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IRIS

Dvojice červnových 
výstav připomněla 
90. výročí zoo   
Za historií druhé nejstarší zoologické za-
hrady v ČR – plzeňské zoo, která zahájila 
provoz v roce 1926 pod názvem IRIS, bylo 
možné po tři červnové týdny zavítat do 
mázhausu plzeňské radnice. Naopak její 
současnost se prezentovala celý měsíc ve 
Smetanových sadech před Studijní a vědeckou knihovnou Plzeňského kraje.

Výstava v mázhausu přinesla na dvaceti panelech fotografický průřez devadesátiletou historií plzeň-
ské zoo a ve vitrínách představila též sběratelské materiály, knihy a preparáty.

Výstava ve Smetanových sadech byla ryze fotografická a autorská. Rovněž na 20 panelech defilova-
ly portréty vzácných zvířat od amerického fotografa Joela Sartoreho známého z prestižního časopisu 
National Geographic. V Zoologické a botanické zahradě města Plzně je pořídil v červenci 2015. Nejví-
ce ho zde tehdy zaujaly kolekce žab, ptáků, malých a velkých savců. 

Výstava z mázhausu byla přemístěna do pavilonu žiraf.                                                              (rd)

Rok plný výRočí 
•  115. výročí vzniku spolku IRIS (1901)
•  90 let od založení plzeňské zoo, po Li-

berci druhé nejstarší v ČR (1926)
•  55. výročí otevření botanické zahrady 

(1961)
•  55 let od uzavření doudlevecké zoo 

pro antraxovou epidemii (1961)
•  35 let od sloučení obou zahrad v jed-

nu a osamostatnění od Parku kultury 
a oddechu (PKO) (1981)

•  15 let od rekonstrukce specializované 
expozice Akva-tera na Palackého tř. 
(2001)

•  15 let od záchrany Lüftnerky od demo-
lice a otevření prvních expozic statku 
z přelomu 19. a 20. století (2001)

•  10 let pravidelných sokolnických uká-
zek na letním amfiteátru (2006)

Kaleidoskop

CItát tOhOtO ČíSLA:

Z jediného stromu lze udělat milion zá-
palek, jedinou zápalkou lze zničit milion 
stromů. 

Georg Christoph Lichtenberg (1742-1799)
německý vědec a literát 

FOtO nA tItuLní StRAně:
Erbovní pták plzeňské zoo – plameňák 
chilský. V roce 1998 se zde podařilo umě-
le odchovat, prvně v ČR, jeho mláďata. Na 
počest události se dostal do loga Zoolo-
gické a botanické zahrady a je v něm do-
sud. Nahradil také druh z ptačí říše – so-
vici sněžní.  
Foto Kateřina Misíková

KaRloVy VaRy 
tRoPy mINuly  
Kalendářní léto začíná 1. června a končí  
31. srpna. astronomické je ohraničeno  
21. červnem a 21. zářím. Kalendářní léto mělo 
velmi teplý závěr. tropický. Poslední srpno-
vý víkend byl jeden z nejhezčích za celé 
prázdniny. V jihočeském Husinci bylo např. 
v sobotu 27. 8. pro ten den rekordních 32,1 °C.  
I většina nedělních teplotních rekordů po-
cházela z jihozápadu republiky. tropické 
dny s několika rekordy ovládly i závěr první 
a začátek druhé zářijové dekády.

Jako celek bylo letošní kalendářní léto 
o 2,8 °C chladnější než extrémně horké a su-
ché loňské. Jenže oproti průměru let 1961 až 
1990 o 2,1°C teplejší. Průměrná teplota v červ-
nu až srpnu byla 18,6 °C. 

Počet tropických dnů byl oproti loňsku 
podstatně menší. Karlovy Vary neměly den, 
kdy dosáhne teplota alespoň 30 °C, ani je-
den!

Srážek spadlo o 30 procent více než je 
dlouhodobý průměr. Jenže nerovnoměrně 
a hlavně v bouřkách, tedy v krátkých a inten-
zivních lijácích.                                                (zh) 

v den oslav 90. výročí založení plzeňské zoo – původ-
ně spolkové – v sobotu 3. září dorazilo do Zoologické 

a botanické zahrady města Plzně na 5 300 návštěvníků. 
hlavní program v amfiteátru Lochotín začal ve 13 ho- 
din a trval do 22 hodin. Indiány, tanečnice, šermíře 
a další kulturní vystoupení střídaly produkce hudebních 
skupin. Vrcholem byl koncert Kabát revivalu a Olympic 
revivalu. Indiánská vesnice z WestParku byla přístupná 
celé odpoledne, skupina historického šermu Český lev 
vystoupila třikrát, k dobré zábavě přítomných přispěla 
též taneční skupina Equet. hned několikrát se během 
odpoledne představilo návštěvníkům hudební uskupe-
ní Repelent. Moderoval Petr Vejvoda. 

Součástí oslavy byl křest knihy k 90. výročí zoo od 
Mgr. Martina Vobruby za přítomnosti představitelů 
patrona knihy – městského obvodu Plzeň 1 – v čele 
se starostou Mgr. Miroslavem Brabcem a vydavatele 
publikace Ing. Oty Rubnera.

Dárkem pro ředitele zoologické a botanické zahrady Ing. Jiřího trávníčka byl dort ve tvaru 
krokodýla. Dopoledne se návštěvníci podívali do lví ubikace, k velbloudům, medvědům i ži-
rafám; zájemce vozila zahradou s komentářem průvodkyně koňská bryčka. 

na oslavy se přišla podívat i řada bývalých zaměstnanců zoo.                                              (mv)

Pět tISíC třI StA GRAtuLAntů!  

Foto 
Kateřina 
misíková 

Foto Kateřina misíková

Krajiny mého srdce                                  JOSEF hARt

Místo pro představivost a fantazii
Niva mže je schována do podzimního oparu. Není tak hustý, aby v něm nebyly zřetelné skupiny 
stromů z pobřežních luk. Dodávají zdejší krajině zvláštní ráz. a je zázrakem, že přežily léta scelování, 
meliorací a dalších technicko-hospodářských úprav pozemků ve prospěch zemědělské velkovýroby. 
obraz jakoby malovaný tahy štětce impresionistického malíře začíná za malesicemi a vrcholí za měs-
tem touškovem. Jiří Suchý kdysi napsal a nazpíval písničku s názvem Krajina posedlá tmou. Nevím sice, 
jak může být krajina posedlá tmou, ale začnu si ji broukat pokaždé (a také nevím proč), když se přede 
mnou objeví něco, co bych v těch místech nečekal. Když se mi krajina rázem zakousne do srdce i duše. 
a tak jsou pro mne takovou „krajinou posedlou tmou„ stráně nad silnicí pokračující z města touškova 
do Újezdu nade mží. otočené na jih jsou už od jara tak vyprahlé, že na nich neroste nic jiného než 
řídká tráva a odolné keře trnky a šípku. Když traktorista na zdejších lukách nabalíkuje seno, krátkozraký 
člověk nedohlédne od jednoho balíku k druhému. tak malá je úroda. V mysli mi zdejší kraj na několika 
desítkách hektarů evokuje spoustu představ: prérií, scény z indiánek, westernů, hodně blíž k domovu 
krasových strání u Karlštejna. Není to paráda pár kilometrů od Plzně a takhle si vyrazit do světa, který 
řadový smrtelník ve skutečnosti nikdy nespatří?! Ještě, že nás stvořitel obdaroval představivostí a fantazií. 

Navíc v čase rudých třešní jich zde můžete ve zbytcích starých třešňovek beztrestně sníst, co hrd-
lo ráčí. to všechno za zády druhého největšího českého města. Jenže jako by bylo toto místo plné 
anomálií. Plzeň je odsud malinká, schovaná v údolí, skoro nevykukuje ani její věž, jež převyšuje 
kopce… Prostě zvláštní krajina. tak trochu opuštěná, miniaturní, upřímně řečeno, ani výjimečně 
krásná. Pro mne však krajina posedlá tmou.
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hudební léto mezi zvířaty  
Jako první vystoupili první červencové pon-
dělí Jakub Kořínek a Kateřina misíková. tito 
muzikanti spolu koncertují již přes deset let. 
Jejich tvorba je autorská i převzatá od blues, 
přes šanson, folk až po známé zahraniční hity 
v akustické podobě.

o týden později potěšila návštěvníky skupi-
na Perníková chaloupka. toto těleso snad není 
v Plzni ani třeba představovat. Partička bezvad-
ných lidí, kteří si na podiu užívají svoji folkovou 
tvorbu, rozhodně stojí za poslech.  

V polovině měsíce zavítal do plzeňské zoolo-
gické a botanické zahrady znovu soubor IyaSa 
ze Zimbabwe. Strhující a emotivní vystoupení 
černošských tanečníků proběhlo za doprovodu 
tradičního zvuku bubnů. umělce v Plzni ob-
vykle pronásleduje déšť, ale letos jim bylo přes 
mokré prázdniny počasí nakloněno.              (mv)

amFIteátR Patří VelKým I malým DIVáKům   
Již přes rok slouží veřejnosti zrekonstruovaný lochotínský amfiteátr. Jeho slavnostní otevření se kona-
lo 2. června 2016. Je až neuvěřitelné, co se na něm za 15 měsíců uskutečnilo různorodých akcí a jak 
mnohostranně je využíván.

od dubna do října se v něm odehrávají sokolnické ukázky. Na amfiteátru se konalo pravidelné 
podzimní setkání kmotrů, stejně tak jako tradiční květnové may Day pro ochranu přírody. Na lavičky 
opakovaně usedly děti z plzeňských základních i mateřských škol, aby shlédly na velkoformátové 
obrazovce nové environmentální filmy. Zazněl zde i školní muzikál Noc na Karlštejně v podání malých 
ochotníků z Nezvěstic. Škoda, že letošní červnové představení původního muzikálu Snad to není lás-
ka, premiérově pod širým nebem, muselo být zrušeno pro nepřízeň počasí. a v náhradním zářijovém 
termínu se nemohlo uskutečnit pro hospitalizaci dirigenta orchestru. Bylo by se na něj přišlo podívat 
téměř 800 dětí. Přesně tolik se jich se svými učiteli přihlásilo na v tomto školním roce první promítání 
environmentálních filmů. V premiéře shlédly snímek Podvodní svět představující mořskou i sladko-
vodní přírodu. 

V březnu 2016 rozblikal amfiteátr Festival světla. Dvakrát se zde již uskutečnily Noc s operou, 
majáles, metalfest, Radiofest. tradiční letní kino běží pod názvem Filmové noci. letos je zpes-
třila multižánrová akce mamma mia live!. Zcela zaplněný byl amfiteátr například při koncertu 
luCIe 2016.                                                                                                                                 (v-h)

Foto Klára Stuchlová

Borovice lesní je velice variabilní druh. V dobrých 
podmínkách dokáže vyrůst ve statný strom, na neú-
rodných půdách roste pomalu a kmeny jsou slabé, 
na skalách má spíše křovitou formu.            

Šedesátiletá Sofronka  
arboretum Sofronka na severozápadním okraji Plzně poblíž soustavy boleveckých rybníků bylo 
založeno v roce 1956 jako pobočka Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti 
v Praze-Zbraslavi. Jeho tvůrci Ing. Karlu Kaňákovi, CSc., se podařilo během několika málo let 
na ploše 22 ha vybudovat uznávané vědecké pracoviště pro výzkum borovic z celého světa. 
Na vrcholu jeho slávy zde rostl tento strom ve více než 60 druzích a v desítkách proveniencích 
a Sofronka byla jednou z největších sbírek rodu borovice na euroasijském kontinentu.

Po roce 1990 a zejména po odchodu jeho duchovního otce do důchodu ztrácelo výzkum-
né pracoviště na významu. Na podzim 2009 bylo zrušeno a areál byl předán Správě veřej-
ného statku města Plzně. Ještě před tím o něj měla zájem Zoologická a botanická zahrada 
města Plzně. 

Nový provozovatel začal arboretum přetvářet na přírodní centrum ekologické výchovy a lesní 
pedagogiky. Vybudoval zde naučné stezky, zřídil daňčí minioboru. Posledním jeho počinem, 
právě v jubilejním roce, je založení parčíku na ploše přibližně jednoho tisíce metrů čtverečních. 
Bude symbolizovat plzeňský soutok čtyř řek.

Zlatou éru arboreta Sofronka a vědecký přínos jeho zakladatele Ing. Karla Kaňáka, CSc., 
(1922–2007) připomíná v současnosti 16 druhů borovic úspěšně adaptovaných na zdejší pod-
mínky. Dalších 14 druhů přežilo v jednom nebo několika málo exemplářích.                                     (zh)

 Foto František Hykeš

Na první promítání environmentálních filmů v lochotínském amfiteátru v novém školním roce přišlo 
na 700 malých diváků

terarista plzeňské zoo Jan Dohnal, duše projektu na záchranu zmije Latifovy, 
o své druhé expedici:

Právě jste se vrátil z letošní mise na záchranu vzácné íránské zmije Latifovy. Jak byste ji pár vě-
tami zhodnotil? 
letošní cesta měla především edukační cíl – byla zaměřena na osvětu mezi turisty, pastevci ovcí a obyvateli 
v okolí údolí lar. Z ekonomických a organizačních důvodů jsem se na místo vydal po vlastní ose. Bohužel auto 
bylo přes měsíc nepojízdné, což na místě celému týmu dobrovolníků komplikovalo práci. Přesto jsme před-

sevzetí a plány splnili. Pokročili jsme v monitoringu výskytu zmije lafitovy i dalších hadů.                              (rd) 
Foto martin Vobruba

Foto Kateřina misíková



4

IRIS

Kaleidoskop

Za odměnu dvoudenní poznávání Plzeňska          
Dvěma červnovými tematickými školními výlety skončila jarní část ekologicko-osvětového projektu Města Strakonic Putování drama-

tickou krajinou 2016, která je součástí šestiletého cyklu ZAhRADOu POZnání 2013 – 2018. Čtyřmi vítěznými třídními kolektivy inter-
netové soutěže pro regiony Strakonicka, Blatenska a Vodňanska se staly ZŠ Čelakovského Strakonice, ZŠ Komenského Blatná, ZŠ Volyně 
a ZŠ Alešova Vodňany. Proč je dvoudenní zájezd zavedl právě na Plzeňsko? Poněvadž s Plzní jsou spjata dvě nejvýznamnější jména české 
dramatické tvorby – Josef Kajetán tyl a Josef Skupa.

Výpravy za poznáním pro celkem 80 žáků od 6. do 9. tříd započaly pohádkově: Na vyhlídkové plošině kaolínového dolu Kaznějov. Rozlehlý těžební 
prostor, připomínající barevnou terasovou poušť s tyrkysovou lagunou, není jen zdrojem nejkvalitnějšího českého kaolínu pro keramické, papírenské 
a stavební účely. Zdeňku troškovi poskytl dokonalé exteriéry pro natáčení válečných scén v druhém dílu pohádky Princezna ze mlejna. Dalšími zastáv-
kami byly barokní klenot severního Plzeňska zámek manětín, nejmenší evropské město Rabštejn nad Střelou s asi 20 stálými obyvateli, poutní areál 
v mariánské týnici a Hromnické nebo též Červené jezírko. to je technickou a přírodní památkou evropského významu. Kyselost vody kolem 2,2 pH 
v ní neumožňuje žádný život. Všudypřítomná černá vitriolová břidlice se dříve používala k výrobě české dýmavé kyseliny sírové.

V krajském městě směřovaly kroky žáků vítězných tříd nejdříve do muzea loutek. Seznámili se zde nejen s životem strakonického rodáka, tvůrce 
postaviček Spejbla a Hurvínka Josefem Skupou, ale i s ukázkami různých divadelních forem. V praktické části muzea si vyzkoušeli loutky všech tvarů 
a velikostí a sehráli s nimi improvizované představení. to bylo fotografií do facebooku!

První den, začínající v kaolínovém dolu využívajícím přírodní surovinu starou přes 350 milionů let, skončil v Západočeském muzeu – stylově ve 
stejném geologickém období. Výstava Nelítostný pravěk, od čtvrtohor až do prvohor, rozhodně nebyla žádnou klidnou procházkou. 

Druhý den začal hodně netradičně – návštěvou plzeňského ústředního hřbitova. u hrobu Josefa Skupy s klečícím Hurvínkem vytesaným na kamen-
ném náhrobku všichni tiše postáli a nechyběla ani malá kytička pro vzpomínku… Výletníci nepřešli bez povšimnutí ani sousední šumavsky laděný hrob 
spisovatele Karla Klostermanna. Svůj život sice dožil ve Štěkni na Strakonicku, ale pohřben byl v Plzni, kde prožil většinu života.

Nekonečný svět vesmíru a technických zázraků představila výletníkům expozice v 3D planetáriu plzeňské techmánie. Při průjezdu městem se před 
nimi několikrát objevila honosná budova Divadla J. K tyla. Významný český dramatik, tvůrce nesmrtelné báchorky Strakonický dudák, v Plzni zemřel 
a je zde také na mikulášském hřbitově pochován.

Závěr výletu na Plzeňsko patřil návštěvě DinoParku a zoologické a botanické zahrady, s níž město Strakonice dlouhodobě spolupracuje právě v rámci 
ekologické výchovy.                                                                                                                                                                            Ing. Miroslav Šobr

Po třešních jablka?          
Josef Hart
Rty zbarvené od lesních jahod, třešní rostoucích po-
dél silnic, od malin, borůvek a na konci léta od ostru-
žin. takové byly dětské pusy naší generace. ty dnešní 
konzumují vesměs jiné ovoce, povětšinou z dovozu. 
Do lesa se už moc nechodí i na vesnici se už žije 
jinak. třešňovky zestárly, přestaly pro ně být česáči, 
a tak většina z nich je vykácená. Pár třešní u vedlej-
ších silnic se ještě najde. Když se urodí, je pod nimi 
na zemi červeno. Kdo by třešničky trhal? Jsou plné 
zplodin z výfukových plynů a který z dnešních kluků 
při žalostné fyzické kondici mladé generace dokáže 
vylézt do vysoké koruny?! to za našich dětských let si 
majitelé museli stromy setsakra hlídat. Jinak jsme jim 
je otrhali ještě dříve, než stačila úroda pořádně dozrát.

Na zem bez užitku ovšem začínají padat stále čas-
těji i jablka v jabloňových alejích. ani o ně nemá ni-
kdo zájem. Dříve byly vítaným přivýdělkem pro určité 
skupiny lidí, ale dnes už přestávají být zajímavé i pro 
ně. Setřást, sesbírat, odvézt do výkupu. mnoho práce 
za málo peněz. a tak má z plodů užitek jen zvěř. Při 
současných zimách to může být pro různé druhy ope-
řenců potrava až do předjaří.

Při každoročním pohledu na spousty jablek, vá-
lejících se v silničních příkopech, nemůže napad-
nout otázka: a má vůbec cenu za tohoto unisono 
nezájmu o plody této země vysazovat nové ovocné 
stromy? K tomu ještě tradičních odrůd, které se 
nikdy nevyrovnají naleštěným kouskům ze super-
marketů! Jsem přesvědčen, že ano. Jako se vrací 
obliba českých potravin a krajových specialit, vrátí 
se i úcta k tomu, co se bude rodit na stromech vy-
sázených podél cest, na mezích a dalších veřejných 
místech. a protože žádný ovocný strom nezarodí 
hned po výsadbě, věřím, že až budou v plné plod-
nosti, nebude končit jejich úroda na zemi pod nimi, 
ale ve školních jídelnách, v moštárnách a dalších 
lokálních zpracovnách ovoce.

Co všechno zoologická a botanická zahrada nabízí      

Na plzeňském festivalu volného času, který se uskutečnil koncem května v parku za obchodním 
domem Plaza, mělo svůj stánek rovněž environmentální centrum lüftnerka. Dopoledne prvního 
dne bylo vyhrazeno mateřským a základním školám, páteční odpoledne a sobota bylo určené 
široké veřejnosti. Rodiče s dětmi se na akci seznámili s pestrou nabídkou kroužků, táborů a dalších 
volnočasových aktivit. Kdo chtěl, mohl si na místě mnoho činností přímo vyzkoušet. Příjemným bo-
nusem byla festivalová hra „tržiště volného času“. Za splnění úkolu nebo hry u jednotlivých stánků 
získal každý návštěvník festivalové penízky, které si na festivalovém tržišti vyměnil za hodnotné ceny.

Stánek Zoologické a botanické zahrady města Plzně a Sdružení IRIS informoval o škále akcí 
pro veřejnost, které se v areálu zahrady celoročně pořádají a také o táborech, kroužcích a dal-
ších aktivitách pro děti. Kromě získání festivalových penízků jim zde byla odměnou možnost 
pohladit si mládě krajty královské.                                                                                             (s-r)

Kornatické 
nahlédnutí do lesa   
Den s lesy ČR, to je velká výkladní skříň 
do činnosti tohoto státního podniku a lidí, 
kteří se o naše lesy starají. Nejinak tomu 
bylo při tradičním červnovém setkání s ve-
řejností pořádaném lesní správou Přešti-
ce, letos v Kornaticích. Dopolední program 
patřil především školákům. Některé tváře 
přítomných lesníků jim nebyly neznámé; 
setkali se s nimi již ve škole nebo přímo 
v lese při lesní pedagogice. Jako např. 
s Ing. Pavlem Šeflem, jedním z nejlepších 
odborníků v tomto oboru v regionu. odpo-
ledne přicházeli především rodiče s dětmi. 
Zatímco maminky doprovázely ratolesti 
u různých soutěží, otcové s uznáním obdi-
vovali přesnou práci řidiče těžebního stroje 
při řezání klád.

K práci lesníků patří vedle pěstební a těžeb-
ní činnosti samozřejmě také péče o zvěř. Ne-

chyběla proto malá výstavka trofejí a vycpanin drobných zvířat, která v lesích žijí. Poslechnout si 
jejich hlasy, nebo naopak myslivecké vábení na různé druhy vábniček, to si nenechal v Kornati-
cích ujít žádný z návštěvníků.                                                                                                                                   (hy)

Foto Ivana Jandová
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IRIS NOVUM

 Před koncem června přišlo na svět další 
mládě kuandu obecných. Chov se v Plzni daří 
a potomci chovného páru postupně obohacu-
jí další zoo. Počtem pěti odchovů je plzeňská 
zoo nejúspěšnějším chovatelem tohoto zvířete 
v ČR. Podívat se na něj můžete v amazonském 
pavilonu, kde žije spolu s drápkatými opicemi, 
mirikinami a dalšími druhy.

 V červnu přicestoval do Plzně ze záchranné 
stanice v Pavlově roční sameček vydry říční 
Bonifác. V expozici Česká řeka žije v soused-
ství vydří samičky lucie.

 Dvojice zajímavých mláďat je k vidění u le-
murů v pavilonu přírody madagaskaru. u le-
murů rudobřichých jde o druhého potomka, 
u lemurů černých se jedná o premiéru.

Malá zebra, další mládě kuandu, druhá vydra, 
premiéra u lemurů, tučňáci a labutě

 Samička zebry se narodila počátkem července klisně Cuanze. Zajímavostí je, že 
před jejím narozením došlo k výměně hřebce, takže není potomkem současného sam-
ce Keyese. Stádo zebry Chapmannovy, jednoho z poddruhů zebry stepní, je v plzeňské 
zoo tak nyní pětičlenné.                                                                                                  

nové listy z Roku botaniky  
V rámci Roku botaniky 2016 byly 22. srpna slavnostně otevřeny 
a představeny návštěvníkům a zástupcům médií další dvě nové 
botanické expozice. okénko do soukromí rostlin je umístěno 
u pavilonu nosorožců. Zaměřuje se zejména na tři kapitoly ze 
života rostlin – jak cestují, rozmnožují se a jak hledají živiny. 
Na příkladech jsou zde vidět jejich různé vztahy k okolí nebo 
k jiných organismům – parazitizmus, symbióza, masožravost. 
Velice zajímavé je, jak rostliny „cestují“. Někdy pomocí vody, 
jindy větru nebo přichycené na částech těl živočichů. Nalezne-
me zde ukázky samo i cizosprašnosti, jednodomých a dvoudo-
mých rostlin. a také, kdo všechno může být opylovačem. 

Dílčí expozice na více místech zahrady pod souhrnným ná-
zvem Rostliny v životě člověka představují především rostliny 
poskytující člověku užitek i jejich divoké předky. také ale rostli-
ny jedovaté, z nichž ovšem některé patří mezi významné léčiv-
ky.  Více najdete v rubrice V království rostlin na straně 16.    (vo) 

 Novým obyvate-
lem jezírka, které patří 
především tučňákům 
Humboldtovým, je pá-
rek labutí černokrkých. 
Jsou nejmenším zá-
stupcem rodu labuť. 
Jejich domovem je Již-
ní amerika. Rod labuť 
čítá sedm druhů, u nás 
se vyskytují tři: labuť 
malá, velká a zpěvná.
Volně v naší přírodě 
začaly žít až po roce 
1945.      

(mv–rd)

 Kontaktní expozice mokrý svět na statku 
lüftnerka je určena především dětským ná-
vštěvníkům. umožňuje prohlédnout si ryby zblíz-
ka, případně pokusit se je chytit. 

Foto IRIS miroslav Volf

Foto Kateřina misíková Foto Kateřina misíková 

Foto IRIS miroslav Volf
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Kmotři se představují

Osmý plzeňský zubřík
Poté, co přišlo na svět v plzeňské zoo letošní 
mládě zubra (9. 5.), je poprvé stádo těchto 
vzácných zvířat – téměř již vyhubených – pě-
tihlavé.

Kmotrem malého zubra se stal 21. června radní 
pro kulturu a neziskové organizace Plzeňského 
kraje mgr. Jaroslav Šobr spolu se ZŠ Staňkov, kde 
byl před zvolením do funkce ředitelem. Pokřtili 
ho na ontario. Přísná pravidla chovu určují, že 
jména všech plzeňských mláďat budou začínat 
na on.

Stádo v plzeňské zoo nyní tvoří dvě samice Cvar-
ka (*3. 10. 1996 Zoopark Chomutov) a Radbuza-
-mže (*19. 8. 2006) dovezená z obory Radany. Bez 
zajímavosti jistě není, že jejím kmotrem je náměs-
tek hejtmana Plzeňského kraje Jiří Struček.

otce zubříka – chovného samce arba (*15. 7. 
2004 Zoo amsterdam) – získala plzeňská zoo na 
počátku roku 2014 ze Zoo Praha. Ještě v tomtéž 
roce oplodnil mladší z kravek. ta porodila v říjnu 
samičku, která dostala jméno onia. Pokřtila ji hu-
dební skupina ez livin.

První zubři v Plzni – Cvuk a Cvarka – se narodi-
li v Podkrušnohorském zooparku Chomutov roku 
1996; v roce 1997 se stali prvními obyvateli nové 
naučné stezky Vývoj přírody ve čtvrtohorách pod 
statkem lüftnerka. Samec Cvuk byl roky vůbec 
nejmohutnějším zvířetem plzeňské zoo. První je-
jich mládě – samec ondra, se narodilo roku 2000, 
druhé, pokřtěné onyx, v květnu 2002. Jejich po-
slední potomek – v pořadí šestý – má v rodném 
listu rok 2008. 

Pro zubry je veden evropský záchovný program 
(eeP) a plemenná kniha, která byla vytvořena jako 
první v historii.                                                      (mv)

Jubilejní vlčí vrh 
letošní květnový vrh plzeňské smečky vlků evropských byl jubilejní – desátý od obno-
vení chovu těchto zvířat v roce 1998. Rodiči jsou sedmiletá fena Fiona, sama odchovaná 
v Plzni, a pes z pražské zoo. 

Kmotrem vlčat se stal 13. července náměstek plzeňského primátora Ing. Pavel Kotas 
(na snímku vpravo). Pro samičky vybral jména Isabela a Inesis a pro samečky Ikar a Iáson.

Vlci byli v plzeňské zoo chováni ve 40. až 60. letech minulého století. Nejprve v histo-
rické zahradě v Doudlevcích, na lochotíně nejdříve v místech dnešní restaurace Kiboko. 
Přírodní výběh pro vlky v severozápadní části zoo nad výběhem medvědů byl otevřen 
v roce 1999.                                                                                                                   (vo)

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

Foto 
Kateřina 
misíková 

Radní Plzeňského kraje Mgr. J. Šobr (vpravo) a ředitel zahrady Ing. J. Trávníček připíjejí 
na zdraví mladého zubra.

Mezi kmotry je též 
církevní představitel 
mons. tomáš Holub (na snímku vpravo) je od dub-
na letošního roku v pořadí druhým plzeňským bis-
kupem. V Den modliteb za péči o stvoření, který 
vyhlásil loni papež František, se stal v Zoologické 
a botanické zahradě města Plzně kmotrem holuba 
krvavého. ten je jedním z nejvzácnějších v ní chova-
ných ptáků. K vidění je v tropickém pavilonu – v ex-
pozici talarak. Své jméno získal podle zářivě červené 
skvrny uprostřed hrudníku, jež vypadá jako krvácející 
bodná rána. Na Filipínách, které jsou jeho domovem, 
patří mezi ohrožené živočišné druhy, neboť mu lid-
skou činností ubývá míst vhodných pro život.       (zh)

Želva za hliník
letos si za sběr hliníku organizovaného časopisem 
IRIS každoročně na počest Dne Země pokřti- 
ly zvířátko a staly se jeho čestným kmotrem děti  
z 91. mateřské školy v Plzni. Vybraly si želvu vroube-
nou a daly jí jméno Sunny – Sluníčko, „to proto,“ vy-
světluje organizátorka sběru učitelka Bc. Iveta Bu-
rešová, „že naše škola má sluníčko ve znaku. Jejího 
křtu se zúčastnila celá jedna třída. Děti si mohly žel-
vičku prohlédnout zblízka, pohladit si ji, vyfotit se s ní. 
Je to zvláštní pocit mít svoje zvířátko. Je to velká pocta, 
jsme na to pyšní a vážíme si toho. Ve sběru hliníku bu-
deme rádi pokračovat i nadále, je to opravdu velice pří-
nosná akce,“ svěřila se učitelka.                                  (rd)                       

Foto Iveta Burešová

Foto Kateřina misíková 

Foto Kateřina misíková 

Spolu s teraristou 
Zdeňkem Břízou.
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Okénko do historie

Pane Rejšku, jak 
vzpomínáte na 
spolek Iris a sta-

rou plzeňskou doudleveckou zoologickou 
zahradu?
Byl jsem nejmladším členem spolku, moje prů-
kazka, kterou věnuji plzeňské zoo, nesla číslo 66. 
Do spolku jsem vstoupil ve čtrnácti letech v roce 
1952 a zažil i jeho konec v roce 1953. možná 
jsem poslední žijící člen Irisu. Všichni ostatní ko-
legové byli tehdy dospělí. Živě si vzpomínám na 
likvidační valnou hromadu a projev posledního 
předsedy Sudy. Do zoo jsem nejprve chodil vel-
mi často, každý víkend a pečoval jsem i o jedno 
zvíře.

Jaké to bylo zvíře a na jaká další si vzpomí-
náte?
mým svěřencem byla minerva. Šlo o černou ko-
bylku, byl to poník a měla i copánky. Staral jsem 
se o ni a v tehdejší době bylo dokonce možné ji 
plavit v sousední řece Radbuze. Vybavují se mi 
také siamské kočky s koťaty, jezevec Puňťa či vlči-
ce Dáša, která měla rovněž vlčata. matně si vzpo-
mínám i na lamy či medvědy. Zajímavostí byla 
jistě stáj vytesaná v jeskyni. 

Jaký byl váš další vztah k zoo?
Po zániku spolku Iris jsem už chodil do uči-
liště a na zahradu mi zbývalo stále méně 
času. Samozřejmě dnes ji sleduji díky sdě-

lovacím prostředkům a několikrát v živo-
tě jsem se setkal přes stále trvající zájem 
o přírodu s lidmi, kteří v ní pracovali nebo 
pro ni něco budovali či zařizovali. Velmi mě 
potěšilo, že pojem Iris díky časopisu a stej-
nojmennému současnému spolku stále žije. 
Sám jsem strávil v přírodě celý život, protože 
jsem působil jako lesák z povolání. Dodnes 
učím mysliveckou zoologii, a to již 53 let, jak 
na mysliveckých kurzech na Rokycansku, tak 
na lesnickém učilišti v Březině. Jsem nosi-
telem Vyznamenání za zásluhy o myslivost 
III., II. a I. stupně. Přeji zahradě další léta 
plná budování a hodně spokojených zvířat 
i návštěvníků. 

MOŽná JSEM POSLEDníM ŽIJíCíM ČLEnEM…
text a foto Martin Vobruba

JEDnOhO DnE nA PřELOMu JARA A LétA ZAZVOnIL V ZOO tELEFOn. SyMPAtICKý StARŠí MuŽSKý hLAS SE 
DOtAZOVAL, JEStLI Má ZAhRADA, I VZhLEDEM K LEtOŠníMu VýROČí, ZáJEM O SVOJI hIStORII A SPOLKu IRIS, 

KtERý JI PřED 90 LEty ZALOŽIL. ZA něKOLIK Dní nA tO JSEM uŽ ZAZVOnIL nA BRAnKu DOMKu V BřEZIně nA 
ROKyCAnSKu A SEtKAL SE S PAnEM KLEMEntEM REJŠKEM.

Poznámka redakce: Tento rozhovor nás inspiroval k opakování výzvy – ozve se nám ještě nějaký žijící člen doudleveckého spolku Iris, či potomek 
činovníků a zaměstnanců zoo – pánů Pavlíka, Lokajíčka, Čočka, Hájka, Sudy, Uchytila, paní Baslerové a dalších? Zn. Vzpomínky, reálie či fotografie 
vítány! Volejte M. Vobrubu 378038303 nebo pište email na adresu vobruba@plzen.eu. 

Akva-tera

KROKODýLKOVé nA SVět nESPěChALI
LEtOŠní ODChOV KROKODýLů ČELnAtýCh VE SPECIALIZOVAné ExPOZICI AKVA-tERA 
ByL VE ZnAMEní DVOu JEDEnáCtEK. JEDEnáCtéhO ČERVnA SE VyKLuBALI PRVní
JEDInCI Z VAJíČEK A CELKOVý POČEt MLáďAt ByL JEDEnáCt.

„Devětadvacátého dubna,“ zavzpomíná vedoucí expo-
zice Jiří Doxanský, „samice nakladla osmnáct vajec. Ně-
kolik jsme jich ze snůšky odstranili pro poškození hned, 
pár dalších během inkubace. Jedenáctého června se 
z vajíček vysoukalo prvních pět krokodýlích hlaviček, 
ale dalším se ven nechtělo. Čekal jsem tři dny a potom 
jsem ze sebe udělal jejich mámu. Nakřapával jsem sko-
řápku jednoho vajíčka po druhém a dostával je na svět. 
Slovo máma jsem zvolil záměrně, protože v přírodě to-
též dělá s vajíčky i skutečná matka,“ vysvětluje chovatel.

„u ještěrů se dá podle vědců regulovat poměr sa-
mečků a samiček nastavením inkubační teploty. Zkusili 
jsme to i u krokodýlů čelnatých a byli jsme mile pře-
kvapeni. Nižší teplota kolem osmadvaceti a půl stupně 
oproti standardním třiceti skutečně generovala převáž-
ně samičí populaci. možná ale současně nižší teplota 
měla vliv na to, jak se dostávala mláďata na svět,“ usou-
dil Jiří Doxanský.

Samice krokodýla čelnatého je druhým nejstarším 
živým exponátem plzeňské zoo. Shodou okolností tím 
prvním je také terarijní zvíře a rovněž obyvatel speci-
alizované expozice akva-tera – vodní želva matamata 
třásnitá. Krokodýlí samička je s Plzní spojena od roku 
1974. a je velmi plodná. Z jejích vajíček odchovali tera-
risté již 123 mláďat. Nejvíce v roce 2014 – rekordních 
jedenadvacet! 

Na část letošní snůšky se mohou návštěvníci akva-
-tera na Palackého třídě podívat ve speciálním, pro ten 
účel upraveném teráriu hned v pokladně expozice.  (hy)      

 Foto Jiří Doxanský
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Sicílie, největší ostrov ve Stře-
dozemním moři, má v expo-
zici vlastní vizitku. Její příroda 
je velmi rozmanitá. to nejcen-
nější z ní, včetně významných 
mokřadů, chrání přírodní parky, 
chráněné krajinné oblasti a re-
zervace. liparské ostrovy jsou 
na seznamu Světového dědic-
tví uNeSCo; jejich vulkanická 
krajina je unikátní. Na Sicílii se 
nacházejí čtyři pohoří, povrch 
ostrova je hornatý. Na jeho vý-
chodě se zdvíhá etna – nejvyš-
ší činná a druhá nejmohutněj-
ší sopka v evropě. Před třemi 
lety byla zapsána mezi přírod-
ní památky Světového dědic-
tví uNeSCo. V roce 1987 byla 
vyhlášena národním parkem; 
vznikl jako reakce na narůstající turismus. Roč-
ně se přijde na sopku podívat více než milion lidí.

Dominantním rysem sicilské krajiny jsou nízké 
keře, borovicové háje a cypřišové lesíky. Flóra je 
nejbohatší u pobřeží, nejvyšší horské oblasti jsou 
holé skály bez porostu.

Ve zkratce se lze v expozici projít i po čtvrtém 
největším středozemním ostrově – Korsice. Přes 
středomořské podnebí lze i v červnu zažít pod 
horou monte Cinto vydatnou sněhovou nadílku. 
místy se sníh drží celý rok. Jezero lac du Rotondo 
svírá často ještě v červenci ledový prstenec. Pod 
dvoutisícovkou monte Incudine je v létě možné 
ráno chodit po jinovatce a za tři hodiny se vyhří-
vat při 32 °C. V roce 1972 byl vytvořen Regionální 
přírodní park Korsika zahrnující skoro 40 procent 
plochy ostrova.

Apeniny jsou horským pásmem táhnoucím se 
zhruba 1 200 km od severozápadu na jihovýchod 
napříč Itálií. tvoří tak jakousi páteř země. Podle 
nich je pojmenován i celý apeninský poloostrov. 
Hory jsou většinou zelené a zalesněné. Nejvyšším 
vrcholem je Gran Sasso (2 915 m), jehož jednu 
stranu částečně pokrývá nejjižnější ledovec v ev-
ropě. Botanicky nejzajímavější a nejpestřejší je 
centrální část pohoří tvořená vápenci. 

Sierra nevada, přeloženo do češtiny Sněž-
né hory, je pohoří v andalusii na jihu Španěl-
ska. V roce 1986 bylo vyhlášeno biosférickou 
rezervaceí uNeSCo. Po alpách je nejvyšší v zá-
padní evropě. Celý masiv působí velmi suše 
a vyprahle. V nejnižších polohách byly v 19. sto-
letí lesní porosty masivně káceny kvůli výro-
bě dřevěného uhlí. Dalším zásahem do příro-
dy byla epidemie moru na konci téhož století. 
opuštěné vinice a půda, která neobděláváním 
nebyla schopna zadržovat vláhu, degradovaly 
oblast v jakousi polopoušť. Na uměle zavla-
žovaných polích a v údolích řek se pěstují ze-
jména olivy, bavlna, citrusy a jiné subtropické 

rostliny. Hojné jsou zde též fíkovníky a man-
dloně. Severní svahy pohoří jsou pokryté vy-
prahlými borovými lesy. Ve středohorských po-
lohách, čili v montánním pásmu, ve výškách od  
1 200 do 2 000 m je převládající dřevinou kaštan 
jedlý nebo dub. Nejvyšší horou je se 3 478 metry 
nadmořské výšky mulhacén.

Kantáberské pohoří je rozlehlý horský vápen-
cový masiv s krasovými jevy na severu Španělska. 
Je dlouhý 500 km. Středohorské pásmo hor je 
charakteristické svou typicky alpínskou květenou. 
Na západě Corniónu byl v roce 1918 založen prv-
ní národní park ve Španělsku – Covadonga.

Alpy se táhnou v šířce od 130 do 280 km v dél-
ce kolem 1 200 km přes sedm států od francouz-
ské Riviéry a pobřeží Středozemního moře na ji-
hozápadě až k Vídni na východě. Jejich nejvyšší 
horou je s 4 810 m mont Blanc na italsko-fran-
couzských hranicích. tvoří je dva základní podcel-
ky: menší Západní a větší Východní alpy. Zajíma-
vostí je, že existují také australské alpy, Japonské 
alpy a Jižní alpy, rozprostírající se na Novém Zé-

landu. Další se nacházejí v kosmic-
kých dálavách na přivrácené straně 
měsíce. 

Z poslední etapy modelování po- 
hoří se zachovalo kolem 3 000 km2 
ledovců, četné kary a jezera. Nej-
větší jsou Ženevské (580 km2) na 
hranicích Švýcarska a Francie a Bo-
damské (536 km2) na hranicích 
Německa, Švýcarska a Rakouska. 
Za posledních 150 let pozorujeme 
značný ústup ledovců. 

alpy jsou nejvýznamnější pra-
mennou oblastí ve střední evropě. 
mnoho jejich vrcholů či hřebenů  
tvoří rozvodí moří Středozemního, 
Jaderského, Černého a Severního. 
Jsou zároveň klimatickým rozhraním 
středoevropského podnebí a su- 
chého podnebí Panonské nížiny. 

Poměrně častou alpskou dřevinou je borovice 
limba. Na vysokohorských alpínských loukách ros-
te typická alpská květena, jíž dominují pěnišní-
ky – česky také azalky, rododendrony. Ve východní 
části pohoří se vyskytuje velice příbuzný druh 
pěnišníků – růžokeřík cistovitý, který je zdej-
ším endemitem – neroste už nikde jinde. Za sym-
bol alp se považuje alpská protěž – botanicky 
plesnivec alpský. Jejich další typickou květinou je 
hořec – vyskytuje se zde v řadě druhů.

Jako nejvýznamnějšímu evropskému pohoří 
je mu v expozici věnovaná značná plocha. Vlast-
ní vizitku zde mají Západní a Východní Alpy. 
Dále vápencové Julské Alpy rozkládající se pře-
vážně na území Slovinska a Dolomity, jež jsou 
jedním z horských masivů Italských alp. Vzhle-
dem k dolomitickému a vápenitému podloží jsou 
botanicky velmi bohaté. Roste zde na 1 500 dru-
hů rostlin, například orchideje jsou zastoupeny 
50 druhy. Velmi pestré jsou i zdejší lesy. Přírod-
nímu bohatství území odpovídá počet národních 
parků – je jich zde osm.

Samostatně jsou představeny i Přímořské 
Alpy nacházející se zcela na jihu alp. Desetinou 
své rozlohy leží na italském území a většinou ve 
Francii. Plochou 7 000 km2 jsou jedním z největ-
ších celků v alpách. Jsou tvořeny zejména krysta-
lickými horninami jako jsou břidlice, žula a kom-
paktní rula. Ještě na počátku 20. století zde byly 
v nejvyšší oblasti argentera dva ledovce. Výsled-
kem velkých výškových rozdílů a tím pádem znač-
ného klimatického rozpětí je velmi bohatá flóra. 
Rostou zde například, ve Francii již vzácné, roz-
sáhlé modřínové lesy.

Karpaty jsou rozlehlé pásmové pohoří ve 
střední a východní evropě. Zasahují na území 
osmi států. Svou celkovou rozlohou přibližně  
210 000 km2 předstihují i alpy. Délka karpat-
ského oblouku činí 1 500 km, šířka se pohy-
buje mezi 12 až 350 km. Nejvyšší částí Karpat 

Galerie

pROCháZKA PO nOVé BOtAnICKé ExPOZICI nAD REStAuRACí KIBOKO VěnOVAné FLóřE EVROPSKýCh POhOří ZAČíná náVŠtěVOu AtLA-
Su. PROČ JíM, KDyŽ SE nACháZí V SEVEROZáPADní AFRICE? ODPOVěď Dá ZVíDAVéMu náVŠtěVníKOVI nAuČná tABuLE. ZA JEhO PO-

MySLné PRODLOuŽEní LZE tOtIŽ CháPAt OStROV SICíLII A ItALSKé APEnIny. A K AtLASu náLEŽí I SEVEROMAROCKé POhOří RíF, K něMuŽ 
GEOLOGICKy PAtří téŽ GIBRALtARSKá SKáLA nA PyREnEJSKéM POLOOStROVě. ZDE nA AtLAS nAVAZuJE ŠPAněLSKá SIERRA nEVADA.

V ZOOLOGICKé A BOtAnICKé ZAhRADě MěStA PLZně LZE 
nAVŠtíVIt VŠEChnA nEJVýZnAMněJŠí EVROPSKá POhOří

Vysokohorská túra jen s několikametrovým převýšením

„Hory“ nad Kibokem.

Plesnivec alpský 
– symbol Alp.

Foto IRIS miroslav Volf
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Kalendárium
jsou Vysoké tatry, slovenský Gerlachovský štít  
(2 655 m n. m.) je nejvyšším vrcholem pohoří 
vůbec. mimo několika malých oblastí vysoko-
horského charakteru jde spíše o nízké a zales-
něné hory. Nad pásmem lesa se nachází pouze 
kolem pěti procent rozlohy pohoří; části trvale 
nad hranicí sněhu ani ledovce zde nejsou.

Karpaty vznikly v průběhu mladších třetihor – 
neogénu. Jde o geologickou periodu, která zača-
la přibližně před 23 miliony lety a trvá dodnes. 
Největší část pohoří se nachází v Rumunsku –  
55 proc. – nejmenší v ČR – tři – a v Rakousku 
– jedno procento. Nejvyšším vrcholem Karpat 
na moravě a ve Slezsku je lysá hora (1 323 m) 
v moravskoslezských Beskydech.

V Karpatech se nalézají poslední zbytky pů-
vodních bukových lesů a významné jedlové po-
rosty. Domov zde má na 500 endemitických 
rostlinných druhů.

Balkánský poloostrov je velmi různorodá ob-
last mezi Černým a Jaderským mořem. Prakticky 
celý je pokryt horami. ostatně, jak uvádí nauč-
ná tabule v expozici květeny evropských pohoří, 
balkán je slovo tureckého původu znamenající 
pohoří. K nejznámějším horským masivům patří 
Rodopy, Vysoký Balkán, Dinárské hory. Společ-
nou vizitku zdejších hor najdete v nové botanic-
ké expozici pod souhrnným názvem Balkánká 
pohoří. Nejvyšším vrcholem celého Balkánu je 
bulharská musala (2 925 m) v pohoří Rila. 

Králem balkánských stromů je olivovník. Do-
růstá do obdivuhodných tvarů s pokrouceným 
svalovitým kmenem. Staré olivové plantáže jsou 
pochoutkou pro oko i pro fotoaparáty. Jeden 
z nejstarších olivovníků Balkánu roste v Černé 
Hoře nedaleko od jadranského přístavu Bar. Je 
známý jako Stara maslina a mnohokrát zmlaze-
ný je starý údajně kolem 2 000 let.     

Jedno balkánské pohoří dostalo výjimku 
a je představeno samostatně. Jsou to 700 km 
dlouhé Dinárské hory při pobřeží Jaderského 
moře na území bývalé Jugoslávie. Jadranská 
část masivu spadá strmě k moři, kdežto vnit-
rozemské svahy se zvolna snižují k Panonské 
pánvi. Převládající horninou je vápenec spo-
lečně s dolomitem.

Dinárský kras má rozlohu 55 600 km2. V cen-
trální části Černé hory jsou pro hory charakteri-
stické rozsáhlé, vysoko položené vápencové ná-
horní plošiny doprovázené hlubokými údolími 
a strmými stěnami. mnoho horských skupin je 
bohatých na jezera a plesa. Vzhledem k podlo-
ží je zdejší příroda značně pestrá. Výjimkou je 
přímořská velmi chudá vegetace. Její skromnost 
není ovšem způsobena jen klimatickými pod-
mínkami, ale přispělo k ní hlavně dlouholeté pa-
sení koz a ovcí. unikátní horskou přírodu chrání 
rezervace a národní parky.

Škoda, že expozici návštěvníci ještě ne zcela 
objevili, že zájem o ni neodpovídá její jedineč-
nosti a tomu, co všechno může pozornému 
hostu nabídnout. Přitom její vybudování neby- 
lo laciné… obrovské balvany, horniny různého 
složení, zemní práce, vlastní rostliny, to všechno 
má svou cenu. Stejně tak zalévání, údržba, do- 
sazování rostlin, protože domovem většiny z nich 
jsou vysokohorské polohy, kde je jejich růst spo- 
jen se zcela jinými klimatickými a dalšími pod- 
mínkami. Prostě založit vysokohorskou expozi-
ci a hlavně udržet ji životaschopnou v nadmoř-
ské výšce kolem 350 m není vůbec jednoduché 
a snadné.                                                              (zh)  

Květinovou dívkou je 
Patricie Felcmanová      
Skoro jako při opravdové soutěži miss. Nejdří-
ve soustředění (jen mnohem kratší a tuzem-
ské), potom semifinále na skutečném pódiu 
a před hledištěm pro několik tisíc diváků (na 
lochotínském amfiteátru). a konečně je tu fi-
nále. Hlavně nemít trému, opakuje si většina 
děvčat. Porota složená z organizátorů a spon-
zorů se sice tváří mile, ale rozhodující budou 
body, jež si po každé disciplíně zapíše k jed-
notlivým dívkám. a přichází chvíle, kdy už se 
nedá nic pokazit, ale ani napravit! Finalistky 
mají splněné všechny úkoly a porota sčítá je-
jich individuální zisky. a je zde moment nejo-
čekávanější: třetí místo náleží… Sáře Kaprové. 
Jako druhá se umístila: Viktorie tandlerová (na 
fotografii vlevo). Dramatická pauza – a Květi-
novou dívkou Zoologické a botanické zahrady 
města Plzně pro rok 2016 se stává z devíti sle-
čen ve věku 12 až 16 let Patricie Felcmanová 
(na snímku uprostřed).                                    (fh)

Foto IRIS miroslav Volf

Se zmrzlinou 
na prázdniny i do školy      
Rozlučte se se školou v Zoologické a bota-
nické zahradě města Plzně, vybízela propa-
gace víkendové akce Hurá na prázdniny. Dva 
měsíce utečou jako voda a na stejném mís-
tě se koná rozlučka s prázdninami. Zatím-
co v prvém případě soutěžní naučná stezka 
je plná úkolů spojených s létem a přírodou, 
ta srpnová už zavádí děti pomalu do škol-
ních lavic. V obou případech by měli z úplně 
většiny odpovědí učitelé radost, protože 
byly zodpovězeny na jedničku. třeba úplně 
všichni soutěžící věděli, kdo je naším prezi-
dentem, stejně tak, znali, kdo byl učitelem 
národů. téměř nikdo nespletl délku prázd-
ninových měsíců – oba mají po jedenatřice-
ti dnech. Při obou loučeních dostávaly děti 
za správné odpovědi balené zmrzliny Prima. 
oproti minulým létům byly všechny druhy 
bez palmového oleje. Jejich výrobce Bidvest 
patří prozatím k těm nemnoha potravinář-
ským firmám, jež řekly palmovému oleji  
StoP!                                                     (hy)               

BuBny SE VRátILy   
Napsat o Dnech tradiční japonské kultury, že 
byly podobné těm loňským, je pro ně vysvědče-
ním říkajícím, že si udržely lety propracovanou 

úroveň a nezklamaly žádného ze svých obdivovatelů. Že byly znovu programovým evrgrýnem 
prvního pololetí, na čemž má hlavní zásluhu profesionální dramaturgie městského kulturního za-
řízení v Horšovském týně. Pro návštěvníky bylo jistě milým zjištěním, že se do programu po kratší 
absenci vrátilo japonské bubnování. též vystavené ikebany byly po několika letech znovu prací 
žáků odborné školy v Horšovském týně. 

Slavnostního zahájení dvoudenní květnové akce se k radosti pořadatelů zúčastnili 1. náměstek 
plzeňského primátora mgr. martin Baxa, radní Plzeňského kraje mgr. Jaroslav Šobr, vedoucí odboru 
školství a mládeže města Plzně Ing. Dagmar Škubalová a vedoucí odboru kultury města Plzně  
Dr. miluše Sokolová. Dny japonské kultury finančně podpořily jak město Plzeň, tak Plzeňský 
kraj.                                                                                                                                 (eš)

Foto IRIS miroslav Volf

DO LétA S POháDKOu  
letošní Vítání léta v plzeňské zoologické a bo-
tanické zahradě bylo ve znamení velké pohád-
kové stezky. Na jejím počátku přivítala příchozí 
Červená Karkulka, která měla v košíčku připra-
venou pro každého zájemce pozvánku do říše 
pohádek. ta plnila velice důležitou funkci. Děti 
na ni sbíraly razítka, jimiž jednotlivé pohádko-
vé postavy stvrdily úspěšné zvládnutí daného 
úkolu. Například hned u Karkulky to bylo po 
hmatu správně určit skrytý obsah jejího tajem-
ného košíčku. Následující otisk přibyl za vylo-
vení kapříka z vodníkova rybníčku. Na příštím 
stanovišti soutěžící zase pomáhali Včelce máje 
nakrmit medvěda medovými koulemi. to po-
pletená čarodějnice pomíchala dohromady 
postavy z několika pohádek. Další zastave-
ní bylo ve znamení dobrodružství. Nebojácné 
děti se zde vydaly na nebezpečnou cestu tem-
ným močálem, na jehož konci si schoval svůj 
lup loupežník. a je tu poslední úkol: Za pomo-
ci Bylinkové babičky poznat alespoň několik 
právě kvetoucích léčivých bylinek. Sotva byl 
splněn, z babky kořenářky se stává hodná po-
hádková babička rozdávající šikovným dětem 
(a těch byla většina) odměny.                         (s-r)

Galerie
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Zubří stádo v plzeňské zoo.
Foto Kateřina misíková
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Zajímavá výuka

V ekocentru na okraji Chebu            

Na statku Lüftnerka

nový kůň je miláčkem 
návštěvníků 
V letošním roce došlo ke změně koncepce chovu domácích zvířat na statku 
lüftnerka ve prospěch převážně českých plemen. Na jaře byla dovezena ja-
lovička české červinky. Kolekci králíků doplnilo málo chované plemeno čes-
kého luštiče. Pořízením dvou ovcí valašských k již chovaných ovcím šumav-
ským jsou zde zastoupena obě plemena původní na území našeho státu.

Dříve chované koně plemene hafling a mini-appaloosa nahradila počát-
kem září klisna českomoravského belgického koně – mary. Jde o chovnou 
devítiletou kobylku zapsanou v plemenné knize. Je součástí genetického 
zdroje svého plemene v linii po hřebci marquis de Vraimont. Českomo-
ravský belgický kůň byl vyšlechtěn na konci 19. století jako kůň do těžké-
ho tahu využívaný hlavně na statcích a při svážení dřeva. V dnešní době 
nachází uplatnění v agroturistice a v ekologickém zemědělství.         (mp)

 Foto Vlastimil Cihlář

V roce 2011 padlo rozhodnutí ponechat v Kar-
lovarském kraji jedinou střední školu se ze-

mědělským zaměřením, a to v K. Varech-Da-
lovicích. V Chebu zůstalo jen odborné učiliště. 
Před samostatným Školním statkem v Dolních 
Dvorech vyvstala otázka jeho dalšího osudu. 
„S ředitelem inženýrem leošem Horčičkou nás 
napadlo vytvořit zde ekologické centrum pro 
školy,“ vzpomíná na tu dobu jeho zástupkyně 
Ing. lucie oborná. a pokračuje: „Bez konkrét-
nějších představ a hlavně bez příslibu jakékoliv 
dotace jsme začali objíždět republiku a získávat 
zkušenosti. Byli jsme překvapeni, kolik takových 
zařízení v jednotlivých krajích existuje. Naší vůd-
čí myšlenkou se stalo ve Dvorech postupně vy-
budovat environmentální centrum zaměřené 
především na vztah člověk – příroda a na soulad 
zemědělství s ekologií. Zásluhou ředitele Ing. Hor- 
čičky se statku poměrně dobře vedlo, takže jsme 
rodící se středisko financovali zpočátku ze zis-
ku ze zemědělské výroby. teprve, když kraj, je-
hož jsme příspěvkovou organizací, viděl, že se 
slibně rozjíždíme, dostali jsme od něj provozní 
příspěvek na učební pomůcky a na další rozvoj. 
Z dotačních peněz z česko-bavorského Cíle  
3 jsme vybudovali vnitřní a venkovní učebnu, 
loni na jaře se nám podařilo založit užitkovou za-
hradu s hmyzím hotelem a rybníčkem pro oboj-
živelníky,“ popisuje ekonomka oborná. 

Zde je třeba učinit malou vsuvku. Zatímco 
ve většině krajů se jednotlivá environmentální 
centra na bázi neziskových organizací předhá-
nějí v přízni škol, aby našla uplatnění, v Karlo-
varském kraji, kdo ví proč, naopak prakticky 
vždy chyběla. Přitom vedení kraje environ-
mentální vzdělávání systematicky podporu- 
je, například finančním příspěvkem na dopra-
vu při exkurzích. Při zrodu environmentálního 
centra v Chebu byla zmíněná absence výho-
dou. Vzniklo středisko s celokrajskou působ-
ností, navíc v zařízení, jež je krajskou příspěv-
kovou organizací. Kraj tak může ovlivňovat 
jeho chod, zaměření, kvalitu poskytovaných 

služeb nejen prostřednictvím dotací, ale i z ti-
tulu zřizovatele.

„V současné době,“ dostává se zástupkyně 
ředitele do přítomnosti, „stojí statek na třech 
pevných pilířích: Je to praktická výchova učňů 
v opravářských oborech, středisko environmen-
tální výchovy, vzdělávání a osvěty a vlastní země-
dělská produkce. tržby z ní nám umožňují na 
rozdíl od neziskovek, které provozují environ-
mentální centra nejčastěji, nebýt závislí na dota-
cích a dobře zaplatit lektory. to je samozřejmě 
důležité pro kvalitu výuky. Rostlinná výroba do-
dává navíc krmení pro hospodářská zvířata. mít 
co nejvíce druhů a ukazovat je dětem, protože 
je většinou neznají, byl jeden z našich hlavních 
cílů od počátků fungování střediska v roce 2012,“ 
končí Ing. oborná a předává slovo hlavní lektorce 
Ing. et Bc. Pavle tochorové.

ta v úvodu představí výukové programy Kraj-
ského střediska ekologické výchovy: Celkem je 
jich deset. Namátkou: pro větší děti je určen malý 
farmář, pro žáky základních a středních škol při-
pravili výukové programy se vztahem k rostlinné 
a živočišné výrobě. „Při formování střediska zjiš-
ťovalo vedení statku nejen zájem škol, ale také 
co by chtěly mít v nabídce,“ prozrazuje lektorka. 
Velmi oblíbený je program věnovaný bylinkám. 
Děti se je učí nejen poznávat, ale uvaří si bylin-
kový čaj a připraví hojivou mastičku. „Když se 
učíme o hospodářských zvířatech, seznámí se 
s nimi žáci nejen ve stájích a výbězích, ale pod 
mikroskopem se podívají i na strukturu jejich srs-
ti nebo peří. Velké možnosti nám dává učebna 
přímo ve stáji. Zde se učíme vyčesávat vlnu, dojit 
mléko, zpracovávat ho na máslo, tvaroh. Pečeme 
chléb. až začnou rodit arónie, budeme z jeřabin 
vařit zavařeninu. Děcka nahlédnou do líhně s va-
jíčky. Kokrhá jim při tom kohout. Chceme, aby 
se se zemědělským provozem seznámila během 
vymezeného času, což jsou obvykle tři hodiny, co 
nejvíce,“ objasňuje slečna tochorová. 

K většině výukovým programům existují pra-
covní listy. Žádná černobílá improvizace na ko-

pírce. Díky dotaci Karlovarského kraje barevné 
skládanky s množstvím informací, úkolů, námě-
tů pro přemýšlení a samozřejmě s pěknými ob-
rázky. Děti si je odnášejí s sebou, takže současně 
reprezentují středisko. Jako pozornost dostávají 
omalovánky.

V roce 2013 navštívilo Krajské středisko eko-
logické výchovy v Chebu 1 713 školáků. loni  
3 985. Vedle deseti výukových badatelsky orien-
tovaných výukových programů tématicky souvi-
sejících se zemědělstvím, předvánočních a ve-
likonočních tvůrčích dílen a houbařských dnů 
dokáže školám nabídnout další možnosti a služ-
by na přání. Ve středisku se zastavují školní výle-
ty, aby se žáci podívali na zvířátka a opekli si vuř-
ty. Děti z  chebských mateřských škol sem jezdí 
třeba každý měsíc pozorovat jak rostou mláďata. 
lze si objednat zájezd do spřáteleného němec-
kého ekocentra ve Waldsassenu…

mnohé, co se za tak krátkou dobu chebské-
mu ekocentru podařilo, je také osobní zásluhou  
Ing. Pavly tochorové. V environmentální práci 
s dětmi našla smysl života, nesmírně ji baví, a jak 
přiznává, i osobně obohacuje. Pokud by někomu 
ty věty připadaly jako fráze na závěr, určitě tomu 
tak není. Bez nadšení a lásky k profesi by denně 
nedojížděla z Plzně do Chebu a zpět! „ to cesto-
vání mi ani nijak nevadí. Ráno si zapnu notebook 
a dělám si přípravu na výuku. odpoledne pře-
mýšlím, co se ten den povedlo a co udělat příště 
lépe,“ reaguje Pavla.                 Ing. František Hykeš

Foto Pavla tochorová
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Ze zákulisí

novou botanickou horskou 
expozici otevřel primátor   
Dosud expozičně nevyužitý svah nad restaurací Kiboko v plzeňské 
zoologické a botanické zahradě se stal velkou botanickou expozicí 
představující evropská horstva. Její návštěva umožní nejen procház-
ku evropou od západu k východu, ale také pomyslně vystoupat ze 
středohorských poloh vyznačujících se v přírodě smíšenými lesy se 
zastoupením smrků, buků a jedlí nebo smrkovými lesy, přes subal-
pínské až po alpínské výšky. Různé složení podloží a jeho rozdílná 
vlhkost poskytují příležitost ukázat charakteristické biotopy jednot-
livých pohoří. Chemicko-fyzikální vlastnosti hornin a na nich vytvo-
řených mělkých půd významně ovlivňují složení rostlinstva. Bohatá 
společenstva jsou vázána na půdy s obsahem vápníku; naopak na 
silikátových horninách, jako jsou žuly a ruly, je vegetace chudší. ex-
pozice tak názorně ukazuje závislost rostlin na substrátech a také 
jejich vztah k vodě.

Při její tvorbě byl kladen důraz na ukázky stanovištně typických rost-
lin a zároveň druhy endemické, tedy s výhradní lokalizací na jedno ze-
měpisné místo. Na svahu se představuje flóra celkem šestnácti evrop-
ských pohoří od Korsiky, přes alpy, apeniny, Pyreneje, atlas a Sierra 
Nevadu po například Karpaty. 

Novou botanickou expozici otevřel 23. května primátor města 
Plzně martin Zrzavecký a další hosté. Slavnostní akt zároveň při-
pomněl rozšíření terasy restaurace v africkém stylu KIBoKo, která 
podstatně zvýšila kapacitu venkovních míst.                              (kola)

DětSKé hERní CEntRuM Má ZnAČKu KVALIty 
Za účasti vedení městské části Plzeň 1 v čele se starostou mgr. mirosla-
vem Brabcem, realizátora Jiřího antoše a dalších hostů, ale zejména sa-
motných dětí, bylo 22. června slavnostně zprovozněno nové hřiště v zoo. 
Je umístěno v sousedství amfiteátru nedaleko tropického pavilonu. Dě-
tem poskytuje řadu příležitostí k zábavě. Nechybí tobogán, provazové 
mosty mezi věžemi nebo skluzavka. 

Sdružení českých spotřebitelů udělilo zařízení Značku kvality pro bez-
pečnost na dětském hřišti. osvědčení o licenci na její používání bylo pře-
dáno provozovateli při slavnostním otevírání areálu. 

Značku, přijatou do programu Česká kvalita, vyvinula skupina subjek-
tů zainteresovaných na zlepšování prevence dětských úrazů na hřištích 
a sportovištích a na zvýšení jejich bezpečnosti.                                       (mv)

Foto Kateřina misíková

ZOO nEní JEn PRO ZDRAVé         
V červenci navštívili Zoologickou a botanickou zahradu města Plzně klien-
ti ze třech významných organizací věnujících péči malým i velkým handi-
capovaným lidem. Jmenovitě z Centra Hájek na jižním Plzeňsku (pomoc 
handicapovaným dětem), dále z Centra terénních a pobytových sociálních 
služeb Zbůch a z Domovinky Plzeň (dům pro seniory). Všichni si užili krme-
ní žiraf, někteří poznali výstavní krajtu Boženku a jiní si zase přišli na své při 
ukázkách malých dravců. Všichni si pochvalovali dostupnost spodní části 
zahrady pro handicapované, takže i vozíčkáři mohli vidět většinu expozic. 
Snahou průvodců bylo ukázat co nejvíce chovaných živočichů. odměnou 
jim bylo nadšení a radost v očích těch, jež se nemohou pohybovat nebo do-
statečně komunikovat.                                                                             (km)

Dračinec vonný (Dracaena fragrans) je krásná 
listem ozdobná květina z afrických tropů pat-
řící do čeledi liliovitých. Květů se u ní dočká 
jen málokterý z pěstitelů. Její široké tmavě ze-
lené listy jsou světlé lemované, kresba je od-
lišná podle kultivarů. Pěstování je snadné, jen 
musíme rostlinu pravidelně zalévat. množí se 
většinou vrcholovými řízky, je možné též pěs-
tování ze semen. 

V české přírodě měly liliovité rostliny dříve 
poměrně početné zastoupení. Dostálův Klíč 
k úplné květeně ČSR z roku 1954 uvádí 27 rodů, 
klíč z roku 2002 pouze pět. Je to dáno tím, že 
botanikové v rámci zdokonalování systému 
vytvořili namísto jedné několik dalších čeledí 
s přesněji vymezenými znaky rostlin. mezi lili-
ovité, s nimiž se lze setkat v naší přírodě, tak 

nyní patří rody křivatec, kandík, 
tulipán, řebčík a lilie.

Křivatec (Gagea), stejně 
jako zástupci všech ostat-
ních rodů, patří mezi vy-
trvalé byliny, v zemi má 
cibuli. Vykvétá časně 
z jara, jedná se o drob-
nou květinku obvyk-
le s listy v přízemní 
růžici. V evropě, asii 
a v severní africe je 
známo na 90 druhů,  
v  ČR jich roste sedm. 
Nejběžnější je křivatec 
žlutý. Naproti tomu křiva-
tec rolní a křivatec český patří 
k silně ohroženým druhům.                  

(zh)

LILIOVItýCh uByLO

List z herbáře

Dračinec vonný
Foto repro 

Křivatec žlutý
Foto Jaroslav Vogeltanz

Autor expozice Ing. Tomáš Peš, primátor Plzně Martin Zrzavecký a ře-
ditel zahrady Ing. Jiří Trávníček.                          Foto Kateřina misíková
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Vyznání

Již po třetí se stane v začínajícím školním roce 
Zoologická a botanická zahrada města Plzně 

místem akademie třetího věku s názvem Zoo 
jinak pořádané mezigeneračním a dobrovolnic-
kým centrem totem v Plzni. takové zážitky 
zanechaly jednotlivé lekce minulého roční-
ku v koordinátorce sociálně akviziční služby 
pro seniory a osoby se zdravotním postiže-
ním MIChAELE RuBáŠOVé. 

Každá návštěva v plzeňské zoo má své jedi-
nečné kouzlo, ale nejvíce toho zůstalo v srdcích 
a mysli seniorským studentům po lekci věnované 
šelmám, primátům a především jedovatým hadům.

V únoru jsme vyrušili medvědy ze zimního 
spánku a spoustu zajímavostí o těchto zvířatech 
jsme se dozvěděli od jejich ošetřovatele tomáše 
Košatky. Pak jsme pokračovali v seznamování se 
s dalšími šelmami.

Při dubnové lekci hráli hlavní roli primáti (na 
živo i v dokumentárním filmu). V květnu jsme se 
věnovali etologii a na chvíli jsme se vrátili znovu 
k primátům. Šimpanzi totiž tak trochu kvůli nám 
dostali „hračky“ a v nich ukryté dobroty, takže 
jsme sledovali, nakolik si s nimi poradí. Dozvě-
děli jsme se, že tomuto obohacení života zvířat 
v lidské péči se říká enrichment. Jeho účelem je 

jim poskytnout zábavu a zaktivizovat je. Při po-
vídání o zajímavostech v chování zvířat jsme se 
zastavili také u lemurů, tučňáků, plameňáků, ša-
kalů... a litovali jsme, že nám čas našich návštěv 
v zoo vždycky tak rychle uteče.

Druhý březnový pátek jsme s jednou z našich 
obvyklých průvodkyň po plzeňské zoologické 
a botanické zahradě Ing. Klárou Stuchlovou z en-
vironmentálního centra lüftnerka a ošetřovate-
lem miroslavem Dohnalem procestovali na něko-
lika metrech čtverečních čtyři kontinenty. tichými 
společníky nám byli jedovatí hadi.

Skupina seniorů zavítala do expozice Králov-
ství jedu, která je otevřená přibližně od poloviny 
roku 2015. Původní tropický pavilon byl zrekon-
struován a přeměněn ve špičkové zařízení pro 
chov nejjedovatějších hadů světa. terária jsou 
upravená tak, aby odpovídala jejich přirozenému 
prostředí. Vypadá to, jako by někdo „vyříznul“ 
hada i s kusem jeho domova a přenesl do terá-
ria v zoo. Doprovodné expozice ukazují zástupce 
dalších jedovatých živočichů – žab pralesniček či 
ryb, sklípkanů a štírů.

Další část pavilonu patří ochraně přírody na 
Filipínách a představuje alespoň zlomek z ne-
smírného množství druhů tamních živočichů.

Vraťme se ale k hadům. Do jejich světa nás 
nadšeným povídáním vtáhnul jeden z jejich hlav-
ních ošetřovatelů m. Dohnal. Hadi ho fascinovali 
od dětských let a dodnes je jimi okouzlen a vě-
nuje se jejich chovu i mimo zdi zoo. 

Přes sklo jsme se seznámili s kobrou krá-
lovskou, velmi vzácným a nejdelším jedovatým 
hadem na světě. Jasně zelenou barvou nás pře-
kvapila užovka růžkatá, z terária mezi rostlinami 
žlutě zářil křovinář němý, nenápadný byl nejje-
dovatější taipan menší. V teráriích nechyběla 
mamba černá, kobra červená, chřestýš diaman-
tový a další zástupci hadů s jedem v těle, ať už 
z pouště či pralesa. 

Kromě živých hadů jsme v expozici viděli 
čtyři typy jejich chrupu, kostru chřestýše, výrob-
ky z hadího jedu a přes termovizi jsme mohli 
zjistit jak hadi „vidí“. Své místo má v expozici 
i Petr Voženílek, herpetolog a velký obdivo-
vatel jedovatých hadů, autor knížek o životě 
hadů a s hady.

Prázdniny uběhly jako voda a my se můžeme 
těšit v rámci univerzity třetího věku na další se-
tkávání se světem zvířat v plzeňské zoo. Již nyní 
děkujeme za příjemné a užitečné chvíle, zážitky 
a spoustu zajímavých informací!

těšíme se na každý „univerzitní den“ v zoo

Osobnost

Fotí nenápadné kytky tak, aby byly krásné
František hykeš

Cílem příští cesty 
jsou hadcová úze-
mí v Chráněné kra- 
jinné oblasti (CHKo) 
Slavkovský les. mým 
společníkem je mgr. 
Přemysl tájek. Bo-

tanik Správy, vynikající fotograf květin, vážek, 
přírody. ač to zpočátku vypadá, že to bude spí-
še mlčenlivý parťák, než přijedeme k přírod-
ní rezervaci mokřady pod Vlčkem, vím o něm 
vše podstatné. Že je rodák z mariánských láz-
ní, kde Správa CHKo sídlí, a nastoupil na ni 
hned po studiu přírodních věd na univerzitě 
Karlově. Nadšeně o té době vypráví: „Byla to 
tehdy vynikající ochranářská léta! už jako vy-
sokoškolák jsem jezdil na brigády, jejichž po-
sláním byly práce spojené s právě zaváděnou 
NatuRou 2000. myslím si, že objevování pa-
tří k mládí. a naše ochranářská generace ob-
jeviteli skutečně byla! V rámci mapování pro 
NatuRu 2000 jsme objevili řadu vzácných 
rostlin a cenných lokalit. měl jsem to štěstí 
a zároveň čest, že jsem se podílel na vyhlá-
šení několika nových maloplošných chráně-
ných území. ať to byly Rašeliniště u myslivny, 
Podhorní slatě, těšovské pastviny, Kounické 
louky nebo Čertkus, dodnes bohaté naleziště 
čertkusu lučního. a na něj vázaného vzácné-
ho motýla hnědáska chrastavcového. abych 
byl spravedlivý, vyhlášení tohoto chráněné-
ho území jsem připravoval už s manželkou.“

ta rovněž pracuje na Správě CHKo a je orni- 
toložkou. „Je její zásluhou, že nejsem úzce za-
měřený jen na botaniku, ale oslovuje mě i svět 
živočichů,“ neopomene vzpomenout její zá-
sluhu na jeho odborné profilaci. a že je právě 
ornitoložkou, to prý způsobil Karel makoň. „od 
třinácti let chodila do jeho Dobrovolného eko-
logického spolku ochrana ptactva Plzeň a po-
máhala v něm do třiadvaceti.“ 

Za obcí Sítiny zastavujeme u jednoho z ne-
nápadných malých lesních mokřadů. Co na něm 
může být zajímavého?, pokládám si v duchu 
otázku. Po pár krocích se poprvé v životě dívám 
na zdejší vzácnost – kvetoucí rožec kuřičkolistý. 
Je neklamným znamením, že už jsme vjeli do 
hadcové oblasti Slavkovského lesa. Právě ona je 
Přemyslu tájkovi nejbližší. Vegetace na hadcích 
byla tématem jeho diplomové práce. ale milu-
je také tepelsko od teplé k Služetínu, Rájovu 
a ovesným Kladrubům se spoustou mokřad-
ních luk a slatinišť s množstvím vzácných rostlin.

V nedaleké přírodní rezervaci mokřady pod 
Vlčkem strávíme hodně přes hodinu času. Prů-
vodce ji nazve květnicí Slavkovského lesa a při-
zná, že je jeho srdeční záležitostí. Nadšeně mluví 
nejen o zdejším rostlinstvu, ale i přítomných dru-
zích žab, netopýrů, motýlů a především vážek. 
tedy o svých živočišných oblíbencích. a je pře-
svědčen, že je dobré mít na přírodu širší pohled, 
nejen botanický. „Zvláště u ochranáře je to důle-
žité, protože nic v přírodě není osamocené a bez 
vazeb,“ zdůrazní.

a že je zaníceným ochranářem, potvrdil 
při sčítání vstavačů u Pramenů. Každému vlčí-
mu bobu, který mu přišel do cesty, nelítostně 
zlikvidoval květenství. Je přece nepůvodní in-
vazní rostlinou nepatřící do zdejší přírody. tím, 
že jsem ho následoval, jsem mu udělal radost. 
Čtyři ruce toho přece jen svedou více než dvě! 

manželé tájkovi jsou velcí cestovatelé. Je-
denkrát za rok si vyberou celou dovolenou 
a vyrazí. třeba až na druhý konec světa. tuhle 
jejich velkou vášeň neodsunul na vedlejší kolej 
ani letos dvouletý syn. „Venezuela, Indie, Kam-
bodža, Nepál, Barma, mexiko, Chile, argenti-
na, thajsko, Čína, Keňa, ekvádor, Kolumbie, 
Kostarika,“ vyjmenovává Přemysl nejvzdálenější 
země. u loňské Bosny se na chvilku zasněně za-
staví: „Spousta orchidejí, na kopcích kosatce, 
motýli, turisticky nedotčená země.“

a Přemysl tájek fotograf? „Fotografa, snad 
i dobrého, ze mne udělala příležitost a časté 
fotografování,“ usuzuje. „Jezdím po Slavkov-
ském lese a tepelsku ve všech ročních ob-
dobích. Nejlepší světelné podmínky se neda-
jí přivolat, ty se musejí vyčekat. Spousta lidí 
má ráda krásné květiny, já rád fotím vzácné 
kytky, na první pohled často nijak zvláštní 
krasavice, ale tak, abych ukázal jejich skrytou 
krásu.“ Velice rád fotografuje také krajinu. „Kraji-
ny s květinou,“ doplní. „Ne proto, že jsem bota-
nik, ale poněvadž květiny k ní patří a typické 
druhy vystihují její charakter a dokresluji její 
osobitost.“     
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Skvosty přírody

V krajině nepřehlédnutelný, s dlouhodobou 
historií osídlení a množstvím velmi cenných 

archeologických památek, to je Vladař u Žlutic 
(693 m n. m.). Čedičová dvoukupa a dominanta 
jižního výběžku Doupovských hor je částí geolo-
gů považovaná za bývalou sopku. (Někdy je řa-
zen k sousední tepelské vrchovině.)

Přístup je možný po červené nebo žluté tu-
ristické stezce od osady Vladořice na jižním 
úpatí vrchu.

Jihovýchodní svahy a rozsáhlé suchomilné 
travní porosty chrání přírodní rezervace o roz-
loze 227 ha. Na čedičových velmi vyhřátých 
minerálně bohatých půdách se vyskytuje škála 
teplomilných rostlinných společenstev s řadou 
vzácných druhů (např. vstavač bledý). Na su-
chých širokolistých trávnících se nachází dru-
há největší lokalita vstavače kukačky-obecné-
ho v Karlovarském kraji. Zvláštností vrcholu je 
malé rašelinné jezírko bez přítoku; v dobách 
prehistorického osídlení sloužilo jako cisterna 
na vodu.

od roku 2010 mohou návštěvníci načerpat 
informace o vrchu a jeho okolí na naučné stez-
ce vybudované Českým svazem ochránců pří-
rody (ČSoP) alter meles Žlutice. 

Vrch s vlastním stromem
Chlumská hora (651 m n. m.) nad barokní 
perlou manětínem jakoby si hrála s turistou na 
schovávanou. Z některých směrů je velmi vý-
razná a nepřehlédnutelná, z jiných jakoby se 
trochu schovávala a chtěla poutníky pozlobit 
obavou, zda je to vůbec ona…

Přístup je na ni po zelené turistické značce od 
vesnice Chlum nebo z manětína. Druhá z mož-
ných cest je ale zarostlá, neudržovaná, Klub čes-
kých turistů by se za takové značení měl stydět! 

Nejzajímavějším místem vrchu je pro návštěv-
níka vyhlídka s úchvatným výhledem na severní 
Plzeňsko. Za finančního přispění společnosti 
Net4GaS, generálního partnera ČSoP, ji vybudo-
val spolek alter meles ve spolupráci se Střední 
lesnickou školou Žlutice. 

Na jihozápadě Chlumské hory se rozkládá 
menší přírodní rezervace vyhlášená v roce 1947 
chránící teplomilná stepní a lesní společenstva. 
Jejím základem je teplomilná doubrava s domi-
nancí dubu a lípy. Nejvzácnější rostlinou je orchi-
dej okrotice červená, která se v severozápadních 

Čechách vyskytuje jen vzácně. Skutečným uniká-
tem, protože neroste nikde jinde, než právě zde, 
je endemický jeřáb manětínský (Sorbus rhodan-
thera). V počtu několika set jedinců se vyskytuje 
na jihozápadních svazích ve vrcholových partiích 
vrchu. Popsán byl RNDr. miloslavem Kovandou. 
Jedná se s velkou pravděpodobností o křížence 
jeřábu břeku s jeřábem dunajským. Jeho mapo-
váním se od roku 2003 zabývá ČSoP alter meles 
a Střední lesnická škola ve Žluticích, která má na 
Chlumské hoře školní polesí.

V minulých letech se pokoušeli ochránci pří-
rody a lesníci vypěstovat jeřáb manětínský ze 
semen v kultuře. Pokusy však nebyly zatím 
úspěšné. V rámci zachování druhu, i když je jeho 
přirozený porost stabilní, uvažují o zřízení se-
menného nebo genofondového sadu. 

Na jižních svazích Chlumské hory se vyskytují 
zajímavé skalní útvary jako jsou mrazové sruby, 
srázy a svahové sutě.

námahu odmění výhled
Kozelka (Doubravický vrch) je vysoká 660 metrů, 
ze zdejších stolových hor je nejmenší. Nejvýraz-
něji – až 160 m – se nad okolní krajinou vypíná 
od severozápadu, naopak z ostatních světových 
stran s ní víceméně splývá. Přístup je na ni z osa-
dy Doubravice u Nečtin; cesta poměrně prudce 
stoupá, výhled a vrcholové skalnaté scenérie se 
skalními věžemi, pyramidami a sutěmi ovšem za 
námahu stojí! Nejcennější část vulkanického vr-
chu je chráněna jako přírodní rezervace. Kozelka 
je uváděna coby ojedinělý příklad vytvoření skal-
ního města v neovulkanitech. Hnízdí zde výr velký, 
spatřit lze i kriticky ohroženou zmiji obecnou.

K vrchu se váže pohádkový příběh o zkame-
nělém stádu ovcí a prolhaném pastýři. Pohád-
kové prostředí připomíná i přístupová cesta pod 
vrcholem. Balvany jsou porostlé mechem a kap-
radím, stromy ovíjí břečťan. 

Severozápadní skalní stěny jsou největším ho-
rolezeckým areálem v Plzeňském kraji. 

Kozelka je nejzápadnější stolovou čili tabu-
lovou horou této krajiny. Jednotlivé vyšší a niž-
ší kupy vulkanického původu se ale táhnou přes 
známý ovčí vrch, Švamberk (Krasíkov), Vlčí horu 
až k západní hranici.                                                  (kola)

nEJVětŠí StOLOVé hORy SE nACháZEJí 
V AMAZAnSKéM PRALESE, u KAPSKéhO 

MěStA, nA SAhAřE, V InDII. MáLO SE Ví, ŽE 
náZEV StOLOVé hORy nESE ČáSt POhOří 
SuDEt PřI ČESKO-POLSKé hRAnICI nEDALE-
KO BROuMOVA. My VáS POZVEME DO MíSt 
MnOhEM BLIŽŠíCh nA ROZhRAní PLZEň-
SKéhO A KARLOVARSKéhO KRAJE. DO KRA-
JIny, JíŽ VéVODí hnED třI StOLOVé hORy: 
VLADAř, ChLuMSKá hORA A KOZELKA 
(DOuBRAVICKý VRCh). JAKO StOLOVá (tA-
BuLOVá) hORA SE OZnAČuJE OSAMOCEná 
VyVýŠEnInA VyStuPuJíCí StRMýMI SVAhy 
nAD OKOLní KRAJInu; JEJí VRChOL tVOří 
PLOChé tEMEnO. VZnIKLy EROZní ČInnOS-
tí VODy, VětRu A MRAZu A nEJČAStěJI JSOu 
tVOřEny hORnInAMI SOPEČnéhO PůVO-
Du. tyPICKé JSOu PRO ně AutOnOMní EKO-
SyStéMy S ODLIŠnOu FLóROu A FAunOu 
nEŽ JE tOMu V OKOLí.

Mezi stolovými horami 
Vladař od jihu.

Foto František Hykeš

Na vrcholu Vladaře.         Foto František Hykeš

Jeřáb manětínský                  Foto Václav lupínek



IRIS

V království rostlin

16

ROK BOtAnIKy 2016 JE PAtRný V CELé PLZEňSKé ZOOLOGICKé A BOtAnICKé ZAhRADě. V JEhO RáMCI VZnIKLA I POLíČKA V JEDnOtLI-
VýCh GEOGRAFICKýCh ExPOZICíCh PřEDStAVuJíCí VýZnAM ROStLIn V ŽIVOtě ČLOVěKA. tO nEJVětŠí, uMíStěné nAPROtI uKáZKáM 
nEJZAJíMAVěJŠíCh BOtAnICKýCh LOKALIt ČR, PREZEntuJE ROStLIny ZnáMé Z nAŠICh POLí A ZAhRAD. 

Galerie pro člověka nejdůležitějších plodin 

Cesta ke kulturní pšenici
Velká část plochy patří brukvi. Původem stře-
domořská brukev zelná je společnou „matkou“ 
sedmi druhů košťálových zelenin – nejpěstova-
nějších zelenin u nás. Člověk umně využil jejích 
jednotlivých vhodných vlastností a obohatil svůj 
jídelníček o zelí, kapustu, kedluben, květák, bro-
kolici a další. Některé vyšlechtil ve dvou barev-
ných formách – známe přece bílé a modré zelí, 
stejně tak kedlubny. od každého druhu existuje 
podle významu více odrůd a novošlechtěním při-
bývají další.   

Návštěvník se zde též dozví, jak dlouhá 
a kombinovaná byla cesta od divoké po dneš-
ní kulturní pšenici. Planě rostoucí jednozrn-
ku a dvouzrnku začal člověk využívat k obži-
vě s velkou pravděpodobností už na počátku 
čtvrtohorního období. obilky kulturní jedno-
zrnky byly nalezeny ve vykopávkách ve Švý-
carsku, Dánsku, maďarsku i jinde. Dříve byla 
velmi rozšířena, avšak dnes se již téměř nepěs-
tuje. obilky kulturní dvouzrnky byly objeveny 
v jámách v egyptě a Babylonii a pocházely ze  
6. tisíciletí před naším letopočtem; vyskytly se 
také v evropských archeologických nálezech. 
Dnes se pěstuje pořídku na jihu Ruské federa-
ce, v jižním Německu, Španělsku, Itálii, ve vý-
chodní africe a malé asii. o zachování obou 
historických pšenic se v ČR snaží obecně pro-
spěšná společnost Gengel z trhových Svinů.

Pšenice obecná (setá) je naší nejrozšířenější 
obilovinou. Její pravlastí je zřejmě Středomoří. 
Naopak historicky podstatně mladší je pšenice 
špalda, která se pro své vlastnosti začíná znovu 
více pěstovat.

Pohanka se vrací, len odchází
mezi obiloviny se řadívá rovněž pohanka obec-
ná, i když botanicky s nimi nemá nic společného. 
obiloviny jsou trávy a patří do čeledi lipnicovi-
tých, pohanka je rostlina rdesnovitá. V poslední 
době znovu roste její obliba pro zajímavou die-
tetickou hodnotu jejích semen, která navíc ne-
obsahují lepek. Je také vhodná pro ekologické 
zemědělství.

Naopak pěstování lnu setého je u nás stále mi-
zivější. Rostlina pochází z oblasti mezi Středomo-
řím a Indií a byla jedním z prvních zdomácně-
lých druhů; byl znám již ve starověkém egyptě. 

Pěstuje se pro vlákno a olejnatá semena. Přadné 
odrůdy rostly v 60. a 70. letech minulého století 
v ČR na 20 000 až 25 000 ha. Ke konci tisíciletí 
to bylo už pouhých 2 000 ha. Jako plodina vyš-
ších nadmořských poloh měla značné zastoupe-
ní i v západních Čechách. V Nýrsku na Klatovsku 
byla dokonce velká tírna lnu. Nyní se zde spora-
dicky na několika málo hektarech pěstuje pouze 
len olejný; tírna zanikla záhy po roce 1990. lněné 
semínko má léčivé účinky, které se využívají jak 
v lidské medicíně, tak ve veterinární. 

Sója vstoupila i na naše pole
mezi asijskými rostlinami poblíž pavilonu opic 
makaků lvích nemůže samozřejmě chybět rýže. 
Botanika ji dělí do více než 20 druhů, jejích kul-
turních forem jsou desetitisíce. V povodí Perlové 
řeky v Číně byla rýže domestikována před 8 200 až 
13 500 lety. Dnes je rozšířena v tropech a sub-
tropech po celém světě. Celkově pokrývá asi 
20 procent kalorické spotřeby lidské populace. 
Průměrný výnos rýže seté je 3 až 5 t/ha při dvou 
až třech sklizních za rok. Je tak nejdůležitější obi-
lovinou světa. Hlavní potravinou je přibližně pro 
jednu čtvrtinu obyvatelstva zeměkoule. Její svě-
tová produkce stabilně stoupá, z asi 200 milionů 
tun neloupané rýže v roce 1960 na 650 milionů 
v roce 2007. Největšími jejími producenty jsou 
Čína a Indie.

Další pro lidstvo velmi důležitou plodinou 
je sója luštinatá. Nejen proto, že její semena 
obsahují vysoký podíl bílkovin – až 35 pro-
cent. má proto široké použití jako potravina, 
krmivo pro hospodářská zvířata i jako surovi-
na pro potravinářský a chemický průmysl, kte-
rý z něho vyrábí např. bionaftu a plasty. může 
nahradit maso, lze z ní vyrobit mléko, jogurty, 
salámy a mnoho dalšího. 

Sója je považována za jednu z nejstarších kul-
turních plodin. Pochází rovněž z Číny. Pěstuje se 
v tropech, subtropech a v teplých oblastech mír-
ného pásu. Stále častěji je vidět na polích i u nás, 
a to nejen v nejteplejších částech republiky. Kaž-
doročně ji v posledních letech pěstuje např. agro 
Staňkov na Domažlicku.

V Jižní americe kvůli soustavnému rozši-
řování osevních ploch sóji dochází ke kácení 
tropických deštných pralesů. Podle odhadů 
Světového fondu na ochranu přírody (WWF) 

padne za oběť jejímu pěstování do roku 2020 
okolo 22 milionů hektarů pralesů a savan. od 
roku 2004 proto WWF podporuje její ekologic-
ky a sociálně ohleduplnou produkci, mj. také 
bez otrocké a dětské práce.

Na světové produkci sóji se podílejí už více 
než 64 procenty geneticky modifikované od-
růdy. 

Jiné podoby cibule a pažitky
Kdo by neznal cibuli nebo pažitku. Koutek užiteč-
ných rostlin při cestě kolem expozice asijských 
zvířat nabídne obě zeleniny v jiné podobě. Se-
známí s cibulí zimní a pažitkou česnekovou. 
můžete se také přesvědčit jak vypadá vietnam-
ský celer. 

Cibule zimní nebo také ošlejch, lidově seč-
ka, je vytrvalá, zimuvzdorná, protože pochází 
ze Sibiře, a raší velmi časně. Nejvíce se pěstuje 
v asii, hlavně v Rusku, Číně, Koreji a Japonsku. 
u nás byla oblíbená v 19. století a někdy i zpla-
ňovala. Dnes patří k prakticky zapomenutým 
zeleninám.

Čínská pažitka nebo také česneková pažitka se 
pěstuje pro výrazné aroma a vysoký obsah vita-
mínu C. Přidává se do polévek, omáček a bylin-
kového másla. má též léčivé účinky.

na mouku i košťata
mezi pro lidstvo nejdůležitější zemědělské plo-
diny patří rovněž u nás málo známý čirok. Pro-
hlédnout si ho můžete na políčku u pavilonu 
hrošíků liberijských. Z jeho obilek se mele mou-
ka, ale používá se též ke krmným a technickým 
účelům. Hospodářský význam mají zejména 
různé podoby čiroku dvoubarevného. a to pře-
devším čirok zrnový pěstovaný pro zrno. Z čiro-
ku technického (metlového) se vyrábějí košťata 
a kartáče, lidově nazývané „rýžové“. Šťáva čiro-
ku cukrového obsahuje až 18 procent glukózy 
a čirok súdánský je pícninou.

V roce 2007 světové zemědělství vypěsto-
valo 63 375 000 tun této plodiny. mezi nej-
větší producenty patřily uSa, Nigérie, Indie, 
mexiko a Súdán. Jako potraviny je ho nejvíce 
zkonzumováno v Indii. Zrna čiroku neobsahují 
lepek.                                                             (zh)             

Foto František Hykeš

Hrách staré odrůdy KAPUcíN. Čirok dvoubarevný                  Čínská pažitka
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K posláním zoologických zahrad patří také výchova veřejnosti, mladé generace především, 
k úctě k přírodě, k ochraně životního prostředí. Letní přírodovědně zaměřené dětské tábory 
jsou jednou z osvědčených forem. 

lEtOŠní LEtní PříMěStSKý táBOR „S KAMARáDy ZE ZOO“ POřáDAný VE DVOu BěZíCh 
SDRuŽEníM IRIS A ZOOLOGICKOu A BOtAnICKOu ZAhRADOu MěStA PLZně MěL téMA „nA 

KuS řEČI SE ZVířAty“. tOtO POJMEnOVání SE PříMO nABíZELO, nEBOť PROGRAM ByL PROt-
Kán SEtKáníMI SE ZVířAty A POVíDáníM S LIDMI, KtEří K nIM MAJí VELMI BLíZKO.

Stopovačka je u dětí velmi oblíbená a osvědčená 
hra. Zahráli si ji proto hned dvakrát: První ved-
la na nedalekou kolomaznou pec a oddíly při 
ní prozkoumaly okolí táborové základny v 1. ZŠ. 
Druhá se uskutečnila ve spolupráci se zvířecím 
záchranářem Karlem makoněm na Chlumu. Než 
se děti odebraly za rodiči, zastavily se ještě na 
kus řeči za mláďaty veverek, která v nedaleké zá-
chranné stanici živočichů čekala na správný čas 
k vypuštění zpátky do volné přírody. 

Již tradičně byl v každém běhu jeden den 
ve znamení lesní pedagogiky. V loňském roce 
se táborníci vypravili vlakem za lesním pe-
dagogem Ing. Pavlem Šeflem do lesů v okolí 
zámku Kozel. I letos zůstali věrni železniční 
dopravě, jejich cesta však směřovala do Kor-
natic, vesnice roku 2015 Plzeňského kraje. 
V prvnímu běhu výletu počasí příliš nepřálo. 
Déšť a promočené boty zhatily snahu strávit 
den venku v přírodě. Velmi vhod proto přišlo 
přístřeší místního kulturního zařízení. V tep-
le a s nohama v suchu bylo povídání Pavla 
a jeho kolegů nejen o zvířatech, dřevinách 
a pohádkových bytostech, které střeží zdejší 
lesy před záškodníky, mnohem příjemnější.

V druhé polovině července bylo počasí přeci 
jen shovívavější. u místního rybníka si táborní-
ci vyzkoušeli, jaké je to být rybářem. ačkoliv se 
nejdřív zdálo, že ryby prostě brát nebudou, nako-
nec se jedna skupinka z úlovku přece jen rado-
vala. ti, co zrovna nenahazovali udičku, se mohli 
bosky projít po zážitkové stezce mechem a jeh-
ličím. odpoledne se za dětmi zastavila na kus 
řeči spousta lesních zvířátek, od myšek, strak, až 
po divoké kance a jeleny. osobně nedošla, jejich 
hlasy mistrně představil Pavel pomocí vábniček. 

Velký dojem na účastníky tábora udělala rov-
něž ukázka práce psovodů a psů městské poli-
cie, beseda o bezpečném chování o prázdninách 

a také zajímavosti z odchytu zvířat, včetně mož-
nosti prohlédnout si odchytový vůz a jeho vyba-
vení.

Některé děti se letního tábora účastní opako-
vaně, proto se každým rokem program částeč-
ně obměňuje. Jednou z letošních novinek byla 
návštěva Centra robotiky. Je součástí Domu di-
gitálních dovedností, jehož činnost se zaměřuje 
mimo jiné na robotiku, drony a přírodní vědy. 
Zkusit si práci s drony, naprogramovat robota 
nebo zažít rozšířenou realitu, to byl, panečku, 
zážitek! 

Na nezájem dětí si nemohli stěžovat ani man-
želé andrlovi a jejich vlk Ben. Druhý běh zažil ješ-
tě jednu zvířecí návštěvu. Ing. Dagmar Zieglerové 
ze spolku Nyctalus dělala společnost čtveřice ne-
topýrů rezavých. 

Během jednoho obzvlášť horkého dne po-
skytlo táboru stín arboretum Sofronka. Děti 
zde měly dostatek času a materiálu na stavbu 
oblíbených lesních domečků a také ztvárně-
ní „superživočicha“ a „superrostliny“. Všichni 
se s nadšením pustili do vymýšlení a tvoření, 
vždyť šlo o body do celotáborové hry. Pro ve-
doucí nebylo hodnocení těchto aktivit vůbec 
snadné; mile je překvapila originalita a propra-
covanost všech staveb i návrhů a také týmový 
přístup většiny oddílů.

Jak se stalo již zvykem, na návštěvu zoo přichá-
zejí táborníci s vlastnoručně vyrobenými papíro-
vými hračkami. Byly určeny lvům berberským 
a makakům lvím a ošetřovatelé jim do nich ukryli 
krmení. Šelmy dostaly mimo jiné kozla a klokana 
v životní velikosti, na opice čekal v expozici robot, 
tučňák a dokonce i veliký had. Po atraktivní po-
dívané, kdy se hračky po kontaktu s drápy a zuby 
změnily v kusy kartonu, se děti vydaly plnit úkoly 
v rámci celotáborové hry. Pomyslnou třešničkou 
za dnem stráveným v zoo byla exkurze za žirafa-

mi a nosorožci do jejich chovatelského zázemí. 
Samozřejmě nechyběla ani návštěva DinoParku.

Poslední den přišli na kus řeči s táborníky pra-
covníci zoologické a botanické zahrady. Na prv-
ním běhu vyprávěl o životě plazů zoolog Jan 
Konáš. Posluchače potěšilo, že jako názornou 
ukázku během povídání využil i zdařilé „postery“, 
které děti k vybraným druhům plazů vyrobily po 
návštěvě akva-tera. Při druhém běhu zábavnou 
formou sdělil spoustu zajímavých informací o pl-
zeňské zoo a jejích zvířatech osvětový pracovník 
mgr. martin Vobruba.

Poslední táborové hodiny patřily „pilování“ 
krátkých scének a samotnému závěrečnému 
představení, které si děti připravily pro rodiče 
a další rodinné příslušníky. 

Novinkou letošního roku byl na samém sklon-
ku letních prázdnin třídenní tábor v environmen-
tálním centru liftnerka v zoologické a botanické 
zahradě. 

Celkem se letos letních táborů pořádaných 
Sdružením IRIS a Zoologickou a botanickou za-
hradou města Plzně účastnilo 165 dětí. 

Text a foto Ing. Klára Stuchlová

nA KuS řEČI SE ZVířAty         

Minimum pro přátele a ochránce přírody 

ABy PROuD nEZABíJEL  
Do roku 2024 by měly být ze zákona zabezpečeny veškeré sloupy elektrického vedení, které představují konstrukčně 
pro ptáky nebezpečí popálení proudem. V květnu letošního roku nainstalovala skupina montérů ČeZ plastové chrániče 
izolátorů na další sloupy problémové linky mezi tachovem a Planou u obce Neblažov. Dravci, sovy a čápi využívají slou-
pů elektrického vedení v krajině jako stromů, usedají na ně, vyhlížejí z nich potravu, odpočívají na nich. Pokud se pod 
vedením nachází pastvina nebo pole s jetelem či vojtěškou, je tam velký výskyt hraboše polního a ten přitahuje všech-
ny jeho létající predátory. Sedne-li si pták na ocelovou konzoli, ta se chová jako uzemněná. ovšem při skládání křídel 
často překoná výšku izolátoru a dotkne se vodiče. okamžitě jím proběhne elektrický proud a opeřenec končí v lep-
ším případě s trvalým poškozením. Popáleniny tohoto typu jsou neléčitelné. až 99 procent takto postižených ptáků  
následně uhyne anebo musí být na základě kritického zdravotního stavu utraceno.                      (m-r), foto Karel makoň
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Expedice za poznáním
IRIS

Pro návštěvníky přijíždějící z Rakouska, po dálnici 
od města Willach, začíná Slovinsko pod zemí v té-
měř osm kilometrů dlouhém dálničním tunelu 
Karavanky. Nevede pod Julskými alpami, jak by se 
dalo předpokládat, ale pod na ně navazujícím po-
hořím stejného jména. ale sotva se znovu objeví 
denní světlo, zjeví se i překrásné panorama těchto 
hor s bělavě zářícími vápencovými srázy nejvyšších 
vrcholů včetně triglavu (2 864 m n. m.). ten je jako 
nejvyšší hora země národním symbolem. Slovinci 
mají jeho siluetu ve znaku i na vlajce. Své pojme-
nování získal podle starodávného slovanského bož-
stva, jehož tři hlavy zastupovaly v lidové mytologii 
nebe, zemi a podzemní říši. Nepsaný zákon praví, 
že každý Slovinec by měl na triglav vyjít alespoň 
jednou za život.

Zatoulá se i medvěd
Vzhledem k unikátní, zejména vysokohorské pří-
rodě jsou prakticky celé Julské alpy pod ochra-
nou triglavkého národního parku. Svou rozlohou 
téměř 85 000 km2 patří mezi největší chráněná 
území v alpách. Z hlediska Slovinska jsou to čtyři 
procenta jeho velikosti. Počátky parku sahají do 
roku 1924, v současné podobě byl vyhlášen v létě 
1961. Úplně první návrh na jeho zřízení však po-
chází již z prvního desetiletí minulého století. od 
roku 2003 je pohoří současně součástí světové 
sítě biosférických rezervací. 

osobitý ráz dává národnímu parku vysokohorský 
kras. Květena je alpská, v jeho jihozápadní části je 
patrný vliv jadranského a středomořského proudě-
ní. Kromě obvyklých volně žijících alpských živoči-
chů jako jsou kozorožec, kamzík, jelen, tetřev, občas 
se zde potuluje medvěd hnědý, rys zde má domov. 
Ve vzduchu lze spatřit orla skalního. Z hadů stojí za 
zmínku zmije růžkatá a obecná. Pohoří má i své je-
dinečné druhy, čili endemity. Pouze zde roste zvo-
nek Zoissův. Z živočišné říše jmenujme za všechny 
lososovitou rybu Salmo marmoratus vyskytující se 
v řece Soča a dalších tocích ústících v Jaderském 
moři.

Romantikům Bledské jezero nepřeje
K Julským alpám a jejich okolí patří několik jezer. 
Bledské jezero je nejznámější. Vzniklo na konci po-
slední doby ledové roztáním Bohinjského ledovce. 
Nemá žádný významný přítok, vodou ho zásobují 
především podzemní zřídla. tektonický původ pro-
zrazují termální prameny v jeho severovýchodní 
části. Jim vděčí za příjemně teplou vodu – až 26 °C, 

jednu z nejteplejších v alpských jezerech. Kdo by 
čekal romantiku – vodní hladinu skrytou v lesích 
pod rozervanými úbočími hor, ten bude silně zkla-
mán. Prakticky celé jezero je obestavěné městem 
Bled. Jedním velkým letoviskem s hotely, promená-
dou, cukrárnami a kavárnami a přirozeně spoustou 
turistů. a tak romantiku zachraňuje Bledský hrad 
jakoby hlídající jezero z vysokého skalního ostro-
hu. a také ostrov téměř uprostřed jezera s pout-
ním kostelíkem. Kdo se na něj vydá uprostřed léta, 
uvítají ho koberce fialově kvetoucího bramboříku 
evropského. Rybáře určitě nadchne fotogalerie ryb 
žijících v jezeře. Zabírá celý západní břeh jezera. 

Stometrová řeka
to největší slovinské jezero – Bohinjské – je mno-
hem „přírodnější“. Z jedné strany se nad ním vypí-
ná masiv triglavu, z opačné Voglu (1 923 m n. m.). 
Vzhledem k tomu, že se nachází v triglavském ná-
rodním parku (jezero Bled těsně za jeho hranice-
mi), jsou zdejší břehy až na výjimky bez jakékoliv 
zástavby. Nikoliv však v hezkých letních dnech bez 
stovek turistů. Na délku měří 4 350 m, na šířku 
1 250 m, hluboké je až 45 m. Jeho nadmořská výš-
ka je 525 m. Ve východní části jezera se nacházejí 
četné morény. Hlavním jeho přítokem je řeka Savi-
ce. Naopak na opačné straně z něho vytéká druhá 
nejkratší slovinská řeka – Jezernice. Po méně než 
stech metrech se slévá s mostnicí a vytváří Sávu 
Bohinjku. 

Na severním okraji jezera se nachází větší množ-
ství krasových pramenů, nejznámější z nich je Govic.

Kdo chce spatřit jezero z ptačí perspektivy, má 
tuto možnost z vyhlídkové plošiny na vrcholku hory 
Vogel. může na ni vystoupat několikahodinovým 
výšlapem s převýšením téměř 1 400 m, nebo vy-
jet lanovkou. upřímně: slabší nátury ať jdou raději 
pěšky, nebo zůstanou pod horou. totéž by měli uči-
nit všichni, kdo mají fobii z voštinových ocelových 
konstrukcí. Právě z tohoto materiálu je celá plošina, 
takže dříve, než se otevře výhled na jezero, spatříte 
pod nohama obrovskou propast. a odjinud jezero 
vidět přes stromy není!

Krajina s kozolci
Jedete-li k Bohinjskému jezeru, musíte přes Bled. 
Kolem jeho hotelů, pláží a dalších turistických atrak-
cí a lákadel. Vyjedete stoupáním do malého sedla 
a před vámi se otevře zcela jiná krajina. Příjemně 
zvlněná, normální, s vesničkami, v nichž si místní 
lidé žijí své životy po slovinsku. Zpustlá, dříve ho-

nosná vila u silnice, dnes se zabedněnými okny, 
jakoby byla předělem dvou světů. okázalého, vy-
leštěného pro turisty a normálního, každodenního. 
Z úzkých políček se dá vydřít to nejzákladnější – 
obilí, brambory, řepa, ze zahrad u domů zelenina 
a ovoce. Další obživu poskytují všudypřítomné lesy. 
také se Slovinsko řadí po Finsku a Švédsku k nej-
lesnatějším evropským zemím. 

Fotografovo srdce buší nadšením a opojením. 
Prakticky nad vším: Nad krajinou, místní lidovou ar-
chitekturou, nad poněkud zpomalenou dobou, 
nad přírodními scenériemi s důmyslnými stěno-
vými a stodolovými sušáky sena kozolci… Jsou to 
charakteristické slovinské stavby. Jejich vylepšením 
a zdvojením dvou kozolců vznikly tzv. toplary, které 
navíc umožňují skladování povozů a pod střechou 
uložení úrody. 

Před soumrakem na pole
Slovinské zemědělství charakterizuje, jak se píše, 
velký počet hospodářství; každé z nich obhospo-
dařuje v průměru něco málo přes tři hektary půdy. 
Pouze přibližně šest procent farem hospodaří na 
více než 10 ha. to jsou hlavní důvody, proč produk-
tivita zemědělství není vysoká. Více než 90 procent 
zemědělské půdy je v soukromém vlastnictví.     

Begunje na Gorenjskem, kde několik dní bydlíme, 
je obklopeno políčky, voňavými loukami a pastvina-
mi s jedním nebo více koňmi. Do páté, šesté hodiny 
odpoledne na nich nespatříte živáčka. teprve, když 
se slunce začne sklánět k obzoru, ožijí. Hospodáři, 
většinou celé rodiny, k nim přijíždějí v osobních au-
tech, na traktorech, na koňských povozech, na mo-
torkách. Čekali až se poněkud zchladí vzduch a také 
si trochu odpočinou po hlavní práci. Pro všechny je 
vlastněná půda potravinovým a finančním přilep-
šením. a tak se zde sejdou lékaři a sestry z místní 
psychiatrické nemocnice, personál z hotelů, technici 
a dělníci z továrny na sportovní lodě…   

otročina? Stereotyp? Životní styl? Svébytný způ-
sob zahrádkaření? aktivní relax? Společenské sou-
sedské setkávání? to vědí jen místní…

Vzduch je provoněn čerstvě pokosenou trávou, 
procházíme se mezi políčky a loučkami, jsme zdra-
veni zcela neznámými lidmi… Co chvíli přidá po-
zdrav v podobě radostného zařehtání i pasoucí se 
kůň. Na obzoru se zdvihají Julské alpy, za nimiž pro 
dnešní den sestupuje slunce. Je nám tu dobře. Prá-
vě takové Slovinsko jsme si zamilovali. 

František Hykeš            
 Foto Hana a František Hykešovi, alena Palmer

CO VíME O SLOVInSKu? OBVyKLE MnOhO nE. JE JEDnOu ZE ZEMí BýVALé JuGOSLáVIE, tRAnZItníM StátEM PřI KAŽDOROČní MOřSKé InVA-
ZI ČEChů K JADRAnu… SLOVInSKO JE ZEMí hOR – ZA náVŠtěVu ROZhODně StOJí JuLSKé ALPy, ZEMí JEZER, KRáSné PříRODy A OSOBItéhO 

ZEMěDěLStVí, DO JEhOŽ KOLORItu SE ZAMILuJE KAŽDý tuRIStA.

V zemi menší než Morava

Julské Alpy cestou k Bohinjskému jezeru. Kozolce s toplarem
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Soutěž
Při putování po biotopech naší planety jsme se ocitli uprostřed savan. Jsou to 
rozsáhlá travinná tropická společenstva. Detaily se liší kontinent od kontinen-
tu, ale všude se vyskytují období dešťů, kdy prší téměř denně a čas sucha, kdy 
jsou srážky velmi ojedinělé nebo žádné. travní porosty se solitérními (ojedi-
nělými) keři a stromy africké savany jsou domovem škály býložravců. 

 Zvířetem savan je také prase savanové. Je k vidění v plzeňské 
 zoologické a botanické zahradě?

 Největší asijská antilopa žijící v indických savanách se jmenuje 
 nilgau nebo antilopa jelení?

 tři čtvrtiny jihoamerických savan se nacházejí v Brazílii, Paraguayi 
 a Bolívii. Nazývají se také : 
 a/ pampy,   
 B/ campos, 
 C/ campanos. Které ze tří označení není správné?  
 
 V australských savanách žije nebo nežije: 
 a/ klokan, 
 B/ vakovlk tasmánský, 
 C/ koala medvídkovitý, 
 D/ emu hnědý. Napište jméno nežijícího zvířete.

 Stromovým symbolem afrických savan je blahovičník nebo baubab?
 
Odpovědi zasílejte na adresu: hykes@plzen.eu (nezapomeňte uvést 
poštovní adresu) nebo: ZOO a BZ m. Plzně Pod Vinicemi 9 301 00 
Plzeň a těšte se na zajímavé ceny spojené s přírodou!

Výherci soutěže z 1 . čísla časopisu IRIS, ročník 2016:
anna andrlová, Plzeň; Kateřina Horáková, Plzeň; Pavel Bouček, Horažďovice
Správné odpovědi na soutěžní otázky: koření oregano = dobromysl; vavřín 
vznešený; macchie jsou křoviny s nízkými stromy; endemické rostliny se 
vyskytují jen na jednom místě; středomořský skleník je součástí edukační 
expozice Stopy člověka v přírodě.

Všem výhercům blahopřejeme!

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 00 Plzeň.
Časopis lze získat též v jeho distribučních místech:
V Plzni na adrese vydavatele, v Akva-tera na Palackého tř. 5 a dále na radnici,  
v městském informačním centru na nám. Republiky, na Krajském úřadu Plzeň-
ského kraje, v Národním institutu pro další vzdělávání v Čermákově ul. 18 
a ve Studijní a vědecké knihovně PK.
V Karlových Varech na Krajském úřadu Karlovarského kraje, magistrátu města, 
v Národním institutu pro další vzdělávání v Západní 15 a ve Stanici mladých příro-
dovědců ve Staré Roli. 
V Chebu v Domě dětí a mládeže Sova. 
Časopis lze získat i ve většině střediskových knihoven v Plzeňském a Karlovar-
ském kraji.
Do základních a mateřských škol v Plzeňském a Karlovarském kraji je IRIS 
distribuován prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.

Zajímavost

Návštěvnický servis
ZOOLOGICKÁ A BOTANICKÁ ZAHRADA

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

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

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

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

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

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

Zoologická a botanická zahrada města Plzně
Pod Vinicemi 9, 301 00 Plzeň

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

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

ZOOTRHY PLZEŇ V ROCE 2016
V Kulturním domě Peklo v Pobřežní ulici se konají:

8. 10., 5. 11., 10. 12.
Prodej, nákup a výměna terarijních živočichů, exotických rostlin, krmiv, 

chovatelských potřeb a literatury. Jejich přejímka od 6 do 9 hod.
Cena stolu 100 Kč. Rezervace: 777 578 676.
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Videoselfie se žirafou
od oslavy 90. narozenin plzeňské zoo si je možné zhotovit populární 
„selfíčko“ u žiraf! V sobotu 3. září byl zahájen pilotní provoz  výroby upo-
mínkových fotografií ze Zoologické a botanické zahrady města Plzně. Na 
vyhlídce nedaleko expozice prasete savanového a stánku se zmrzlinou 
je úplně nový zoo-selfpoint! Hned ve sváteční den zde vzniklo 543 por-
trétů. Výstupem je videoselfie, žirafa je ve snímku automaticky zaručena, 
ale dokonce do 495 z nich se ten den žirafy dostaly spontánně na živo.   
V zoo je tak, prozatím do konce října, možnost spojit moderní technolo-
gie a obdiv ke zvířatům.                                                                                       (mv)

ZáZRAKy 
PříRODy             
Dudek chocholatý chrání 
zárodky mláďat ve vajíčku 
způsobem, který nemá 
mezi ptáky obdoby. Va-
ječné skořápky mají na 
povrchu mikroskopické 
prohlubně, do nichž sa-
mička vtírá hmotu vzni-
kající ve zvláštní žláze 
poblíž kloaky. Výměšek je 
plný užitečných bakterií, 
které vytvářejí bílkoviny 
s antibiotickými účinky. 
mládě je tak chráněno 
před infekcí ještě dříve 
než se proklube z vajíčka.                                       

(zt)

Foto (repro)



NAVŠTIVTE PIVOVAR, PIVOVARSKÉ MUZEUM 
NEBO PLZEŇSKÉ PODZEMÍ

Více informací na
www.prazdrojvisit.cz

Navštivte plzeňský pivovar, kde se zrodilo pivo 
Pilsner Urquell. Prohlídková trasa Plzeňského 
Prazdroje patří mezi nejnavštěvovanější místa České 
republiky a dozvíte se zde vše o tom, kde a jak se pivo 
Pilsner Urquell vaří. Na závěr prohlídky ochutnáte 
nefiltrovaný ležák Pilsner Urquell čepovaný přímo 
z dubových ležáckých sudů.

Pivovarské muzeum v Plzni vypráví příběh piva 
a pivovarnictví. Sídlí v původním právovárečném 
domě z 15. století, který se jako zázrakem dochoval 
ve své původní podobě, a uvidíte zde například gotickou 
sladovnu, původní hvozd nebo valečku. 

Sestupte do Plzeňského historického podzemí – 
labyrintu chodeb, sklepů a studní, který byl pod 
městem Plzní budován již od 14. století. Projdete se pod 
historickým centrem města, poznáte život středověkých 
obyvatel Plzně a funkce, které pro ně podzemí plnilo. 
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