále častější 
přítomnost zvířat ve městech si budeme muset, jak ubývá  přírody, zřejmě 
zvykat. V zahraničí už je to běžné.    

Liška obecná se vyskytuje po celé Evropě, severní Africe i v Asii. Ráda 
pobývá v lese, parcích či na křovinatých stráních. Je aktivní především večer  
a v noci. Nejčastěji loví hlodavce, ale nepohrdne i větším soustem, pří-
padně uhynulým živočichem. Mimo to si pochutná i na lesních plodech.  
V době, kdy má mláďata, se její plachá a opatrná povaha mění v odváž-
nější. Lišky žiji v naprosté většině případů samotářsky. Jediné období, kdy 
se sbližují, je doba páření, které nastává v lednu až únoru.                  (pm)  
                                                                                 Foto Václav Havránek

ZOOTRHY PLZEŇ V ROCE 2013
v Kulturním domě Peklo v Pobřežní ulici se konají:

 8. 6., 27. 7., 14. 9., 12. 10., 23. 11., 14. 12.
Prodej, nákup a výměna terarijních živočichů, exotických rostlin, krmiv, 

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

Návštěvnický servis
ZOOLOGICKÁ A BOTANICKÁ ZAHRADA

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

listopad – březen od 9 do 17 hod. 
Vstupné: dospělí 120 Kč, zlevněné 90 Kč.

Mimo sezónu 90 a 60 Kč.
Psi do ZOO a BZ přístup nemají!

AKVA-TERA Palackého tř. č. 5
Denně od 10 do 19 hod., vstupné: dospělí 40 Kč, zlevněné 20 Kč.

Poslední vstup v 18,30 hod.

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

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

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

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

Zoogeografickými oblastmi 
plzeňské zoo

Soutěž, kterou jsme odstartovali v minulém čísle časopisu IRIS, je putová-
ním po jednotlivých zoogeografických oblastech Zoologické a botanické 
zahrady města Plzně. Takovéto členění expozic je jedním ze znaků mo-
derně koncipovaných zoo, neboť návštěvníkům nabízí zvířata v druhových 
skupinách tak, jak se vyskytují ve volné přírodě jednotlivých kontinentů.  
V plzeňské zahradě tento vjem ještě umocňují  botanické výsadby co nejví-
ce se přibližující teritoriální vegetaci.

Afrika je v plzeňské zahradě co do počtu zvířat a jejich atraktivity nej-
viditelnějším kontinentem. Tomuto světadílu bude patřit  i dnešní soutěž.

     Původní obyvatelé centrální Afriky se nazývají Pygmejové. 
     Svým vzrůstem jsou trpaslíci nebo obři?
     Povrch Afriky tvoří převážně pouště, polopouště a savany.    
 aNO   NE
     Mohutný listnatý strom baobab vysoký až 37 m a dožívající 
    se věku několika tisíc let roste především na ostrově Madagaskar.    
 aNO  NE 
     Jedny z nejznámějších vodopádů na světě Viktoriiny vodopády jsou     
    pojmenovány po britské královně Viktorii. Jako první je zmapoval 
    český cestovatel Dr. Emil Holub.     
 aNO   NE       
      Je pravda, že žirafy spí denně jen několik desítek minut a samice rodí  
     mláďata ve stoje?         
 aNO   NE  

Své odpovědi pište na adresu: hykes@plzen.eu  
nebo ZOO a BZ m. Plzně:  Pod Vinicemi 9, 301 64 Plzeň 
a těšte se na zajímavé ceny spojené s přírodou!

Výherci soutěže z 3. čísla IRISu:  Jana Vítovcová, Plzeň; 
Vojtěch Králík, Týn n. Vltavou; Lenka Rubášová, Chotíkov
Správná odpověď na soutěžní otázku ze 4. čísla časopisu IRIS:
Vačnatci žijí v Austrálii. Jmenují se tak proto, že narozené mládě nosí 
matka ještě nějaký čas ve vaku na břiše. Největším a nejznámějším jejich 
představitelem je klokan rudý.
Výherci soutěže z 4. čísla IRISu: Ing. Jan Vajz, Trnová; Hana Šebková, Plzeň; 
Eva Rybářová, Plzeň                                                        BLAHOPŘEJEME!
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MY SE VLKA NEBOJÍME
Život vlka ve volné přírodě přispívá k její rovnováze.

RWE Energie, člen skupiny RWE, 
kmotr chovu vlka evropského

www.rwe.cz


