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IRIS

Vážení čtenáři,             
tento IRIS je poně-
kud mimořádný. Je 
totiž 50. číslem od 
začátku jeho vy-
dávání v pololetí 
roku 2003. Takové 
kulatiny stojí ur-
čitě za připome-
nutí a za oslavu. 
První výtisk, který 
vyjede z tiskáren-
ského stroje, by si 
zasloužil pořádně 

pokropit šampusem. A nejen kvůli svému 
významnému pořadovému číslu. I proto, že 
žádný z předchozích časopisů nebyl výrobně 
tak ohrožen, jako právě tento. Jeho obsah už 
byl hotov z více než osmdesáti procent, když 
veškeré soubory pohltil nenasytný vir. A po-
něvadž patřil k těm nejnovějším a nejzálud-
nějším, byli na něj krátcí i nejzdatnější plzeň-
ští antiviroví odborníci. A uzávěrka je přede 
dveřmi… Nezbývá nic jiného než příští dny 
nastavit nocemi a znovu tvořit, upravovat, 
přepisovat.

Ne, takový „dárek“ si do vínku slavnostní 
číslo určitě nezasloužilo (samozřejmě kruté 
by to bylo i u každého běžného čísla). Ale 
jak se říká: Co tě nezabije, to tě posílí. Snad 
tomu tak bude také v tomto případě a krutá 
zkušenost dodá dalším číslům v druhé pa-
desátce novou vitalitu a sílu překonávat 
všechny překážky, které se jim, ale doufej-
me, že nikoliv, postaví do cesty. 

P. S. Věřte, že přípitek patřil též Vám všem, 
věrným i nahodilým čtenářům časopisu IRIS. 
Konec prosince už byl na dohled, takže to 
byl přípitek také na nový rok. Na šťastný 
a přívětivý rok 2016.

Ing. František Hykeš, vedoucí redaktor

Kaleidoskop

GENIUS LOCI JOSEFA HARTA

Krajina s televizní věží                                          
Úněšovsko a Bezvěrovsko je drsný kraj. Ne 
nadarmo se mu říká česká Sibiř. Nikdy jsem 
ho nevyhledával. Vzdor hlubokým lesům  
plných hub, mokrým loučkám s paletou vzác-
ných kytek, vzdor jeho malebným scenériím 
a pocitu naprosté volnosti, neboť lidem se tu 
nechce příliš žít. Uznávám, že na krajinu pod 
televizní věží Krašov, s jejím mořem lesů, je 
z různých úhlů i hezký pohled. Dokonce tím 
od Vladaře nebo od Tisu u Blatna jsem se ješ-
tě nenasytil… Vzdálenost jako by zjemňovala 
její kontury, odebírala drsnost a propůjčovala 
jí měkkost až laskavost. Zdání ostatně často 
klame… 

Silnice do Karlových Varů mě tudy už při-
nutila jet mnohokrát. Ve všech ročních ob-
dobích, za každého počasí. Zažil jsem zá-
věje, asfalt jako zrcadlo, stromy obalené 
jinovatkou a jako chrámy přírody prosvíce-
né plochým zimním sluncem. I jinovatku lá-
mající větve cesta necesta. Za volantem nic 
příjemného. Přesto tento čas tu mám rád. 
A s přibývajícími lety ve mne stále mocněji 
vyvolává fiktivní představy Vánoc. Konkrétně 

prvních Vánoc rodin, které přišly tento kraj 
po skončení války dosídlit. I dnes je odsud 
daleko do Plzně i do Karlových Varů. Jaká ta 
vzdálenost musela být tehdy… Jaké asi byly 
jejich dárky pod štědrovečerním stromkem. 
Jak se asi děti těšily na vánoční prázdniny, 
aby si odpočinuly od brodění závějemi do 
školy. Co si přáli ti všichni lidé odjinud upro-
střed noci z posledního prosince na prvního 
ledna? Byli tu teprve pouhou chvíli, ale měli 
vůbec ještě sílu tady zůstat, vydržet zde, žít 
tu a hlavně se sžít s touto nehostinnou kra-
jinou? K níž neměli jediné citové pouto. Zvy-
kali si – a jak prozrazují následné dezerce 
z role dosídlenců a jak stále dokládá charak-
ter tohoto kraje, zvykali si těžko. Všichni si 
tehdy zvykali. Lehce na konec války, rozpo-
ruplně na to, co  přicházelo po ní. Oni zde si 
museli zvykat ještě na mnohem víc. Na to 
základní v lidském životě. Na nové domo-
vy, na prostředí, na lidi kolem, jiné mravy, 
na kus země, která jim nic nedala zadarmo 
a vůbec nic neusnadnila. 

CITáT TOHOTO číSLA:

člověk by se neměl vylučovat z říše zvířat.
Sigmund Freud (1856 – 1930), 

rakouský psycholog

FOTO NA TITULNí STRANě:
Puma americká
Do plzeňské zoo se vrací po 13 letech.
Autorem všech fotografií bez uvedení jména 
je Jaroslav Vogeltanz.

OSLAVy Až dO NEděLE
Jestliže je už po několik let jedním ze znaků plzeňskych oslav Dne vzniku samostatného 
Československa na řadě míst zlevněné vstupné na 28 Kč, potom v Zoologické a botanické 
zahradě města Plzně trval svátek až do neděle 1. listopadu. Tak dlouho totiž mohli její ná-
vštěvníci využít sváteční vstupné. Sleva přilákala do zahrady za pět dnů celkem 29 147 lidí. 
Nejvíce – 10 782 – jich přišlo 28. října, druhým dnem s největší návštěvností byla sobota 
s 6 900 osobami.

Loni přivítala zoologická a botanická zahrada na státní svátek 14 772 lidí, rok před tím 
jich bylo dokonce více než 17 000! Právě tato vysoká čísla neúměrná ke kapacitě areálu 
 a stravovacím možnostem vedla k rozhodnutí slevový nápor rozložit do více dnů a příchozím 
dopřát návštěvnický komfort i při symbolickém vstupném.                                                         (rd)    

Již několikaletou tradicí je aktivní účast zá-
stupců Zoologické a botanické zahrady na 
podzimním regionálním veletrhu cestovní-
ho ruchu ITEP. Zvířecí říši reprezentovaly dvě 
želvy zelenavé a krajta královská Boženka. 
V propagačním stánku zahrady besedovali 
a diskutovali s návštěvníky veletrhu pracov-
níci oddělení propagace a také jim rozdávali 
propagační materiály včetně oblíbeného ča-
sopisu IRIS.

Komu chybělo v programu ITEP předává-
ní cen vylosovaným účastníkům Prázdninové 
štafety – soutěžního putování dětí v doprovo-
du dospělých po pamětihodnostech Plzeňské-
ho kraje – a především scházela tato tradiční 
oblíbená poznávací hra, pro toho je následují-
cí vysvětlení: Těsně před jejím vyhlášením od 
ní z organizačních důvodů odstoupil hlavní 
spolupořadatel Plzeňský kraj.              

          (vh)

Letos bez Prázdninové štafety                      

Martin a Božena          
Do projektu Proč mluvíme se zvířaty se ak-
tivně zapojila také Zoologická a botanická za-
hrada města Plzně. Dne 24. 9. vstoupilo do 
fotografické arény v DEPO2015 15  párů člo-
věk – zvíře. Ty byly vybrány Mobilní Akademií 
Berlín společně s Goethe-Institutem po celé 
ČR během několikatýdenního castingu. Jejich 
zvláštností je, že spolu nejenom žijí, ale také 
spolupracují: ve vědních oborech, pečovatel-
ství, ve veřejném sektoru, v kultuře nebo v zá-
bavním průmyslu. Pro Plzeň – Evropské hlavní 
město kultury 2015 je fotografovala talentova-
ná německá fotografka Pola Sieverding. Před 
zraky veřejnosti zachycovala například niter-
ný vztah mecenášky Medy Mládkové s jejími 
psy, herce Václava Vydry s koněm Démonem 
či plzeňské učitelky Terezy Porubové se slepicí 
Pipkou. Součástí dne byl filmový program plný 
tajemných „zvířecích“ scén. Plzeňskou zoo re-
prezentovali želva ostruhatá, mládě krokodýla 
čelnatého a především tiskový mluvčí Martin 
Vobruba se svou věrnou společnicí ve školách, 
dětských táborech, při besedách a dalších ak-
cích – krajtou královskou Boženou.            

   (av)

První plody 
památné hrušně

U příležitosti 70. výročí lidické tragédie vysa-
dili v Tachově v tamním genovém ovocném 
sadu v květnu 2012 hrušeň, jež geneticky za-
chovává památnou Lidickou hrušeň, která pře-
žila řádění fašistů a stále ještě ve středočeské 
obci roste. Letos mladý stromek poprvé roz-
kvetl a z květů se urodilo jedenatřicet hrušek 
odrůdy Pařížanka. 

V roce 2016 bude tachovský genový sad, 
první v Plzeňském kraji, slavit 10. výročí zalo-
žení. Představitelé města a členové spolku Ta-
chovské genové sady počítají, že mezi pozva-
nými bude i lidická delegace, která se účastnila 
výsadby hrušně před třemi roky.                 (zh)

Foto Ilona Gonová 
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BAABUU MěL JEdENáCTé 
NAROzENINy     

Čtvrté v Plzni a jedenácté narozeniny cel-
kem oslavil nosorožec indický Baabuu, 
současné největší zvíře plzeňské zoo  
(2 317 kg) 4. listopadu. Symbolický ovoc-
ný a zeleninový dort mu připravili jeho 
ošetřovatelé.

Nosorožec patří do populačně nejsilněj-
šího evropského ročníku – má ještě šest 
vrstevníků. On sám se narodil v Basileji.

Postupně pobýval v zoo v Edinburghu 
a Chesteru, odkud v roce 2011 přesídlil do 
západočeské metropole. Je otcem malé 
Marušky (*2. 2. 2014). 

Evropská populace nosorožce indického 
nyní čítá 70 zvířat ve 27 zoo. V ČR žije pouze 
trojice Baabuu, Manjula a Maruška.         (mv)

Kaleidoskop

Příslib jara nás pozdravil                                 
Bože, jak ty podzimní dny letí. Zdá se, že to bylo 
včera, kdy slunečnice na poli za vesnicí konaly 
každodenní pouť za sluncem. To bylo ještě vy-
soko na obloze a když se do toho opřelo, bylo 
horko i v košili. Kdy vlastně začíná podzim?  
Astronomickým předělem v kalendáři, prvním 
ranním mrazíkem, mléčnými rány…? A kdy ho 
pohltí zima? V den, kdy se probudíme a všude 
je bílo? Kdy nám zrudnou uši mrazem a ten sy-
čák se nám dostane za nehty? A není to vlast-
ně jedno? Vždyť jako voda v horské bystřině letí 
jen ty první podzimní dny, ještě teplé a proslu-
něné. Všechny ostatní, o zimních ani nemluvě, 
jsou naopak ve své šedosti k nesnesení dlouhé. 
Je ráno, tmou začínají, je odpoledne, tmou kon-
čí. Jak dlouho ještě? Zimník je těsný a nepoho-
dlný a touha po jaru by už ho ráda rozepnula. 
Jenže, holenku, ještě si počkáme. Bohužel je to 
tak: Poločas podzimu a zimy je neúprosně stej-
ně dlouhý jako poločas jara a léta.

Po slunečnicích zbyly jen pahýly u země. 
Kdo by je také obdivoval v plískanicích a stude-
ném větru. Jen vzpomínka zůstala. Přijede trak-
tor a pole zoře. Přijede další a pole oseje. Zapr-
ší, několikrát vykoukne přes poledne ze stále 
zakaboněné oblohy sluníčko a i jeho chladné 
paprsky vykouzlí zázrak: Pole se zazelená ozi-
mem. Příslib jara nás pozdravil…                                                                                       

Josef Hart

Vedle škol se do sběru potravinářských hli-
níkových obalů, vyhlášeného na počest Dne 
Země Sdružením IRIS, přihlásila i první spo-
lečenská organizace. Je jí základní organiza-
ce Českého svazu žen v Blovicích. Jak prozra-
dila Drahomíra Seidlová z městské knihovny, 

o sběru se její členky dozvěděly z časopisu 
IRIS a zapojily se do něj v roce 2014. Byly až 
překvapené, co potravin je balených v hliníko-
vých fóliích a jaká je spotřeba nápojů v ple-
chovkách. Dnes už je záchrana hliníkových 
obalů věcí nejen organizovaných žen, ale 
i dalších blovických občanů. Na svém kontě 
mají už kolem 100 kg této suroviny.             (hš)

Pytle hliníku z Blovic               

Na závěr našeho malého seriálu o moder-
ních obnovitelných zdrojích energií jsme si 

nechali spalování biomasy. Pro příklad jsme si 
zajeli do městské výtopny ve Žluticích.  Průvod-
cem je nám technik jejího provozovatele – Žlu-
tické teplárenské, a. s. – Ivan Melnyk.  

„Žlutice leží v poměrně hlubokém a sevře-
ném údolí Střely. Když nastala topná sezóna 
a v lokálních zdrojích a v několika kotelnách 
se začalo topit, bylo město plné emisí. S do-
sluhujícími uhelnými kotelnami se proto začala 
řešit otázka jak znečištění odstranit nebo ale-
spon zmírnit,“ vysvětluje J. Melnyk. „Vzhledem 
k tomu, že město není plynofikované a bylo by 
nutné vybudovat asi dvacet kilometrů dlouhou 
přípojku, odborníci navrhli jako nejlepší řešení 
výtopnu spalující biomasu, konkrétně slámu 
a štěpku. Pro její výstavbu vybrali východní 
okraj Žlutic přímo u Střely, aby převážně západ-
ní proudění větru odvádělo kouřové zplodiny 
za město. Samozřejmě jich mělo být méně, než 
kdyby byla výtopna na hnědé uhlí. Skutečně 
jich také méně je. Po dokončení výtopny se na 
ni přepojily stávající blokové kotelny, základní 
a mateřská škola a všem ostatním obyvatelům 
jsme nabídli možnost postupného připojení. 
V současné době, tedy čtrnáct let po vybudo-
vání výtopny, je ve městě sto devět předávacích 
stanic a teplovodní síť měří jedenáct kilometrů. 
Výtopna na biomasu je tak opravdu význam-
ným zdrojem tepla a teplé vody a opravdu po-
mohla k ozdravení ovzduší v měsících, kdy se 
musí topit.“ K distribučnímu systému I. Melnyk 
ještě dodává, že předávacích stanic je tolik, aby 
Žlutická teplárenská dokázala prakticky každé-

mu odběrateli tepla nastavit teplotní a odběro-
vé parametry podle jeho potřeb. 

Kancelář firmy měníme přímo za prostře-
dí výtopny. Tu tvoří čtyři plně automatizované 
kotle od českého výrobce VERNER s celkovým 
instalovaným výkonem 7,9 megawattů. Jeden 
kotel může spalovat pouze štěpku, druhý jen 
slámu, dva jsou univerzální čili na oba typy bio-
masy. 

Ivan Melnyk přiznává, že v současné době 
spalují 90 procent štěpky a 10 procent slámy. 
Jak vysvětluje, je to z provozních a ekonomic-
kých důvodů: „Slámu nám dodavatelé přivážejí 
ve velkých hranatých balících o hmotnosti dvě 
stě kilogramů.  Obsluha teplárny musí z nich 
ručně odstranit provázky, potom se sláma 
v drtičce rozseká na malé kousky a teprve jde 
dopravníkem do kotle. U štěpky toto odpadá, 
je tudíž z ekonomického i provozního hlediska 
výhodnější. Výhradně slámový kotel  proto po-
užíváme víceméně jako špičkový zdroj. Cena za 
gigajoul tepla vychází v současné době na 520 
Kč včetně daně z přidané hodnoty (DPH). Nejví-
ce ji ovlivňuje samozřejmě cena, ale též kvalita 
paliva. A technik přidává ještě jeden zajímavý 
ekologicko-ekonomický údaj: „Pochopitelně, že 
se lidé snaží náklady na topení co nejvíce snížit. 
Menší odběr tepla se promítá zpětně do eko-
nomiky naší společnosti. Nakoupíme sice méně 
biomasy, ale náklady na obsluhu, na periodic-
kou údržbu a další platby jsou fixní. V roce 2014 
byla spotřeba tepla z výtopny na sedmdesáti 
procentech desetiletého průměru. A došli jsme 
k zajímavému zjištění: Hlavní příčinou nebylo 
zateplování plášťů budov a masová výměna 

dřevěných oken za lépe těsnící plastová, ale 
mírnější zimy v posledních letech“. 

Čtrnáctiletý provoz výtopny na biomasu 
dává tomuto řešení dobré vysvědčení. „Určitě 
to byla správná volba, i když jsme se tehdy vy-
dali poměrně neznámou cestou. Výtopen na 
biomasu je po republice stále jen několik. Co 
vím, na obdobnou technologii vsadili v Žatci, 
Bechyni. Přestože se v průběhu provozu změ-
nily ceny štěpky, pořád se to vyplácí,“ informuje  
I. Melnyk. „V začátcích jsme platili za její kubík 
sto padesát korun, dnes je to tři sta osmdesát. 
Neplatíme ale pokuty za znečištění ovzduší, ži-
jeme v ekologickém prostředí, ostatně prudce 
nahoru šly i ceny uhlí. A podívejte, jak málo zů-
stává z biomasy popele. Šetříme na jeho odvo-
zu a skládkování. Dle zásady – ze země vzešlo, 
do země se vrací – ho poskytujeme jako hnoji-
vo zemědělcům,“ uzavírá Ivan Melnyk.                                                          

(hy)

„Slámová“ linka
Foto archiv ŽT

CO VíME O OBNOVITELNýCH zdROJíCH ENERGIí (IV)
TEPLO z BIOMASy
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Pozor, zvýšený výskyt psů  

Druhou říjnovou sobotu patřila Kilometrovka 
a Lochotínský park u ředitelství Zoologic-

ké a botanické zahrady města Plzně pejskům 
a jejich páníčkům. Konal se zde již XII. ročník 
recesistické akce Běh Kilometrovkou po šesti 
pořádaný Sdružením přátel Zoologické a bota-
nické zahrady města Plzně IRIS ve spolupráci 
s veterinární klinikou RPVET Plzeň. Jde o sym-
bolickou satisfakci za to, že je psům z veteri-
nárních a bezpečnostních důvodů odepřen 
vstup do zoologické zahrady. Každý závodník 
podpořil plzeňský útulek pro opuštěná zvířata 
sáčkem piškotů. I přes podzimní sychravé po-
časí se na start postavilo 82 závodníků. Čeká-
ní na vyhlášení výsledků zpříjemnily běžcům 
v cíli stánky s občerstvením a výbornou ká-
vou. Pro čtyřnohé závodníky byl připravený psí 
bar. K dispozici byla také bezplatná veterinár-
ní poradna, stánek s chovatelskými potřebami 
a informativní stánek Městské policie. Bohatý 
doprovodný program zahájila MUDr. Kateřina 
Kuraková představením kynologického spor-
tu mushing,  známého spíše jako jízda psích 

Kaleidoskop

Obdobně jako její předchůdkyně sice Lekysha 
několikrát porodila, ale mláďata nebyla ni-

kdy životaschopná. Když už to bylo popáté a vše 
nasvědčovalo tomu, že jde o neodstranitelný 
zdravotní problém, rozhodli se chovatelé pro ra-

dikální řešení. Osmiletou samici poslali do sou-
kromé zoo u Hradce Králové, která nemá ambice 
lvy berberské rozmnožovat. Náhradou za ni jsou 
právě takřka patnáctiměsíční dvojčata. Prozatím 
jsou v tak zvaném zvykacím boxu. Jednak proto, 
že prostředí se hodně liší od toho, v němž přišly 
na svět, ale také pro svůj nízký věk. V Německu 
žily ve skupině šesti zvířat a vedle svých rodičů. 
V Plzni si tak musely rázem zvykat nejen na nové 
podmínky, ale také být samy. Tomu odpovídala 
i jejich počáteční reakce – stres, bázeň a odmítání 
stravy. Čas ale dal vše postupně do pořádku. 

Cesta z Německa do západočeské metropole 
trvala šest hodin a přepravní bedny se vzácným 
nákladem složil na místo jeřáb. Jedna ze lvic z ní 
vylezla hned, druhé se ven příliš nechtělo. Na no-
vou situaci si musí zvykat i téměř šestiletý Matý- 
sek. Podle ošetřovatelů se mu nějaký čas stýskalo 
po partnerce a z toho, že patří celý ostrovní vý-
běh jen jemu, neměl žádnou zvláštní radost. Na 
páření si bude muset ještě nějaký čas počkat. Se-
stry jsou prozatím mláďata. Takže na ně hledí jen 
přes mříže. Jestliže hmotnost Lekyshy byla kolem  
120 kg, její nástupkyně měly po příjezdu jen  
72 a 74 kg. A Matýsek je třikrát tak velký jako ony.

Pokud ovšem přijelo s novými lvicemi do pl-
zeňské zoo i štěstí na mláďata a samec by učinil 
matky z obou sester, mohlo by být ve výběhu až 
devět lvů. Nejčastěji se totiž těmto kočkovitým 
šelmám rodí tři mláďata.

Chov lva berberského v plzeňské zoo, který 
žije už pouze v lidské péči a jeho návrat do příro-
dy je prozatím jen velkým a neuskutečnitelným 
snem ochranářů, je spojen s párem  Zuoina a Vi-
lík. Čistokrevná samice byla přivezena z králov-
ské zoo v hlavním městě Maroka Rabatu. Právě 
zdejší vládnoucí dynastii je připisována zásluha 
o záchranu tohoto lvího poddruhu, který byl 
v přírodě vyhuben v roce 1922. Samec, rovněž 
čistokrevný, měl původ v olomoucké zoo. Nová 
ostrovní lví expozice byla slavnostně otevřena 
22. května 2002.                                            (kola)

Mládě dikobraza 
téměř po šedesáti 

letech                
V druhé polovině srpna se po mnoha letech 
narodil v plzeňské zoo sameček dikobraza 
srstnatonosého. Odchov těchto hlodavců se 
pravděpodobně naposledy podařil v doudle-
vecké zoo Iris v roce 1957. 

Dikobraz srstnatonosý je aktivní hlavně 
v noci. Umí se dobře bránit a zranění, která 
způsobí svými až 30 cm dlouhými ostny, jsou 
bolestivá a těžko se hojí. Jeho domovem je 
území od Přední Asie po Himálaj a Cejlon. Do-
žívá se věku kolem 12 let a není to žádný dro-
beček; velký bývá až téměř metr a hmotnost 
může činit i 18 kg! 

S chovem dikobrazů začala plzeňská zoo 
v roce 1940 a pokračovala v něm až do počát-
ku nového tisíciletí, poté byl přibližně na de-
set let přerušen. Atraktivní a návštěvníky vždy 
obdivovaný zástupce hlodavců je k vidění pod  
Sibiřským srubem.                                          (mv)

Budou už konečně 
běhat na lvím 
ostrově i mláďata?

IrIs Novum

spřežení. Děti si ji mohly vyzkoušet na vlastní 
kůži. Následovalo krátké seznámení s aktivita-
mi Oblastní skupiny agility Plzeň-Doubravka 
spolu s ukázkou jejich práce. Šikovnost a ob-
ratnost pejsků na různých překážkách si poté 
mohli ověřit i ostatní pejskaři. Městská policie 
upoutala ukázkou dovedností služebních psů. 

Zejména zásah psa proti konfliktnímu spor-
tovnímu fanouškovi zaujal všechny přítomné. 
Osobní auto ani náhubek na čenichu nebyl 
pro dobře vycvičeného psa překážkou, aby si 
s výtržníkem neporadil. Zbytek programu a vy-
hlášení závodu se uskutečnily v nově zrekon-
struovaném amfiteátru. Několik pejsků a čle-
nů Psí školy Dog Sport CZ předvedlo na pódiu 
triky, kterými jistě inspirovali přítomné publi-
kum. Při vyhodnocení běhu byli vedle vítězů 
oceněni nejstarší a nejmladší účastník z řad 
páníčků a pejsků a také pes sympaťák; toho 
během doprovodného programu vybírali sami 
závodníci. Stal se jím pejsek Asaliy majitelky 
Lenky Mottlové. Nejrychlejších šest nohou měl 
pár se startovním číslem 3 Dominika Slavotín-
ková se psem Brenem. Na druhém místě se 
umístili Václav Harmáček a Kofola a bronz si 
vybojovali Václav Cejnar a Maila. Přes tradiční 
motto běhu Kilometrovkou „Není důležité zví-
tězit, ale zúčastnit se,“ dostali všichni běžci 
pamětní placku, diplom a ceny, které poskytly 
veterinární klinika RPVET a zoologická a bota-
nická zahrada. 

Klára Stuchlová 

Foto IRIS Miroslav Volf 

PLZEňSKá ZOO CHOVá LVy BERBERSKé UŽ  
13 LET, ALE PROZATíM NEMěLA ŠTěSTí NA LVí-
ČATA. JEDNOU ByLA NA VINě SAMICE, POTOM 
ZASE SAMEC. TO By SE MěLO NAPříŠTě ZMě-
NIT. NAMíSTO PůVODNí PARTNERKy LEKySHy 
BUDE MíT LEV MATýSEK, AŽ DOROSTOU, NA 
VyBRANOU HNED ZE DVOU LVIC. V DRUHé 
POLOVINě Září TOTIŽ DORAZILy DO PLZNě 
Z NěMECKéHO HANNOVERU SESTRy TAMIKA 
A NEyLA.

Foto Martin Vobruba
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Po útěku tygrů ussurijských v červnu 2013 
byla přehodnocena koncepce chovu velkých 

šelem, jakožto jedno z opatření k zamezení 
podobné události, i když ji zavinila vyšší moc. 
Padlý strom tehdy zničil současně jak elektric-
ký ohradník, tak vysoký plot. Důsledkem toho 
opustili plzeňskou zoo levharti čínští. Jejich 
po nějaký čas prázdný výběh s dokonalejším 
zabezpečením zabydlela počátkem listopadu 
trojice pum amerických poddruhu kanadské. 
Do Plzně dorazily z berlínského Tierparku. Sa-
mec Gary se narodil v roce 2006 v Mnichově 
a Cheynne o čtyři roky dříve v Kanadě. Třetím 
zvířetem je jejich tříletá dcera Missoula. V sou-
časné době se jedná o jediné čistokrevné pu- 
my v ČR.

Puma americká je největší kočkovitá šelma 
Severní Ameriky a největší zástupce malých ko-
ček, mezi něž je zoologický systém řadí. Stejně 
jako ostatní malé kočky neumí řvát, ale přede 
a je příbuznější domácím kočkám než lvům.

 V kohoutku může mít až 76 cm, délka těla 
se pohybuje od 95 až do 240 cm, čímž je 
značně variabilní i hmotnost – 27 až 102 kg. 
Samci jsou o polovinu větší než samice. Pumy 
oplývají velkou silou a mrštností, k čemuž jim 
napomáhají silné končetiny a velmi dlouhý 
tlustý ocas. Dokáží skočit až 12 m do dálky 
a 5 m do výšky.

Puma americká je společně s kočkou divo-
kou, rysem ostrovidem a levhartem skvrnitým 
kočkovitá šelma s největším areálem rozšíře-
ní. Obývá jak Severní, tak Jižní Ameriku. Velmi 
různorodé je též prostředí, v němž dokáže žít. 
Její přizpůsobivost ji často dostává do konflik-
tu s člověkem. 

Pumy výborně šplhají i plavou, ale nerady. 
Mají samotářskou povahu, setkávají se jen 
v době páření. Loví ze zálohy, ke kořisti se nej-
prve připlíží a uchvátí ji jediným skokem, často 
zezadu. Přidrží si ji drápy a usmrtí ji naráz pro-
kousnutím vazu. Útoky na člověka jsou vzác-
né. Úlovek pak odtáhnou – unesou až sedmi-
násobek své váhy – a zahrabou nebo ukryjí 
pod vegetaci, kde je chráněný před ostatními 
masožravci a kam se pro něj mohou vracet, 
aby se nasytily.

V přírodě se pumy dožívají 8 až 10 let, v péči 
člověka může jejich věk dosáhnout i kolem  
20 let. Vedle lidí je jejich jediným přirozeným 
nepřítelem medvěd baribal.

Důsledkem značné flexibility na životní pro-
středí je vysoký počet poddruhů, v současné 
době se jich udává čtyřiadvacet. Puma ka-
nadská se vyskytuje v Britské Kolumbii, Idahu 
a v Montaně.

Pumy plzeňská zoo už jednou chovala, a to 
od roku 1959 do roku 2002.                        (kola)

Podruhé od obnovení chovu v roce 2010 
se narodilo počátkem října v plzeňské zoo 
mládě divokého osla kulana turkmenského. 
Jedná se o velmi vzácný přírůstek, neboť 
tento druh se nikde jinde v ČR nevyskytuje! 
V Evropě je toto zvíře zastoupeno přibliž-
ně v 35 zoo. V přírodě žije podle odhadů už 
pouze 1 500 jedinců v Turkmenistánu. Zají-
mavostí je, že u popsání tohoto poddruhu 
stál český zoolog Vratislav Mazák.

Jméno pro malou samičku vybírali na 
facebooku sami příznivci zoo. Ze čtyř návrhů 
zvítězila Enny.                                              (vr)                                    

za kulanem pouze 
do Plzně      

První mládě se narodilo koncem září vzácným primá-
tům gibonům bělolícím. Jako druh je chová plzeň-
ská zoo od roku 2011, kdy nahradili v asijské expozici 
u výběhu nosorožců své příbuzné gibony lar. Teprve 
však v roce 2014 získala chovnou samičku. Zpěv obou 
gibonů je ráno často slyšet po zoo a jejím okolí. Je 
výrazně odlišný u samců a samic, zvířata jím dávají 
najevo příslušnost k určitému teritoriu, ale je i proje-
vem říje. Giboni bělolící jsou nejen výborní zpěváci, 
ale také skvělí stromoví akrobaté. Brachiaci – typický 
propracovaný pohyb v korunách stromů – jim umož-
ňují viditelně dlouhé končetiny. Tělo samců je černé, 
samice naopak krémové barvy, mláďata obojího po-
hlaví jsou žlutavá.                                               (kola) 

z pěveckého dua je trio           Zajímavým mládětem, v plzeňské zoo navíc 
poprvé narozeným, je osinák africký. Osináci 
jsou blízcí příbuzní dikobrazů, podobají se 
jim ale jen částečně. Nejsou zavalití, na- 
opak štíhlí, tělo měří i více než půl metru, 
jejich hmotnost je do čtyř kilogramů. Bodli- 
nami porůstá pouze zadní část hřbetu. Dlou-
hý šupinatý ocas je zakončen štětkou svět-
lých tuhých chlupů. Ty jsou uprostřed roz-
šířené a duté, takže když zvíře v rozčílení 
potřásá ocasem, vydávají zvláštní šustivý 
zvuk. Osináci žijí rovněž nočním životem, 
obývají tropické vlhké lesy rovníkové Afriky. 
Výborně šplhají a skáčou po stromech. Vytvá-
řejí rodinná uskupení. V plzeňské zoo je na-
jdete v pavilonu věnovaném zvířatům afric-
ké noci.                                                         (it) 

Nabídku 
kočkovitých 

šelem rozšířily 
pumy          

IrIs Novum

V rozčilení 
šustí ocasem              
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Unikáty za plzeňskými humny                   

V devět hodin šel 
Baabuu, jak je na-
učený, do výběhu. 
Holkám se moc 
nechtělo. Před 
desátou si Man-
jula pískla, to je 

první projev říje. V půl jedenácté jsme samce 
vrátili do stáje. Čekali jsme na Manjulinu reakci, 
až půjde kolem ní. Začala okamžitě pískat a od-

střikovat moč, což je stoprocentní potvrzení říje. 
Mámu s malou jsme okamžitě pustili do předvý-
běhu, abychom je zde mohli rozdělit a vrátit Ma-
rušku zpět do ubikace. Tam jsme ji dali pro jis-
totu menší dávku sedativ. Měli jsme obavu, aby 
nezačala, když bude několik hodin bez mámy, 
vyvádět. Ve dvanáct hodin jsme se sešli všichni 
ošetřovatelé, kteří pečujeme o nosorožce, aby-
chom je vypustili do výběhu. Následovalo pět 
koleček po jeho obvodu, bylo i nějaké kousnutí 

do hlavy od Manjuly, ale tím vše skončilo. Ba-
bouš byl bez zájmu a lehl si ve výběhu. Samice 
na něj dorážela, ale nebylo jí to nic platné. Ve čtr-
náct hodin jsme ho znovu zavřeli do boxu.

Tam se v klidu nažral. Přibližně po půl hodině 
se vrátil zpátky k partnerce. Trochu ji prohnal, 
ale u toho zůstalo. Kolem půl šesté jsme se roz-
hodli, že ho vrátíme do stáje. Připravené žrádlo 
ignoroval a k našemu překvapení se hned do-
žadoval návratu ven. To jsme mu umožnili, ale 
o Manjulu znovu neprojevil žádný zájem. Kolem 
šesté jsme se rozhodli obě zvířata vrátit na noc 
do pavilonu a mámu k dceři. Jako mávnutím 
kouzelného proutku se ale najednou Baboušo-
vo chování změnilo. Začal být překvapivě aktiv-
ní. Rychle jsme proto znovu oddělili Marušku 
a dvojici pustili do výběhu. Přesně čtyři minuty 
před devatenáctou hodinou začalo páření. A trva- 
lo jedenapadesát minut! Všichni jsme žertovali, 
jak je Baabuu stydlivý a počkal si na tmu. Li-
teratura uvádí, že kvalitní je už třicetiminutové 
spojení. Pro srovnání – minule se pářili kolem 
čtyřiceti minut. Zvážíme-li, že je samice už po 
mláděti, a to vždy zabřezává lépe než prvnička, 
je naděje na druhého potomka poměrně velká. 
Ale nechtěl bych nic zakřiknout. Na první, i když 
stále ne ještě definitivní, potvrzení nové březos-
ti si musíme počkat do začátku prosince, kdy by 
se měla dostavit další říje. Opakuje se v přibliž-
ně padesátidenních cyklech. Pokud se neobjeví 
ani v lednu, přistoupíme dvakrát týdně k odběru 
výkalů, které budeme posílat do Rakouska ke 
stoprocentnímu potvrzení gravidity.          

   (zh)

Je na cestě „druhá Maruška“?         

vyznání

KONCEM SRPNA SE U MANJULy – SAMICE NOSOROŽCE INDICKéHO – PROJEVILA POPRVé PO PORODU MARUŠKy 
OPěT říJE. OŠETřOVATELé OKAMŽITě VyPUSTILI OBě ZVířATA DO VýBěHU, ABy SE MOHLA PářIT. VINOU SAM-

CE ALE KE SPOJENí NEDOŠLO. PřI DRUHé říJI 8. říJNA SE MáLEM HISTORIE OPAKOVALA. ALE NAKONEC BAABUU 
PříLEŽITOST NEPROPáSL. JAK VŠE PROBíHALO, PřIBLIŽUJE OŠETřOVATEL ROBERT BULTAS.

říká se, že Plzeň má z našich velkých měst jed-
no z nejkrásnějších okolí plné lesů a rybníků. 

Na jejím území, nebo v těsné blízkosti, se nachá-
zí hned jedenáct maloplošně chráněných úze-
mí: výrazný buližníkový výchoz Andrejšky, pale-
ontologické naleziště zkamenělin Černá stráň, 
entologicky významný zbytek borové doubra-
vy Doubí, geologické útvary Čertova kazatelna 
a Malesická skála, rašeliniště Kamenný rybník, 
minerální prameniště Kopeckého pramen a je-
dinečné botanické lokality Petrovka, Háj, Malo-
chova skalka a Zábělá.

Navštivme v dnešních Skvostech přírody 
čtyři z nich. Všechny se nacházejí na severním 
okraji Plzně v těsné blízkosti bolevecké rybnič-
ní soustavy. Byla založena už počátkem dru-
hé poloviny 15. stol., tedy dříve než začal s bu-
dováním jihočeských rybníků známý rybníkář 
J. Krčín z Jelčan.

Procházku začněme u přírodní památky 
Doubí rozkládající se ve svahu nad údolím 
Merán. Byla vyhlášena v roce 1988 k ochraně 

zbytku borové doubravy s až dvousetletými 
duby na kyselém podloží. Žijí zde vzácné 
druhy hmyzu vázané na staré a pře-
stárlé listnaté porosty, a to zejmé-
na na odumírající a mrtvé dubové 
dřevo. Jedná se o jeden z nej-
cennějších lesních celků v okolí 
Plzně a z entomologického hle-
diska o velmi zajímavou lokali-
tu. Především se zde vyskytují 
vzácní tesaříkovití a střevlíko-
vití brouci.

Po žluté turistické značce smě-
řující ke Kamennému rybníku 
mineme 22 ha velké arboretum 
Sofronka. Vzniklo v roce 1956 jako 
detašované pracoviště Výzkumného 
ústavu lesního hospodářství a myslivos-
ti. Jeho zakladatelem byl Ing. Karel Kaňák, CSc. 
V rámci výzkumného úkolu „Šlechtění borovice“ 
zde založil sbírku světového sortimentu druhů 
a několika stovek zeměpisných variant (proveni-

Kosatec sibiřský

skvosty přírody



7

IRIS

dvě otázky pro Jiřího doxanského, 
vedoucího specializované expozice Akva-tera 

Co je u vás právě k chlubení? 

Akva-tera

encí) rodu borovice. Jen u borovice lesní jich sou-
středil 256 s územním rozptylem od severských 
oblastí přes Turecko po Čínu.  Postupně zde bylo 
od roku 1956 vysázeno 61 druhů borovic a tato 
unikátní sbírka se stala jednou z největších na eu-
roasijském kontinentu. Nyní je tady reprezenta-
tivně zastoupeno 16 druhů této jehličnaté dřeviny, 
které se úspěšně adaptovaly na místní podmínky, 
a dalších 14 druhů roste v jednom nebo několika 
exemplářích. Od roku 2009 areál spravuje Správa 
veřejného statku jako místo pro vzdělávání, veřej-
nost, vědu a výzkum.

Od Kamenného rybníka nás ke stejnojmenné 
přírodní rezervaci při jeho západním břehu vy-
hlášené již v roce 1953 dovede zelené turistické 
značení. Místo budilo zájem botaniků již od dru-
hé poloviny 19. stol. V roce 1900 František Ma-
loch požádal město Plzeň o ochranu zdejšího 
„pralesa“. Ale až o 13 let později tehdejší plzeňský 
pokrokový lesník Josef Sigmond území vyloučil 
z běžného lesního hospodaření a  v roce 1930 
získalo status přírodní památky.

Chráněné je především na Plzeňsku zcela oje-
dinělé vrchovištní rašeliniště, přecházející v raše-
linný les. Přestože je území dlouhodobě ovlivňo-

váno lidskou činností a rekreačními aktivitami, 
jsou zde zachovaná typická společenstva raše-
linné flóry i fauny. Součástí rezervace je také Ka-
menná louka – zbytek přirozené slatinné vegeta-
ce se vzácnými druhy rostlin.

Současný les byl zřejmě zčásti uměle zalo-
žen v polovině 19. stol. po odvodnění části ra-
šeliniště. Zajímavý je původ místního smrku, 
neboť je pravděpodobné, že se zde vyskytoval 
i přirozeně, nejen jako důsledek novodobé vý-
sadby. Při svém šíření z vyšších nadmořských 
výšek totiž mohl v prostoru dnešní přírodní re-
zervace nalézt vhodné útočiště, neboť na rozdíl 
od mnoha konkurenčních a obecně zdatněj-
ších dřevin snáší i silně podmáčené až zraše-
linělé půdy. Pronikání smrku do nižších poloh 
patrně napomohlo i ochlazení v tak zvané malé 
době ledové po roce 1300. Člověkem  byl smrk 
cíleně vyséván a vysazován od  17. stol.

V přírodní rezervaci žije rovněž velké množství 
hmyzu. Při jejím severním okraji stojící kolo-
mazná pec je unikátní technickou památkou 
dokládající význam přírodních zdrojů pro výro-
bu mnoha produktů (dehet, kolomaz, terpen-
týn, smůla aj.) před tím, než je překonaly prů-

myslové syntetické technologie. Od roku 1958 
je kulturní památkou. Jedná se o jednu z nejza-
chovalejších pecí svého druhu ve střední Evro-
pě a zároveň zřejmě jedinou dosud stojící v ČR, 
přestože se v době pozdního středověku a no-
vověku jednalo o poměrně častá zařízení.

Přírodní památka Petrovka v údolí Bolevecké-
ho potoka mezi rybníky Strženka a Šídlovák je 
unikátní již tím, že se nachází v přímé blízkosti 
největšího plzeňského sídliště Severní předměstí, 
její část je dokonce lemována chatovou zástav-
bou a přesto zde roste řada vzácných a chráně-
ných rostlin. Jako např. vstavače, kapraď hřebe-
nitá, bledule jarní, ocún jesenní či kosatec žlutý 
a sibiřský. Území požívá ochrany od roku 1988, 
ale teprve v roce 1992 se stalo přírodní rezervací.

Velký význam mají borové porosty na jižních 
svazích, neboť je v nich zachována populace tzv. 
bolevecké borovice – místní odrůdy borovice 
lesní, přizpůsobené zdejším obtížným životním 
podmínkám, zejména živinami chudým půdám. 
Jsou proto nižší a slabší než borovice šumav-
ské a třeboňské, ale mají velmi husté, nelámavé 
a pevné dřevo. Patří proto k nejcennějším prove-
niencím borovic v Čechách.                          (kola)

skvosty přírody

1. Počátkem června se vylíhli v inkubá-
toru v expozici Akva-tera poprvé v histo-
rii chovu krokodýla siamského v plzeňské 
zoo malí krokodýlci. Jak se mají přibližně 
po půl roce k světu?
Ještě teď máme z té události velkou radost. 
A to přesto, že se z jedenácti snesených va-
jec narodila jen dvě mláďata. Všechna vajíčka 
byla oplodněná, asi se vloudila chybička do in-
kubační teploty nebo vlhkosti. I tak jsme v ČR 
teprve druhá zoo, jíž se rozmnožení krokodýlů 
siamských podařilo. Prim si drží krokodýlí zoo 
v Protivíně. Jedná se o poměrně vzácný druh, 
v devadesátých letech minulého století už byl 
považován za vyhynulý. 

Původně se mohli milovníci těchto vodních 
predátorů podívat v zoo v Tropickém pavilonu 
na dospělé jedince a ve specializované expo-
zici na Palackého třídě na mláďata. Počátkem 
září jsme je ale museli přemístit do zdejší zá-

chranné stanice. Rostou jako z vody a prostor 
v návštěvnické části Akva-tera už pro ně začí-
nal být těsný. 

Dříve než krokodýla siamského jsme roz-
množili, a to opakovaně, krokodýla čelnatého. 
U něj už to bylo přes sto mladých. Jeho mlá-
ďata máme v zázemí i nyní. Žasneme, jak ve 
srovnání s nimi krokodýli siamští rychle přibý-
vají co do délky, tak hmotnosti. Jak jsou draví 
a žraví. V polovině listopadu už měřili přes 
půl metru. Je to dáno rozdílnou velikostí obou 
druhů. Samec siamského krokodýla má tři 
a půl metru, čelnatý dva. Jejich apetit je oprav-
du obdivuhodný. Krmíme je obden myšmi  
a k nim dostávají cvrčky a sarančata. Kdyko-
liv se k nim přiblížíme, kvákají na nás, což je 
projev krokodýlích mláďat směrem k rodičům, 
že mají nějakou potřebu. Poněvadž jsou z in-
kubátoru a biologické rodiče neznají, instink-
tivně mají za ně nás. A zřejmě nám sdělují, že 
mají hlad.    

2. další vaší chova-
telskou radostí jsou už dvoje le-
tošní mláďata užovky nosaté…
Je to krásný had atraktivní nosíkem, jenž mu dal 
i druhové jméno, a zářivou zelenou barvou. Po-
chází z Argentiny a okolních zemí Jižní Ameri-
ky. Patří k několika  užovkám, které mají zadní 
jedové zuby. Ale toxicita jedu není příliš velká, 
čemuž  odpovídá i intenzita uštknutí. Vzrostlejší 
mláďata k nám, přesněji do záchranného cent-
ra při Akva-tera, přišla ze zabavené zásilky zví-
řat v roce 2009. Samička klade kolem deseti va-
jec, v inkubátoru potřebují teplotu mezi dvaceti 
osmi až dvaceti devíti stupni. Malé užovky po-
cházejí už nejen od původní samice, ale také již 
od generace F2 odchované u nás. I u tohoto hada 
platí, že čím více mláďat bude získáno v inku-
bátorech, tím menší prostor bude pro pašeráky 
zvířat a pochybné překupníky.                            (zh)     

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

V počtu přibližně 200 účastníků se sešli v pá-
tek 18. září opět po roce kmotři zvířat plzeňské 
zoo, jejich přátelé a rodinní příslušníci. K akci 
se pojilo několik premiér. Poprvé k nim pro-
mluvil náměstek primátora města Plzně Mgr. 
Martin Baxa a jeden z vícenásobných patro-
nů zvířat – a to prostřednictvím nové zvuko-
vé aparatury. Kmotrovské setkání pro ni bylo 
příležitostí ukázat, co umí. Nato všichni zhlédli 
na obří obrazovce filmový spot o amfiteátru. 
O tečku za první částí programu se postarali 
dravci a sovy sokolníka Milana Zaleše. Poté ná-
sledovala po skupinách tradiční komentovaná 
prohlídka novinek, přírůstků a zajímavostí 
v zoologické zahradě.                                     (mv)

Tradiční podzimní setkání 
začalo letos v amfiteátru        

Představitelé Plzně křtili před koncem října 
mláďata zajímavých zvířat. Sameček vzácného 
jelena timorského narozený počátkem září do-
stal od primátora Plzně Martina Zrzaveckého  
(na snímku) jméno Artuš. Je to osmé mládě 
tohoto kopytníka odchované v Plzni. Sambara 
ostrovního, jak je také nazýván, chová podle 
webu zootierliste.de v Evropě pouze devět zoo.

Náměstek primátora Pavel Kotas pokřtil 
týden starou samičku antilopy nyaly nížinné 
jménem Gábina. Kancléř města Plzně Václav 
Pach dal zase jméno pásovci kulovitému – 
a to Alex.                                                  (vo)

JMéNA z NEJVyššíCH MíST       

V ROCE 2015 POdPOROVAL IRIS TAKé VážENý 
A VyHLEdáVANý SPONzOR – LESy čR

Ve školním roce 
2013-14 nasbírali  
žáci ze ZŠ a MŠ 
Ludvíka Očenáška 
v Dolní Bělé 320 kg 
odpadového hliní-
ku, v následujícím 
školním roce ještě 
o 200 kg více! To 
už si zaslouží být 
čestnými kmotry 
nějakého opravdu 
atraktivního zvíře-
te v plzeňské zoo. 
A poněvadž hlav-
ním cílem její le-

tošní podzimní tradiční návštěvy za odměnu 
pro nejpilnější sběrače byla expozice nejjedo-
vatějších hadů světa, byl jim nabídnut chřes-
týš diamantový. Děti se staly s radostí jeho ko-
lektivním čestným kmotrem, stejně tak jako 
je na individuální kmotrovství pyšná Eliška 
Houšková z 6. třídy, která dokázala v loňském 
školním roce nasbírat 67 kg upotřebeného 
hliníku. Kmotrovské listy předal nejpilnějším 
sběračům terarista specializovaný právě na 
jedovaté hady Miroslav Dohnal, jenž je také 
provedl expozicí.

I letos vzali žáci s sebou do zoo něja-
ké hliníkové zvířátko – tentokráte tématicky 
Alchřestýše. Možná bude symbolem i dubno-
vého hliníkového happeningu na počest Dne 
země. Délku hada ze zachráněných hliníko-
vých nápojových plechovek chtějí děti pomě-
řit s délkou památné aleje Kilometrovka.

Možnosti být za sběr kmotrem někte-
rého zvířete v zoo využili i sběrači hliní-
ku z 21. zš v Plzni na Slovanech. Ti si vy-
brali kuandu obecného.                            (fh)     

ABy SE NáM V LESíCH LíBILO

V roce 2015 byly sponzorem čtvrtletníku 
IRIS také Lesy ČR (LČR). Pro redakci to 

bylo velké uznání, neboť podnik si pečlivě 
vybírá koho finančně podpoří a s kým spojí 
své prestižní jméno.

Důležitou součástí činnosti všech organizač-
ních složek Lesů ČR jsou vedle soustavné péče 
o lesní porosty v majetku státu aktivní opatření 
k podpoře mimoprodukčních funkcí lesa. Jak je 
tento projekt, nazvaný Program 2020, naplňo-
ván v Plzeňském kraji – to je otázka pro ředitele 
krajského ředitelství Ing. Ivana Klika.

„Zpočátku jsme se v jeho rámci soustředili 
především na stavební aktivity, kdy se jednalo 
o opravy cyklotras, turistických tras, studánek 
a jiných objektů v lesích. Vzhledem k tomu, že 
na tyto potřeby bylo na území Plzeňského kra-
je každoročně uvolňováno z prostředků LČR až 
pět miliónů korun, vystavěla se pro návštěvní-
ky lesů i řada  nových objektů: altánky, přístřeš-
ky, lavičky, vyhlídky a další. V posledních letech 
se vkládané prostředky zdvojnásobily. Z pro-
gramu 2020 jsme financovali vybudování les-
ních naučných stezek nebo jsme se na této vý-
stavbě podíleli. Prostředky směřují především 
do hojně navštěvovaných oblastí – ať je to Šu-
mava a Pošumaví, Český les, severní Plzeňsko 

nebo Tachovsko. V roce 2015 jsme například reali-
zovali naučnou stezku Špičák. 

Všech osm lesních správ v rámci kraje je také 
aktivních v lesní pedagogice. Naši lesní pedago-
gové učí lásce k lesu a přírodě mladou generaci 
od mateřských po střední školy. Dny s Lesy České 
republiky zábavnou formou přibližují dětem eko-
systém lesa a práci lesníků. O jejich oblibě svěd-
čil i zájem veřejnosti o tento den pořádaný Lesní 
správou v Přešticích v Pteníně v červnu letošního 
roku.  Prestižní ocenění PEFC nás zavazuje k trvale 
udržitelnému hospodaření v lesích.“ 

V roce, kdy ještě teď, na podzim, jsem zpocený 
z léta, jak výstižně definoval jeho teplotní a sráž-
kový průběh jeden známý, nemůže chybět otázka, 
co letošní tropické a suché měsíce udělaly s lesy.

„Značné škody letošní léto způsobilo zejména 
na nově zalesněných plochách. Mnohde uschly 
dvou až tříleté jehličnaté i listnaté kultury. Ve vel-
kém dal o sobě vědět opět lýkožrout lesklý, který 
ničí mladé smrky. Při suchu, jež bylo v roce 2006, 
mu padly za oběť smrkové remízky i některé mlad-
ší smrkové porosty. Hlavně, co nyní les potřebuje 
je, aby nebyly na vláhu skoupé rovněž podzimní 
a zimní měsíce.“                                                    (ph)

Kmotry letošních mláďat vari bělopásých se 
stali koncem září senátor Ing. Lumír Aschen-
brenner a bývalý dlouholetý zastupitel měs-
ta Plzně MUDr. Marcel Hájek. Vybrali pro ně 
jména Marge a Merlin. Tento druh lemurů 
chová v Evropě pouze 19 zoo. V plzeňské za-
hradě se jedná o druhý odchov.              (mv)

zvířátka za hliník         
Ing. J. Trávníček 
a Mgr. M. Baxa

Foto 
Pavel Šefl

Fo
to

 J
ar

o
sl

av
 B

ic
an



9

IRIS

Galerie

Zatímco z hospodářského hlediska je tato biodi-
verzita, jakožto hlavní zdroj obživy lidstva, velmi 
důležitá, její podíl na živočišné a rostlinné mate-
rii je zcela zanedbatelný. Vždyť například z více 
než 250 000 popsaných druhů vyšších rostlin 
jich bylo jen kolem 7 000 zapojeno do kulturní-
ho pěstování či využito k získávání potravy. Do-
mestikací, výběrem nejlepších jedinců a přede-
vším cíleným šlechtěním se podařilo podstatně 
změnit biologické a především užitkové vlastnosti 
původních zvířat, výrazně zvýšit jejich produkční 
schopnosti i kvalitu produkce. 

Poukazujeme-li na trvalý úbytek druhů ve vol-
né přírodě, něco obdobného postihuje i různost 
odrůdovou a plemennou. Šlechtitelé sice přichá-
zejí každoročně s novou nabídkou, současně ale 
nekompromisně zanikají odrůdy a plemena pro-
dukčně překonaná. Zužuje se i teritoriální roz-
manitost, neboť v globalizovaném světě a vel-
kovýrobních podmínkách vyhrává a zavádí se to 
nejlepší bez ohledu na původ. V zemědělství vy-
spělých zemí jde o nezvratný trend. Ovšem ne-
chat zaniknout vše překonané v propadlišti dějin, 
by byla přece jen škoda. Zejména původní a kra-
jové odrůdy a plemena jsou jistou formou kul-
turního dědictví, součástí pěstebních a chovatel-
ských tradic a v neposlední míře mají i značnou 
genetickou hodnotu. Šlechtění ukazuje na poten-
ciál užitkovosti rostlin a zvířat a současně jejich 
variabilitu k prostředí. 

Péče o genetické zdroje má v ČR dlouholetou 
tradici. Již počátkem 20. století započaly někte-
ré šlechtitelské a výzkumné stanice se systema- 
tickým shromažďováním genofondů. Moder-
ní předpoklady pro úspěšné a efektivní využívání 
genetických zdrojů vytvořilo Ministerstvo země-
dělství a výživy ČR v roce 1993 vyhlášením Ná-
rodního programu konzervace a využití geofondů 
rostlin. Pro genovou ochranu plemen hospodář-
ských zvířat vznikl obdobný projekt v gesci Vý-
zkumného ústavu živočišné výroby o rok později. 

Zemědělství má od svého počátku na biodi-
verzitu na zemi dvojí, protichůdný vliv. Tím, jak 
změnilo původní přírodní pokryv planety, a to ze-
jména v jeho začátcích, kdy člověk získával půdu 
vypalováním a mýcením lesů a likvidací dal-
ších původních společenství, natrvalo narušilo 
a omezilo životní podmínky pro řadu rostlinných 
a živočišných druhů. Vedle tohoto negativního 
dopadu ovšem přineslo zcela novou biodiverzitu 
uvnitř druhů. 

HOSPOdářSKá zVířATA VEdLE ExOTů
Stále více zoologických zahrad společně s ci-
zokrajnými divoce žijícími zvířaty představuje 
návštěvníkům rovněž domácí zvířata, a to čas-
to právě původních a krajových plemen. V řadě 
případů se zasloužila i o jejich záchranu. Plzeň-
ská zoo není výjimkou. Stačí se projít po statku 
Lüftnerka a jeho okolí a seznámit se například se 
zdejšími plemeny ovcí a koz. 

Ovce ouessantská je nejmenší plemeno ovcí 
na světě; její výška není větší než 50 cm a prů-
měrná hmotnost dosahuje 15 kg. Často se chová 

NěKTERá PLEMENA žIJí JEN díKy zOO               

BIOLOGICKá ROZMANITOST (BIODIVERZITA) JE PřEDEVŠíM CHáPáNA JAKO ŠIROKá DRU-
HOVá ŠKáLA MIKROORGANISMů, ROSTLIN A ŽIVOČICHů. VEDLE MEZIDRUHOVé BIODI-

VERZITy OVŠEM EXISTUJE I BIOLOGICKá ROZMANITOST V RáMCI JEDNOHO DRUHU. TA ByLA 
VyTVOřENA UMěLE ČLOVěKEM. A STOVKAMI ODRůD ROSTLIN A PLEMEN ZVířAT, STEJNě 
JAKO GENOVýCH LINIí, JI DOKLáDá PřEDEVŠíM ZEMěDěLSTVí. 

jako domácí mazlíček nebo je používána k vypá-
sání travních porostů. Pochází z malého ostrova 
Ouessant ležícího necelých 20 km západně od 
pobřeží francouzské Bretaně. Vzhledem k drsné-
mu podnebí a skoupým potravním možnostem 
vzniklo přírodním výběrem toto malé, ale velmi 
odolné plemeno. 

Ovce kamerunská je afrického původu. Jde 
o menší plemeno, které nevyžaduje stříhání, ne- 
boť zvířata nejsou porostlá vlnou, nýbrž srstí. Ov- 
ce podobné kamerunským se v Kamerunu a při-
lehlých státech Afriky chovaly již před 10 000 le- 
ty a domorodcům sloužily jako zdroj mléka 
a masa. Kamerun se nachází převážně ve vyšších 
nadmořských výškách a tomu odpovídají tamní 
průměrné teploty. Ovce se proto dobře aklimati-
zovaly i v ČR, kde se jejich chov rozšířil především 
v letech 2000 a 2001. Vyskytují se ve dvou základ-
ních barevných variantách: hnědé srnčí a černobí-
lé. Berani jsou rohatí s charakteristickou hřívou, 
která na podzim ještě zhoustne, ovce (bahnice) 
jsou bezrohé. Příbuznou ovce kamerunské je ka-
merunská koza (plzeňská zoo ji nechová). 

Ovce cápová, zvaná též racka, je primitivní 
plemeno ovce domácí pocházející z Maďarska, 
kde je považována za národní plemeno. Chová se 
pro vlnu, maso i mléko. Od ostatních ovcí se liší 
dlouhou dredovitou vlnou a především dlouhými 
rovnými šroubovitě kroucenými rohy. Existuje ve 
dvou formách – černé (od šedé po černou) a bílé 
(od bílé po hnědou). Ačkoli vypadá nebezpečně 
až hrůzostrašně, je velmi klidná a krotká. 

Skudde je severská ovce původem z východ-
ního Pruska a pobaltských států. Jejím charakte-
ristickým rysem jsou spirálovitě zatočené rohy. 
Samice jsou buď bez rohů, nebo mají malé pa-
hýly. Plemeno je malé, hmotnost se pohybuje 
mezi 25 a 50 kilogramy. Je vhodné pro spásání 
neúrodných oblastí. Jehňata se rodí v jakékoliv 
roční době, většinou tři za dva roky. V součas-
né době jsou ovce skudde chovány v počtu asi  
1 000 zvířat v Německu, 150 v Rakousku a asi 
250 ve Švýcarsku. 

Ovce vřesovištní je hrubovlnné plemeno 
chované v severozápadní části Německa. Dokáže 
se napást na suchých travních porostech a vře-
sovištích. Rohy mají obě pohlaví, její barva je 

šedavě bílá. Přežívá už jen v několika desítkách 
jedincích; před úplným vyhubením ji zachránil 
Tierpark Berlín, k němuž se připojily zoo Plzeň 
a Podkrušnohorský zoopark v Chomutově. 

šumavská ovce, též šumavka, je původ-
ní domácí plemeno ovce domácí s trojstrannou 
užitkovostí (vlna, maso, mléko). Oblastí chovu je 
především Šumava, v malém počtu se objevuje 
i v Bavorsku. Jde o české národní plemeno za-
řazené do programu uchování genetických zdro-
jů, je součástí genové rezervy a je zahrnuto do 
světového genofondu ohrožených plemen hos-
podářských zvířat. Oficiálně bylo uznáno v roce 
1986, mezi genové zdroje patří od roku 1992. 

KOzí VELMOC INdIE 
Koz se chová na světě kolem 569 miliónů. Z jed-
notlivých států je to nejvíce v Indii – 11 milionů, 
o druhé a třetí místo se dělí řecko s Jihoafrickou 
republikou, každá země má cirka šestimiliono-
vou populaci. Na území ČR se pásl ještě v roce 
1945 jeden milion těchto zvířat, současné statis-
tiky jich uvádějí asi 32 000. 

Na statku Lüftnerka je nejvzácnějším pleme-
nem koza girgentánská, která se sem po krát-
ké přestávce opět vrátila na podzim. Jméno je 
odvozené od sicilské provincie Agrigento. Jedná 
se o velmi odolné, především mléčné, plemeno. 
Jedna samice nadojí ročně kolem 400 l mléka. 
Přitom se na Sicílii, kde je původní, musí spokojit 
s velmi chudou pastvou. Špičková zvířata mohou 
docílit dokonce až dvojnásobné mléčné produk-
ce. Okolo původu plemene existuje mnoho růz-
ných hypotéz. Nejspíše je její původ spjat s asij-
skou divokou kozou šrouborohou markhor. V 70. 
letech minulého stol. ji začala z chovu vytlačovat 
moderní plemena získaná křížením. Před kon-
cem tisíciletí ji proto hrozilo vymření. Díky své-
mu neobvyklému vzhledu si ale naštěstí našla 
přátele v zoo. Nadace SAVE, evropská organizace 
pro udržení chovu starých plemen zvířat a odrůd 
kulturních rostlin, sídlící ve Švýcarsku, koordinuje 
chov posledních přibližně 200 girgentálek, které 
zůstaly farmářům na Sicílii. 

U nás chované kozy prezentuje na Lüftnerce 
plemeno Bílá krátkosrstá (česká bílá). Je hlav-
ním uznaným plemenem v ČR, vzniklo z místních 
populací zušlechťováním sánskými kozly.  

Koza holandská zakrslá měří v kohoutku 
nejvýše 60 cm. Kořeny má v Africe. Asi v 60. le-
tech 20. stol. byly z Kamerunu ve velkém množ-
ství dovezeny do Holandska na krmení šelem 
v zoo, jenže rázem si získaly ohromnou popula-
ritu mezi návštěvníky, především dětmi, a položi-
ly tak základ chovu – nejdříve v Holandsku, záhy 
i v Belgii. Je miláčkem dětí i v plzeňské zoo.   (kola) 

Ovce kamerunská

Koza girgentánská



1. CENA KATEGORIE SAVCI                                                  Roman Havlíček

1. CENA KATEGORIE ROSTLINy                                               Petr Koukolík

2. CENA KATEGORIE NáVšTěVNíCI A OSTATNí                     Petr Tykvart

3. CENA KATEGORIE PTáCI                                                             Jiři Veselý

1. CENA KATEGORIE PTáCI                                                             Jiři Veselý

2. CENA KATEGORIE SAVCI                                                 Roman Havlíček

2. CENA KATEGORIE ROSTLINy                                               Sara Bartošková

3. CENA KATEGORIE OSTATNí žIVOčICHOVé                  Jindřich Wanka



Třetího ročníku fotografické soutěže 
zOOLOGICKá A BOTANICKá zAHRAdA 
– dOCELA JINý SVěT se zúčastnilo  
62 autorů s 549 snímky.

Soutěž měla pět kategorií:
1. SAVCI – do té bylo posláno opět nejvíce fotografií – 204; 2. PTáCI – ta byla obeslána 140 snímky; 3. OSTATNí žIVOčICHO-
Vé – do ní bylo přihlášeno 100 fotografií; 4. NáVšTěVNíCI A OSTATNí – s 50 záběry; 5. ROSTLINy – 55 snímků.
Fotografie z mobilních telefonů, které také přišly, byly vyřazeny, protože neodpovídaly kvalitou stanoveným podmínkám.
Porotu tvořili: Jaroslav Vogeltanz – fotograf, pracovník propagace ZOO a BZ Plzeň, Ladislav Němec – fotograf Mladé fronty 
DNES, Bc. Tomáš Jirásek – fotografující zoolog ZOO a BZ Plzeň.
Porota vyhlásila v každé kategorii první, druhé a třetí místo, za něž udělila následující věcné ceny:

Za první, druhé a třetí místo: Vstupenku pro dvě osoby do ZOO a BZ s platností do konce roku 2016, sadu upomínkových 
předmětů plzeňské ZOO a BZ a drobných dárků.

Vítězné snímky jsou zveřejněny na webových stránkách a facebooku Zoologické a botanické zahrady města Plzně a v časo-
pise IRIS. Budou otištěny rovněž ve výroční zprávě ZOO a BZ za rok 2015.

děkujeme všem soutěžícím za jejich zájem a blahopřejeme oceněným. Vzhledem k velké popularitě soutěže 
bude vyhlášena i v příštím roce. Těšíme se na další krásné a zajímavé fotografie.                                                               (jv)

Fotosoutěž 2015

1. CENA KATEGORIE OSTATNí žIVOčICHOVé               zdeněk VARdžíK

2. CENA KATEGORIE PTáCI                                            František zvoneček

3. CENA KATEGORIE SAVCI                                                 
Michaela Květová

3. CENA KATEGORIE NáVšTěVNíCI A OSTATNí                           Petr Tůma

1. CENA KATEGORIE NáVšTěVNíCI A OSTATNí                   Ondřej Bušek

2. CENA KATEGORIE OSTATNí žIVOčICHOVé                   Roman Havlíček

3. CENA KATEGORIE ROSTLINy                                                 Jana Rejtharová
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K u nás specifickým biotopům patří přede-
vším slaniska, charakterizovaná vysokým ob-
sahem solí v půdě. Z hlediska vegetace je pro 
ně příznačná slanomilná (halofytní) flóra. Je-
jich vznik je podmíněn minimálně dvěma fak-
tory: Prvním je horninové podloží tvořené za-
solenými usazeninami prehistorického moře. 
Druhým klima – alespoň v určitých obdobích 
roku dostatečně teplé a suché. V horkém létě 
půdní vlhkost, nasycená solemi z podloží, vzlí-
ná vzhůru směrem k povrchu, voda se odpa-
řuje a vysrážené soli se objevují ve svrchních 
půdních horizontech. Obsahují zvýšené množ-
ství chloridů a síranů hořčíku, draslíku a sodí-
ku. Bohatá bývala na slaniska především jižní 
Morava. V minulosti byla rozeseta ostrůvko-
vitě od Znojma až k Brnu. Většinou ležela la-
dem nebo sloužila jako obecní pastviny. Změ-
na hospodaření znamenala pro mnohé zánik. 
Nejpodstatněji se na jejich osudu podepsala 
socialistická zemědělská velkovýroba v 70. le-
tech minulého století. Hospodářské úpravy po-
zemků se na nich projevily takovou měrou, že 
slaniska dnes patří k nejohroženějším stano-
vištním typům u nás. Největším aktuálním ne-
bezpečím je pro ně zarůstání dřevinami. S nej-
zachovalejšími lokalitami slanomilné květeny 
a zvířeny v ČR se setkáme na Břeclavsku. V bo-
tanické expozici je toto stanoviště prezentová-
no národní přírodní rezervací Slanisko u Nesy-
tu nedaleko Mikulova.    

V Čechách se vyskytují slaniska ojediněle 
v severozápadních Čechách, např. v lokalitě 
Soos u Františkových Lázní nebo ve Slavkov-
ském lese. Zde je jejich vznik zapříčiněn mine-
rálními prameny bohatými na různé soli.

V poslední době se některé ze slanomil-
ných plevelných rostlin začínají objevovat 
i u silnic, jakožto důsledek jejich každoročního 
zimního solení.

značně ohroženými jsou též vápnitá sla-
tiniště vyskytující se už jen ve fragmentech 
především v Polabí. Zde jsou označována jako 
polabské černavy. Tento název nese i národ-
ní přírodní rezervace u Mělnické Vrutice, jež 
je zbytkem rozlehlých třetihorních luk. Vzhle-
dem k tomu, že po odvodnění poskytují kva-
litní černozem, většina z nich byla přeměněna 
na ornou půdu. 

Dalším příkladem polabské černavy je ná-
rodní přírodní rezervace Hrabanovská černava 
u Lysé nad Labem. Ta je zmíněna i v plzeňské 
zoologické a botanické zahradě. Pro svůj vý-
znam byla zařazena do soustavy Evropsky vý-
znamných lokalit Natura 2000.

Stejně jako jsou v našich podmínkách 
neobvyklé písečné přesypy, tak specific-
ké jsou i doprovodné biotopy. Patří k nim 
především otevřené trávníky písčin s pa-
ličkovcem. 

Tvůrci botanické expozice se inspirovali 
písečným přesypem u Píst poblíž Nymburku. 
Je to nejkrásnější a nejzachovalejší písečná 
duna u nás, vysoká kolem deseti metrů a chrá-
něná jako přírodní památka. Vznikla ve čtvr-
tohorách, kdy Labe často měnilo řečiště a při-
neslo sem značné množství štěrku, štěrkopísku 
a písku. Jeho nejjemnější částečky následně 
vyfoukal vítr a nakupil na štěrkopískovou tera-
su. Duna je dosud, i když je z velké části zales-
něna, aktivní.

Další známý písečný přesyp se nalézá u Vl-
kova na Třeboňsku. Je přírodní rezervací a zá-
klad má v usazeninách zdejšího třetihorního 
jezera. Na konci doby ledové z nich vítr vyvál  
nejjemnější písčité částečky a uložil je do po-
vrchových dun. 

Kostřavové trávníky písčin se na rozdíl od 
předešlého biotopu vyskytují nejen na okrajích 
písečných přesypů, ale i v opuštěných pískov-
nách a na dalších vhodných místech s píseč-
ným podkladem. Dominují na nich trávy rodů 
kostřava a psineček. Nejvzácnější z těchto rost-
linných společenstev, jak zmiňuje i procháze-
ná botanická expozice, se nachází poblíž obce 
Kleneč pod řípem. Jako na jediném místě 
v ČR zde roste tudíž endemický hvozdík píseč-
ný český. Dříve mu pomáhala k přežití pastva, 
dnes ho při životě udržují různé zásahy do ve-
getace (ochranářský management) včetně str-
hávání drnu až na podložní štěrkopísky. 

Podhorské a horské smilkové trávníky 
jsou obvykle využívány jako jednosečné lou-
ky či pastviny nebo nejsou obhospodařované. 
Charakteristickou rostlinou, jak napovídá sám 
název biotopu, je tráva smilka tuhá, indikátor 
na živiny chudých půd. Jejich výskyt podmiňují 
vyšší nadmořské výšky a dále průměrná roční 
teplota mezi 5,5 až 7,5 °C a roční úhrny srážek 
v rozmezí od 600 do 1 000 mm.  Pro biotopo-
vou přehlídku u výběhu zubrů byla jako příklad 
smilkových trávníků vybrána krušnohorská pří-
rodní památka Přebuzské vrchoviště, na jehož 
obvodu jsou velmi časté.  

dominantní rostlinou, podle níž sekun-
dární horská a podhorská vřesoviště dosta-
la název, je vřes obecný. Dále se zde hojně vy-
skytují brusnice borůvka a brusnice brusinka 
a některé rostliny spojené s lesy na kyselých 
půdách a s horskými pastvinami. Silně bývá 
vyvinuto mechové patro. Biotop často hostí  
prhu arniku jako je tomu například na se-
kundárních vřesovištích v okolí Vysoké Pece 
v nejdecké části Krušných hor. Stanoviště ob-
sazuje vhodné bývalé lesní plochy, vytěžená 
rašeliniště a dřívější pastviny a horské a pod-
horské louky.     

Vzhledem k jejich charakteru se lze s oběma 
posledně popsanými biotopy setkat v západ-
ních Čechách na více místech.                   (kola)

Botanický zeměpis (III)
PESTROST BIOTOPů JE CENěNA                             

Paličkovec šedavý                        Foto (repro)

Hvozdík písečný český

Prha arnika                          

v království rostlin

PUTOVáNí PO BIOTOPECH (PříRODNíCH STANOVIŠTíCH) PřEDSTAVENýCH VE VELKé BO-
TANICKé EXPOZICI U VýBěHů ZUBRů V ZOOLOGICKé A BOTANICKé ZAHRADě MěSTA 

PLZNě DNES ZAVRŠíME NáVŠTěVOU TěCH, KTERé NEJSOU PRO NAŠI PříRODU TyPICKé, 
NAOPAK SE V Ní VySKyTUJí OKRAJOVě AŽ VýJIMEČNě. O TO VěTŠí OCHRANU SI VěTŠINA 
Z NICH ZASLUHUJE. UŽ PROTO, ŽE VýRAZEM BIODIVEZITy (RůZNOSTI) DANéHO ÚZEMí JE 
DáN ROZMANITOSTí JEHO BIOTOPů, NEBOť KAŽDý Z NICH VyHOVUJE JINýM ROSTLINáM 
A ŽIVOČICHůM.
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Zajímavá výuka          

Zářijová krajská environmentální konference pro 
pedagogy pořádaná Plzeňským krajem, Sdru-

žením přátel Zoologické a botanické zahrady měs-
ta Plzně IRIS a Fakultou pedagogickou Západočes-
ké univerzity v Environmentálním centru Lüftnerka 
v Zoologické a botanické zahradě města Plzně se 
konala letos již potřetí. Její hlavní téma bylo inspi-
race z praxe čili podnětné příklady ze škol od ma-
teřské až po střední.

Úvodní referát RNDr. Magdaleny Boučkové 
z Ministerstva životního prostředí ČR byl sice za-
měřen na nezastupitelnou úlohu zoologických 
zahrad při environmentálním vzdělávání, výcho-
vě a osvětě (EVVO), bylo to ale určitě příhodné 
a prospěšné připomenutí. Vždyť EC Lüftnerka je 
co do počtu žáků, kteří v něm ročně absolvovují 
nějaký výukový program, největším vzdělávacím 
zařízením svého druhu v kraji. Environmentálně 
vzdělávací, výchovný a osvětový potenciál čes-
kých zoo je ve srovnání s dalšími ekologickými 
subjekty naprosto bezkonkurenční. 

ředitelka ekoškolky v Dobřívě na Rokycan-
sku Eva Frýaufová představila metody výcho-
vy předškoláků k lásce k přírodě a podělila se 
o řadu zkušeností, které zde v této činnosti za 
léta shromáždili.

Mgr. Vladimír Foist, ředitel ZŠ v Poběžovicích 
na Domažlicku, hovořil o zkušenostech z tvorby 
a uplatňování projektu Vzdělávání pro udržitelný 
rozvoj – Učíme se v přírodě. Přínosy pro školu 
a zejména pro žáky jsou jedny z nejlepších v kraji 
a podrobně o nich informovalo minulé číslo ča-
sopisu IRIS.

Mgr. Blanka Altmanová prozradila, jak se 
v Gymnáziu J. Š. Baara v Domažlicích studenti při-
pravují na ekologickou olympiádu Plzeňského kra-
je a co stojí za jejich několikanásobným vítězstvím.  

Projektový manažer Mgr. Milan Kuba ze 
základní a odborné školy v Horšovském Týně 
se zaměřil na získávání a využívání evropských 
peněz ve speciálním školství v rámci programu 
Investice do rozvoje vzdělávání. Jejich projek-
ty byly podpořeny dvakrát několikamilióno-
vými částkami. Z první dotace vznikly mimo 
jiné například kapesní klíče živočichů a rostlin 
nedalekých obor Podrážnice a Čertáno a také 
nejzajímavějších zvířat v plzeňské zoo. V rámci 
druhé byly vyznačeny dvě větve naučné stezky 
dřevin v zámeckém parku v Horšovském Týně. 
Mapují a představují více než sedmdesát list-
natých a jehličnatých dřevin domácího a cizího 
původu. Údaje se o nich dozví žáci školy i dal-
ší zájemci ze dvou pracovních sešitů. První je 
věnován listnáčům, druhý jehličnanům. Každý 
strom nebo keř je prezentován několika charak-

teristickými fotografiemi, jeho popisem a infor-
macemi o rozšíření a hospodářském významu.

Významným hráčem na poli EVVO je samo-
zřejmě i Český svaz ochránců přírody  (ČSOP). Jak 
přistupují k ekologické výchově a osvětě v základ-
ní organizaci Rokycany objasnil její předseda Pavel 
Moulis.

Závěrečná přednáška RNDr. Zdeňky Chocho-
louškové, PhD., z Fakulty pedagogické ZČU za-
měřená na ovlivňování přírody a krajiny člově-
kem vyzbrojila přítomné množstvím zajímavých 
argumentů. Dozvěděli se třeba, že do 18. stol. 
se lesy jen těžily, až za Marie Terezie se začalo 
s jejich systematickou obnovou – bohužel ale 
především vysazováním smrkových monokul-
tur. Nebezpečí půdní eroze ve spojitosti s past-
vou a kácením lesních porostů si uvědomovali už 
v antickém řecku. Indie měla již v roce 242 před 
naším letopočtem zákony na ochranu ryb a lesa 
a některých území. Naše nejstarší přírodní re-
zervace Žofínský prales v Novohradských ho-
rách byla založena v roce 1838. U vzniku prv-
ního národního parku na světě – yellowstone 
v USA – je připsán letopočet 1872.

Poslední část konference patřila prohlídce 
nových expozic Amazonie a Středomoří v rámci 
edukativního projektu Stopy člověka v přírodě 
a Království jedu s kolekcí nejjedovatějších ha- 
dů světa.                                                     (hš)

Inspirace z praxe

Sváteční rostlina 
ze Střední Ameriky        

List z herbáře

Konec roku úplně předurčuje představit si rost-
linu známou jako vánoční hvězdu (Euphorbia 

pulcherimma). Náleží k čeledi pryšcovitých; její 
druhé jméno poinsettia má původ v příjmení prv-
ního amerického velvyslance USA v Mexiku J. R. 
Poinsetta, který si ji mimořádně oblíbil a v roce 
1625 přivezl do své vlasti. Právě v Mexiku a v ně-
kterých dalších částech Střední Ameriky roste di-
voce. V přírodě dorůstá keřík až čtyř metrů. Květy 
jsou na rozdíl od nápadně červených, ale jinak 
výrazně barevných středových listů zcela nená-
padné. Ve své domovské vlasti se poinsettia na-
zývá v překladu Štědrý den. Tvar středových listů 
symbolizuje betlémskou hvězdu, jejich nejčastější 
rudé vybarvení Ježíšovu krev. Proto také ve Špa-
nělsku je rostlina spojována s jeho ukřižováním 
a je symbolem velikonočních svátků. O obrovské 
oblibě vánoční hvězdy svědčí skutečnost, že v USA 
se slaví 12. 12. dokonce národní den poinsettia.

O masovou známost a rozšíření rostliny 
se zasloužil německý emigrant Albert Eckem. 
Poté, co se v roce 1900 usadil v Los Angeles, 
otevřel si zde mlékárnu a založil sad. Obdivo-
vanou poinsettii začal prodávat v pouličních 
stáncích. Jeho syn Paul zdokonalil techniku 
roubování, ovšem o skutečný věhlas se po-
staral až Albertův vnuk. řízky začal rozesílat 
letecky a tři rostliny poslal do televizních sta-
nic, aby vánoční hvězdu zpopularizovaly. Ve 
vánočních televizních pořadech vystupoval 
i osobně.

Eckových monopol na pěstování a prodej 
poinsettií, kteří se mezitím i se zahradnictvím 

přestěhovali do Kalifornie, trval až do 90. let  
20. století. Před koncem tisíciletí totiž odhalil 
jeden univerzitní badatel metodu, kterou Eckovi 
přiměli rostlinu nerůst divoce jako plevel, ale 
pěkně se rozvětvit. Přesto v roce 2008 firma  
Eckových ovládala 70 procent amerického 
a 50 procent světového trhu s touto sváteční ro- 
stlinou pěstovanou přibližně ve 100 kultivarech.

Jako všechny pryšcovité rostliny obsahuje 
jedovaté šťávy a latex. Jejich toxicita je ale mír-
ná, maximálně mohou vyvolat zvracení, průjmy 
nebo krátkodobé poruchy zraku.

A jaké, že má vánoční hvězda příbuzné 
u nás?

Čeleď pryšcovitých, v níž nechybějí ani su-
kulentní rostliny, má téměř 6 000 druhů v asi  
218 rodech, je zastoupena i v květeně ČR. Za-
tímco největší druhovou rozmanitost najdeme 

v tropech, na našem území se vyskytují pouze 
dva rody: pryšec a bažanka. V zahradách je pěs-
tován skočec obecný. 

Odborná literatura uvádí u nás až 25 druhů 
pryšce od běžných plevelů až po druhy vzác-
né nebo k nám sporadicky zavlečené. Nejčas-
těji se lze setkat s vytrvalým pryšcem chvojkou 
a obecným, dále s jednoletým kolovratcem. 
Nejhezčím tuzemským druhem je zřejmě pry- 
šec mandloňovitý rostoucí v listnatých lesích, 
zejména na Moravě.

Bažanka vytrvalá je dvoudomá, což zname-
ná, že na jedné rostlině jsou jen samičí nebo 
samčí květy. Nejčastěji roste v listnatých a smí-
šených lesích od nížin do podhůří a vytváří často 
souvislé koberce. Hojný výskyt ukazuje na nej-
vyšší bonitu lesní půdy. Dorůstá do výšky 10 až 
40 cm. Na rozdíl od ostatních pryšcovitých rost-
lin neobsahuje latexové mléko.                    (we)

Pryšec kolovratec má nejraději 
okraje polí.                              Foto (repro)

Vánoční hvězda    
Foto Hana Hykešová
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Poslední vlk v Čechách, někdy uváděn jako po-
slední vlk na Šumavě, byl zastřelen 2. prosince 

1874 v polesí Lipka u Vimperka. Jeho střelcem 
byl knížecí stavitel Jan Štěrbík z Vimperka. Ovšem 
i po tomto datu se na Šumavě občas objevovali 
osamělí jedinci, životaschopná populace se však 
již nevytvořila. Lidé, zejména chovající dobytek, si 
oddychli. Padl konečně poslední z jejich velkých 
živočišných nepřátel! Zabitá šelma byla po tři dny 
pro podívanou vystavena ve vimperském zámku 
a pak poslána do knížecích sbírek na Hlubokou. 
Dnes si lze toto legendární zvíře prohlédnout 
v mysliveckém a rybářském muzeu v loveckém 
zámečku Ohrada u Hluboké nad Vltavou. Je zde 
rovněž brokovnice „Lefaucheur“ ráže 14, jíž bylo 
zabito.

Přesné místo skonu posledního vlka dodnes 
připomíná památník jižně od Světlé hory mezi 
Kubovou Hutí a Borovými Lady. „Vlčí kámen“ je 
přístupný značenou odbočkou z červené turis-
tické trasy.

CO MůžE zA PRONáSLEdOVáNí VLKA
Lidé nemají vlky rádi a pronásledují je od počátků 
zemědělství. V průběhu dějin byli často vnímáni 
jako krvelačné příšery spojované s tajemnem, si-
lou a nebezpečím, dokonce bývali považováni za 
přestrojeného ďábla. 

Dokud se člověk živil lovem, bral je jako doko-
nalé lovce a neměl potřebu je zabíjet. Jak ale začal 
chovat různá zvířata, která byla pro vlky snadnou 
kořistí, stali se jeho velkým nepřítelem. Opravdu 
ohroženi přítomností vlků se lidé začali cítit až ve 
středověku. S příchodem křesťanství byli zabí-
jeni po tisících. V Americe jich bylo vybito několik 
milionů. 

Podíváme-li se po Evropě, kdy byl v které zemi 
zabit poslední vlk, nejsme na tom až úplně špat-
ně. V Anglii to bylo okolo roku 1500, ve Skotsku 

pravděpodobně v roce 1684. v Dánsku byli vlci 
vyhubeni v roce 1772, ve Švýcarsku před koncem 
18. stol. a v Bavorsku v roce 1847.

První důkazy o přítomnosti vlků na našem  
území pocházejí z keltského období (přibližně  
5. a 6. stol.). Z doby příchodu Slovanů se docho-
vala řada zeměpisných názvů – ať už lidských sídel 
či přírodních útvarů – a pravděpodobně zde mají 
kořeny i jména lidí (Vlk, Vlček atp.).

Písemné záznamy se začínají vyskytovat až 
v době pozdější – asi od 11. stol. V této době se 
začínají úměrně s oblibou lovu zvěře zmenšovat 
její stavy a vlci začínají přicházet o potravu. První 
záznamy o škodách na domácím zvířectvu způso-
bených vlky jsou datovány do 12. stol.

V té době probíhá ve střední Evropě vesnická 
kolonizace. Neobydlené oblasti jsou osidlovány 
nejdříve domácími a poté i zahraničními, větši-
nou německými, kolonisty, lesy jsou káceny či 
vypalovány a přeměňovány na pole. Dochází ke 
zmenšování životního prostoru pro vlky a k další-
mu snižování počtu zvěře. Konflikty mezi šelmou 
a člověkem jsou stále častější. Především v zimě 
se vlčí smečky často přibližují k lidským obydlím 
a napadají dobytek. Sílící antipatie vůči nim ve- 
dou k organizování cílených lovů. Již během  
12. a 13. stol. je výrazně zdecimována populace 
v Polabí ve středních Čechách. Ve 14. stol., kdy se 
k lovu začínají používat střelné zbraně, počty ulo-
vených vlků dále stoupají. Kromě zbraní se využí-
vají též různé druhy pastí – např. železa, tlučky či 
tzv. vlčí jámy, což jsou velké prohlubně v zemi, čas-
to zpevněné dřevem, přikryté větvemi a  zamas-
kované. Jejich zbytky se leckde zachovaly dodnes.

Ze 14. až 17. stol. pochází mnoho zpráv o na-
padení člověka vlky, zdaleka ne všechny jsou ov-
šem hodnověrné. Na jejich základě bylo v roce 
1622 nařízeno chránit obce zátarasy a pastmi 
a poddaní měli povinnost účastnit se lovu vlků. Je-

jich zabíjení je povoleno všem obyvatelům, přes-
tože jinak je lov výsadou šlechty.

Intenzivní likvidace vlků nastala ve druhé 
polovině 17. stol. K původním způsobům lovu 
přibylo zabíjení pomocí jedu a totální vyhubení 
zvířete se stalo oficiálním cílem. Posledním jeho 
útočištěm v Čechách se stala Šumava, ale nikoliv 
na dlouho. Na Moravě a ve Slezsku se udržela vlčí 
populace o nějaký rok déle, zde byl poslední vlk 
zastřelen v Beskydech 5. 3. 1914.

Pozdější výskyty této psovité šelmy na území 
naší republiky byly náhodné a jednalo se větši-
nou o osamělé jedince přicházející z okolních 
zemí, především z Rakouska a Polska. Byli ob-
vykle zastřeleni poměrně brzy poté, co byla ob-
jevena jejich přítomnost. Nejvíce vlků se u nás 
vyskytovalo během světových válek, poté však 
byli znovu vyhubeni.

Na Šumavě se objevili první vlci v poválečné 
epoše v roce 1976. Utekli sem z Bavorska. Do roku 
1983 jich zde bylo zastřeleno celkem 10. Není vy-
loučeno, že se tu i rozmnožili. Další jejich zdejší 
přítomnost byla zaznamenána až v roce 1996, kdy 
bylo nalezeno mrtvé zvíře v Kašperských Horách. 
V roce 1998 bylo další sraženo autem u Polečnice. 
Od roku 1999 jsou na Šumavě nacházeny pobyto-
vé znaky vlka – většinou stopy – pravidelně.

V současné době jsou u nás vlci chráně-
ni Úmluvou o ochraně evropské fauny a flóry 
a přírodních stanovišť (tzv. „Bernská konven-
ce“), k níž se ČR připojila jako jedna z posled-
ních v roce 1994, a zákonem číslo 114/1992 
Sb. o ochraně přírody a krajiny. Ten vlka zařa-
zuje mezi kriticky ohrožené druhy. Nesmí se 
tedy usmrcovat, chytat, chovat v zajetí ani rušit. 
Zakázáno je také s nimi obchodovat, stejně jako 
s jejich kůžemi a trofejemi. Chráněna jsou rov-
něž místa jejich výskytu.

V roce 2000 navíc vstoupil v platnost zákon 
o náhradě škod způsobených zvláště chráněnými 
druhy. Podle něj jsou škody zaviněné velkými šel-
mami na hospodářském zvířectvu, úlech, polních 
plodinách apod. plně hrazeny státem.

PřEKVAPENí Od MáCHOVA JEzERA
První věrohodné údaje o návratu vlků do ČR po-
cházejí až z roku 1994 z Beskyd. Byl to příchod 
nečekaný a ne zcela akceptovaný místním obyva-
telstvem. Obzvláště dotčeni se cítili chovatelé ovcí. 
Jejich přítomnost v jiných částech ČR je víceméně 
krátkodobá a někdy i spekulativní. Od druhé po-
loviny 90. let se ojediněle objevili v Rychlebských 
horách a, jak již bylo zmíněno, na Šumavě.

První mláďata vlků narozená po více než  
100 letech v Čechách ovšem nejsou spojena 
s příhraničními horami, ale s uprostřed země le-
žícím Máchovým krajem. Jejich rodiče sem přišli 
z Německa, kde už žijí desítky smeček. Fotopasti 
malé vlky zaznamenaly v létě 2014 v okolí Doks. 

Šumavu vlčí smečka osídlila prozatím jen ve tři 
hektary velkém výběhu „vlčího“ návštěvnického 
centra nedaleko Srní. Správa Chráněné krajinné 
oblasti a Národního parku Šumava ho pro veřej-
nost otevřela na konci října. Lidé mohou šelmy 
pozorovat ze 300 m dlouhé vyhlídkové lávky. 
Samce a samici dovezli správci parku v polovině 
února 2015 ze zoologických zahrad v Plzni (sa-
mec) a z bavorského Lohbergu. Po dvouměsíční 
březosti před koncem dubna porodila vlčice čtyři 
vlčata.                                                                    (kola)

okénko do historie    

Snad nejpronásledovanější zvíře v Evropě

Foto IRIS Miroslav Volf
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Zoologické zahrady III. tisíciletíZe zákulisí

Po 14 letech se opět uskutečnilo v polovi-
ně září v plzeňské zoologické a botanické 
zahradě setkání propagačních, vzdělávacích 
a marketingových pracovníků z 18 zahrad 
sdružených v Unii českých a slovenských zoo 
(UCSZOO). V přednáškovém sále Environ-
mentálního centra Lüftnerka se tak včetně 
domácích sešlo mimo speciálních hostů re-
kordních 53 odborníků z uvedených oblastí.

Úvodní den byl věnován především pre-
zentaci práce hostitelské zoo – představení 
expozic vzniklých v posledních letech: Králov-
ství jedu, Stopy člověka v přírodě, Svět v pod-
zemí a Past na rovníku. Pozornosti neušlo ani 
mládě nosorožce indického Maruška.

Během hlavního jednacího dne přivítal 
účastníky společného zasedání komisí pro-
pagace a vzdělávání UCSZOO ředitel hosti-
telů Ing. Jiří Trávníček a uskutečnilo se 10 pre-
zentací jednotlivých zoo. Byly zaměřeny na 
novinky, zajímavá řešení v daných činnos-
tech a podněty schopné inspirovat ostatní 
zoo. Zejména v marketingu a vzdělávání, ale 
také v celkovém působení zahrad. V příspěv-
cích byly například představeny proměna 
grafického stylu a jeho aplikace v praxi v Zoo 
Olomouc, příměstské tábory ve Zlíně a Dě-
číně, vánoční akce v Zoo Ohrada atp. Milým 
zpestřením zasedání byla odborná exkurze 
do environmentálního vzdělávání, výchovy 
a osvěty ve střediscích ekologické výchovy 
Národního parku Šumava v podání jejich ve-
doucí Mgr. Martiny Kučerové. 

K zasedání si plzeňskou zoo vybrala i eko-
nomická komise UCSZOO. Hlavní ekonomo-
vé a jejich spolupracovníci z jednotlivých 
zahrad probírali především změny v ekono-
mické legislativě.                                            (vr)

INSPIRACE V RáMCI zOO                          

S GRANULEMI POd HLAdINU                    
V polovině října se do obřího akvária v expo-
zici České řeky ponořil společně se sekretář-
kou ředitele Zoologické a botanické zahrady 
města Plzně Alenou Voráčkovou také ošet-
řovatel ryb Michal Soukup. Zatímco prvně 
jmenovaná sestoupila pod hladinu s obřími 
kapry, štikami a sumci už po několikáté, aby 
zde fotografovala a filmovala, pro M. Souku-
pa to byla premiéra. Vyzkoušel kontaktně kr-
mit kapry a další býložravé rybniční ryby gra-
nulemi, což by mohla být velká atrakce pro 
návštěvníky. Akce byla velmi úspěšná a foto-
genická, o čemž svědčí i videa a snímky, jež 
jsou k vidění na internetu.                        (vr) 

Mezinárodní spolupráce zachraňuje 

zMIJI LATIFOVU
V roce 2015 začala Zoologická a botanická 

zahrada města Plzně spolupracovat s Pars 
herpetology institute na záchranném projektu 
v íránském údolí Lar a blízkém okolí. Jeho cílem 
je ochrana endemické zmije Latifovy (Montivi-
pera latifii). Vyskytuje se pouze v íránském po-
hoří Alborz, kde dochází k devastaci přirozené-
ho biotopu místními pastevci – nomády, a to 
přesto, že údolí Lar nacházející se v nadmořské 
výšce od 2 000 do 3 500 m je vyhlášeno ná-
rodním parkem. Navíc leží nedaleko čtrnácti-
milionového Teheránu a v turistické sezóně je 
plné návštěvníků. Vyskytují se zde i další vzácné 
druhy plazů. Je také domovem chráněných per-
ských koz bezoárových.

Projekt se zaměřuje na monitoring zmije 
Latifovy a osvětu mezi místním obyvatelstvem 
a nomády. Podařilo se již vytvořit kvalitní tým 
lidí pocházejících především přímo z íránu, byl 
zastaven komerční odchyt vzácné zmije a pra-
cuje se na uzavření nejcennějších částí údolí, 
které nebyly doposud zničeny. 

Přinášíme autentické postřehy z prvního 
íránského záchranného pobytu člena mezi-
národního týmu, teraristy plzeňské zoologic-
ké a botanické zahrady JANA dOHNALA.

V únoru 2015 jsem se sešel na herpetelo-
gické konferenci pravidelně konané již po ně-
kolikáté v Environmentálním centru Lüftner-
ka s panem Goranem Nilsonem. řešili jsme 
problematiku zmije Latifovy a on mi jedno-
značně řekl, že největším nebezpečím je pro 
ni systematický a dlouhotrvající odchyt pro 
toxikologický institut Razi. Zde hady drží i více 
než půl roku bez přísunu potravy a ty, které 
přežijí, následně vypustí zpět. Těchto jedinců 
je ovšem mizivé procento. Navíc je málo prav-
děpodobné, že takto oslabení jsou schopni 
přežít hibernaci. Hned v prvních dnech po 
mém příletu do íránu jsme začali intenzivně 
jednat s cílem tuto praxi změnit. 

PRVNí TýdNy JSOU VyPLNěNy JEdNáNíMI
Dne 18. dubna přistávám na mezinárodním le-
tišti Imankhomein a již u východu se setkávám 
s Barbodem Safaei Mahroo z íránského her-
petologického institutu PARS. První dny jsou 
věnovány schůzkám na odboru životního pro-
středí. Mimo jiné se dozvídáme, že o nezbytná 
povolení se žádá již půl roku předem. Díky in-
tervencím herpetologického institutu jsme zís-
kali povolení ke vstupu do údolí Lar a k mani-
pulaci se zmijí Latifovou na 12 dní v měsíci. Je 
to velký úspěch, neboť jsem cizinec a těm se 
v íránu moc nedůvěřuje. Důvodem je ilegální 
obchod se zdejší herpetofaunou; íránští plazi 
jsou v chovech vzácností a jejich cena je vyso-
ká. Postupně se proto snažím získávat si důvě-
ru odboru životního prostředí, aby v následují-
cích letech vše fungovalo tak, jak má. 

Dalším bodem programu je návštěva Tehe-
ránské veterinární univerzity. S prof. Dr. Rosta-
mim jednáme o možné spolupráci při výzkumu 
potravní specializace zmije Latifovy. Výsledkem 
je přislib dvou studentů, kteří budou součástí 
našeho týmu a budou společně s námi vyjíždět 
do údolí Lar. Současně čekáme na metodiku vý-
zkumu a vyjádření dalších institucí. 

Již několikáté pozitivní setkání máme s Meh-
dim Nabiyanem, který tvoří dokumentární filmy 
o íránské přírodě. Resumé nás velice potěšilo: 
Stane se dalším členem týmu. Bude vyjíždět 
spolu s námi a vytvářet archiv celého projektu 
a natáčet dokumentární film v angličtině, na 
nějž navíc sežene finanční prostředky. Taková 
pomoc je nesmírně vítaná, protože stejně jako 
každý takovýto projekt, i ten náš, trpí nedostat-
kem peněz.

zMIJE Už NEBUdOU TRPěT 
V TOxIKOLOGICKéM INSTITUTU
Překvapilo mne, jak jednoduché bylo řešení 
odchytu zmijí pro toxikologický institut Razi. 
Návrh vypracovaný odborem životního pro-
středí mu doporučoval vyslat do údolí Lar své 
chytače na jeden týden. Oni zde budou od-
chytávat hady a poté přijede tým z Razi, který 
odebere jed a plazy ihned vypustí. Je faktem, 
že ani tato metoda není přehnaně citlivá, ale 
alespoň zajistí návrat nezubožených zmijí zpět 
na jejich přirozené lokality. Institut doporučení 
bez zásadnějších připomínek akceptoval. Bo-
hužel opatření platí pouze pro zmiji Latifovu. 
Jak jsme zjistili, každý „lovec hadů“ má licenci 
také na odchyt 200 jedinců ploskolebce kav-
kazského. Ten se v údolí vyskytuje ještě hojně, 
ale situace se může rychle obrátit.

z TEHERáNU KONEčNě dO HOR!
Po prvních týdnech strávených ve věčně ucpa-
ném Teheránu a naplněných jednáními nyní už 
trávíme veškerý možný čas v údolí Lar. Systema-
ticky zde mapujeme výskyt zmije Latifovy. Každé 
tři dny v týdnu jsme tu s Barbodem, dobrovol-
níky a Mehdym. Poté, co se všichni vracejí zpět 
do hlavního města, já zůstávám v rámci mož-
ností v okolních vesnicích, nebo v horské chatě 
pod nejvyšší íránskou horou Damovand a hle-
dám další vhodné lokality pro život vzácné zmi-
je. Od místních se snažím získat nové informace 
o jejím výskytu, což vzhledem k jazykové bariéře 
není zrovna jednoduché. 

Uspořádali jsme také workshop pro strážní-
ky národních parků Teheránské provincie. Vy-
světlovali jsme jim rozdíly mezi jednotlivými 
druhy hadů, zacházení a manipulaci s jedova-
tými hady, instruovali je, co dělat při uštknutí. 
Vše bylo spojeno s názornými ukázkami a vel-
ký důraz jsme kladli na zmiji Latifovu. I proto 
bylo školení pořádáno přímo ve stanici odboru 
životního prostřední v údolí Lar. Účastníci a lidé 
z vedení odboru byli nadmíru spokojeni a tak 
jsme se hned domluvili na druhém worksho-
pu, který se uskuteční na ředitelství odboru 
v Teheránu.                                                   (rd)

(Dokončení v příštím čísle)

Foto Majid Mashady
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Osobnost

Česká společnost ornitologická (ČSO) za-
měřila v roce 2015 pozornost na mokřady. 

Potápka černokrká je typickým ptákem rybní-
ků. Poněvadž se při lovu řídí zrakem, k živo-
tu potřebuje čistou vodu plnou nejrůznějších 
forem života. Podle přítomnosti potápek tudíž 
na první pohled poznáme „zdraví“ toho které-
ho rybníka. Lokality s jejich výskytem proto 
patří nejen z ornitologického hlediska k těm 
nejcennějším. Počty potápek černokrkých 
se žel u nás dramaticky snížily. V padesátých 
a šedesátých letech minulého století hnízdily 
v koloniích i o několika stovkách párů. V roce 
2014 se podařilo najít celkem jen 50 hnízd. 
„Takto drastický pokles dříve silné populace 
nemá v evropském kontextu obdoby. Podobná 
situace není ani v okolních zemích. Například 

v Polsku či Německu se potápkám daří stá-
le dobře. Příčiny úbytku tedy musíme hledat 
u nás doma,“ říká Zdeněk Vermouzek, ředitel 
ČSO. Hlavním důvodem rapidního poklesu je-
jich populace je intenzivní kapří hospodaření 
na našich rybnících.

Pták roku 2015 patří ke skupině několika 
druhů potápek, což jsou ptáci vysoce uzpů-
sobení vodnímu životu. Na souši se prakticky 
nemohou pohybovat. Dlouhé prsty jsou roz-
šířeny okrajovými lemy a nohy vytvářejí svým 
pohybem téměř lodní šroub. Proto všechny 
potápky velmi dobře plavou a ještě lépe se 
potápějí. Pod vodou hledají potravu, což u po-
tápky černokrké jsou především drobní vodní 
živočichové a jejich larvy, jen zcela výjimečně 
sezobnou i malou rybku.                              (oz)           

PTáKEM ROKU 2015 ByLA POTáPKA čERNOKRKá  

„Jako vedoucí odboru životního prostředí a ze-
mědělství Městského úřadu v Tachově jsem 
s kolegou inženýrem Václavem Kadlecem 
sjezdil velkou část okresu. Při povolování ká-
cení ovocných stromů u silnic jsme s úžasem 
zjišťovali, kolik zde roste zajímavých odrůd, 
jabloní především, které neznáme, a třeba se 
už nevyskytují na dalších místech. Postupně 
jsme si začali uvědomovat, že by byla veliká 
škoda nechat tyto odrůdy zaniknout. Jde pře-
ce svým způsobem o kulturní dědictví. Mnohé 
by se mohly i dnes dobře uplatnit v nově za-
kládaných alejích a venkovských sadech. Navíc 
v této oblasti řada z nich byla spojena s pů-
vodním německým obyvatelstvem a do našich 
klimatických podmínek se velice dobře hodila. 
Po odpoledních, po pracovní době jsme objíž-
děli zaniklé pohraniční obce a zajímali jsme se 
o ovocné stromy, které přežily a ještě rodily. 
Od roku 1998 jsme začali cíleně sbírat zajíma-
vá jablka a posílat je k určení profesoru řezníč-

kovi z Mendlovy univerzity v Brně. Peckoviny 
mířily do Výzkumného ústavu ovocnářského 
v Holovousích. Stromy, jež nás zaujaly, jsme si 
označovali a odebírali z nich rouby, které jsme 
ve vlastních zahradách roubovali na vhodné 
podnože,“ prozrazuje Ing. Šrámek kořeny své-
ho vztahu k původním a krajovým odrůdám 
ovocných dřevin. „Když už nám naše zahrady 
nestačily,“ vrací se zpět do minulých let, „vyš-
kemrali jsme od města pozemek. Nebyl zrov-
na ideální, ale důležité bylo, že jsme mohli po-
kračovat v naší práci. Na oplocení, což je vždy 
největší výdaj, jsme dostali dotaci od Agentu-
ry ochrany přírody a krajiny v Plzni. O kosení 
a údržbu jsme věděli, že se postarají dobrovol-
níci. Spolupracovali jsme tehdy hodně s míst-
ní organizací Českého svazu ochránců přírody. 
Výsadbou mladých stromků původních odrůd 
tak vznikl v roce 2006 první ovocný genový sad 
v Plzeňském kraji a západních Čechách. Měli 
jsme tehdy ideu, že zde budeme řezat rouby, 
jež budou k dispozici všem zájemcům, a tak 
se v zahradách objeví znovu odrůdy, které se 
v tomto prostředí pěstovávaly. Brzy jsme ov-
šem zjistili, že takto to fungovat nebude. Sou-
časné představy o zahradách u rodinných 
domků jsou jiné, než byly dříve. Kdo dnes, i na 
vesnici, ještě umí roubovat, pěstuje si podno-
že… Uvítali jsme proto každou zprávu, že tam 
a tam vysazují novou ovocnou alej a používají 
původní odrůdy.“ 

V roce 2009 vzniká z iniciativy Sdružení 
přátel Zoologické a botanické zahrady měs-
ta Plzně IRIS ve spolupráci se Správou veřej-
ného statku města Plzně ovocný genový sad 
v Liticích. Inspirací byl přirozeně jeho tachov-
ský předchůdce. Odbornou pomoc poskytuje 
a dodavatelem stromků, především jabloní, je 
pochopitelně Ing. Pavel Šrámek.

Rok 2011 je pro tachovský genový sad pře-
lomový: stává se naprosto ekologickou zahra-

dou – žádná výživa umělými hnojivy, žádná 
chemická ochrana před škůdci. Roste v něm 
550 ovocných dřevin, hlavně jabloní. Těch je 
60 procent, 20 procent patří hrušním, zbytek 
jsou peckoviny. A také vzniká občanské sdru-
žení Tachovské genové sady. 

S příchodem Milana Chovance do funkce 
hejtmana je spojena iniciativa Tisíc ovocných 
stromků pro Plzeňský kraj. Její první etapu  
organizačně a logisticky zajištuje Sdružení IRIS. 
Jeho nejbližším partnerem je opět Pavel Šrá-
mek. Postará se o odborné školení pro před-
stavitele obcí, které se rozhodly do hnutí zapo-
jit, dodává část stromků.

Pozici vedoucího odboru přenechal už 
mladšímu, několik let je v důchodu, jak se 
dnes moderně říká, je seniorem. O to více 
času má na svého koníčka. Povídáme si spo-
lu v jeho rodinném domku na okraji Chebu, 
s nímž spojil dlouhou část svého života. Vyprá-
ví, jak pokračuje vysazování původních odrůd 
v rámci hejtmanovy výzvy, raduje se z toho, jak 
se naplňuje smysl jeho dítěte a dalších nad-
šenců –  genového sadu v Tachově. Má radost 
ze spolupráce se správami chráněných krajin-
ných oblastí Český les a Slavkovský les. Naopak 
obavy v něm vzbuzuje připravovaná směrnice 
EU, na jejímž základě by bylo množení odrůd, 
které už nejsou oficiálně uznané, zpoplatně-
no. „Mluví se o dvou tisících korunách. To by 
bylo pro další rozšiřování původních odrůd li-
kvidační,“ bojí se pěstitel. A další plány? „Snad 
má teď Evropská unie jiné a přednější staros-
ti a restrikce se nenaplní. Několik let jsem se 
věnoval především projektům spojených s vý-
sadbami v krajině, teď bych chtěl většinu úsilí 
naopak věnovat drobným pěstitelům. Aby se 
vyzkoušené odrůdy, na nichž si pochutnávaly 
generace, vrátily i do zahrádek a sadů,“ svěřuje 
se pan Šrámek.               

   (fh)      

Odrůdy, na nichž si pochutnávaly generace    
OVOCNé STROMy SE VRACEJí ZPěT DO KRAJINy, OBRACíME SE ZNOVU K PůVODNíM ODRůDáM. 
PRO JEJICH ZACHOVáNí ZAKLáDáME GENOVé SADy. NESTOREM TOHOTO DěNí V ZáPADNíCH 
ČECHáCH JE ING. PAVEL šRáMEK.

minimum pro ochránce a přátele přírody

Foto Marta Douděrová

Foto (repro)
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Na statku Lüftnerka

KONAT VýSTAVU čI NEKONAT…      
Letošní mimořádně horké a suché léto jiřinkám 
nepřálo. Zasychaly, nenasazovaly poupata, ne-

kvetly. Jednu chvíli organizátoři dokonce zauva-
žovali nad zrušením výstavy. Nakonec se pře-
ce jen uskutečnila a jako vždy byla plná barev 
a u návštěvníků překvapení z tvarů a rozměrů 
květenství těchto květin věštících brzký podzim. 
Jen jich bylo oproti minulým létům podstatně 
méně a někteří tradiční pěstitelé chyběli. 

Problémy s letošním počasím neminuly ani 
nestora plzeňských a západočeských jiřinkářů 
pana Vlastimila Hucla z Červeného Hrádku. Má-
lem se slzami v očích nad záhony jiřinek přiznal, 
že tak mizerný rok za svou dlouholetou pěstitel-
skou praxi ještě nezažil.

Standardně krásnou a návštěvníky nejobdivo-
vanější kolekci vesměs velkokvětých jiřinek při- 
vezl také letos Petr Bohdan z Plzně-Radčic. I on 
se do posledních dnů obával, zda bude mít vůbec 
co vystavovat. Květiny pěstuje v blízkosti Mže –  
a přece jen větší vzdušná vlhkost v jejím údolí mu 

nakonec pomohla přivézt na Lüftnerku ukázky 
brilantně narostlých a vybarvených jiřinek.

Současně probíhající vinobraní je připomín-
kou vinohradnické tradice této části Plzně. Pře-
hlídka hroznů z vinice sv. Kláry v Praze-Tróji byla 
na rozdíl od jiřinek naopak tou největší, jakou 
zde návštěvníci kdy viděli.

JEdEN dEN By SE VšICHNI NEVEšLI                    
Podle do posledního místa stánky zaplněného 
prostranství statku Lüftnerka bylo zřejmé, že na 
letošní festival lidových řemesel a dovedností 
STATEK 2015 se  organizátorům podařilo získat 
nejen každoroční předvádějící. Zájem byl mezi 
řemeslníky letos opravdu mimořádný, takže so-
botní a nedělní program byl částečně alternativ-
ní. Například první víkendový den nainstaloval 
před stájemi svojí kamnářskou dílnu Ondřej Šplí-
chal z Čížkova na jižním Plzeňsku, v neděli napro-
ti tomu předváděli mlatci z mlýnského skansenu 
Hoslovice v jihočeském Pošumaví ruční mlácení 
obilí a jeho mletí na domácím mlýnku. Naopak 
po oba dny ukazuje, co se dá vykouzlit z drátu, 
když se to ovšem umí, umělecká drátenice Vla-
dislava Lišková. Po řádce let se vrátila na statek 
ruční výroba papíru. „Základem jsou staré noviny 
nebo skartovaný papír. Na dva až tři dny se na-
močí do vody, má-li být příští papír pevný, může 

se přidat nějaké množství lepidla na tapety, nej-
lepší je Taposa,“ vysvětluje technologii Zuzana 
Smithová. „Potom se hmota rozprostře na rám 
s kovovou, případně plastovou síťkou a zakryje 
rámečkem. Rámy můžeme vrstvit na sebe, musí 
být ale proložené savou látkou nebo papírem, 
nejlepší jsou zase noviny. Vše zatížíme a dáme 
schnout na vzduch. Podle teploty,“ vysvětluje 
dále řemeslnice, „za dva až tři dny je ruční pa-
pír hotový.“ Ona sama, což na festivalu řemesel 
bohatě dokumentuje řadou ukázek, ho nejradě-
ji používá na výrobu dekorativních předmětů – 
taštiček, přáníček, ozdob. „K papírové hmotě se 
dá přidat barva, velice působivé je malování na 
hotový papír vodovými barvami. Jak se rozpíjejí, 
vznikají překvapivé obrazce,“ doplňuje. 

Rukodělnou výrobu rozšířila letos také tifani 
technika. Jde sice o poměrně moderní technolo-
gii, ale původ má v klasických vitrážích známých 
z každé církevní stavby.

Jak se přede na kolovrátku, předváděla v so-
botu i v neděli za neustálého zájmu přihlížejí-
cích Pavla Janotová. „Nejdříve musíme vypranou 
surovou vlnu,“ ukazuje názorně, „vyčistit na če-
sačce od zbytků trusu, trávy a dalších drobných 
nečistot a vytvořit z ní celistvé rouno. To se po-
tom spřádá na kolovratu nebo se plstí.“ Zvída-
vým dokázala vysvětlit i rozdíl mezi kolovrátkem 
na předení vlny a lněného vlákna: „Konstrukce 
je shodná, záleží jen na velikosti vstupního otvo-
ru. Nynější věrné repliky kolovratů jsou obvykle 
univerzální.“ Výstupním artiklem „vlnařství“ paní 
Pavly jsou teplé ručně pletené vlněné ponožky. 
Kolik jí jeden pár zabere času? „Na jedny dámské 
ponožky velikosti osmatřicet spřádám šest hodin 
vlnu a dalších šest je pletu na třech jehlicích,“ od-
povídá na stále se opakující otázku.  

Přehlídka řemesel se konala na statku, tak 
se samozřejmě dralo peří, stloukalo podomác-
ku máslo, klasicky pralo v neckách s osvědčenou 
značkou mýdla Jelen…                   František Hykeš

K POdzIMU V PLzEňSKé zOO PATří JIřINKy A řEMESLA 
V Září SE DO ZOOLOGICKé A BOTANICKé ZAHRADy MěSTA PLZNě VRACí PO PRáZDNINáCH OPěT VíKENDOVý DOPROVODNý PROGRAM. A VE VEL-
KéM. NA STATKU LüFTNERKA SE KONAJí PO DVA VíKENDy STěŽEJNí AKCE CELéHO ROKU: NEJDříVE OBLASTNí VýSTAVA KRáLOVEN BABíHO LéTA – JI-
řINEK, NA NíŽ NAVAZUJE FESTIVAL DOBOVýCH řEMESEL A LIDOVýCH DOVEDNOSTí S OCHUTNáVKOU TRADIČNíCH VENKOVSKýCH JíDEL.

Záchranná stanice živočichů pracující pod hlavičkou základní organizace Českého svazu 
ochránců přírody (ČSOP) v Rokycanech byla založena v roce 1990. Za dobu svého působení 
přijala a bylo v ní léčeno více než 5 000 živočichů, především ptáků. 

Nejvíce handicapovaných jedinců jí prošlo v letech 2007 – 421 a v roce 2002 – 395.  
Vůbec nejvyššího počtu však bude dosaženo letos, neboť za devět měsíců už to bylo 441 
zvířat. 

Důvody zranění jsou různé, nicméně mezi ty nejčastější patří popáleniny elektrickým 
proudem nebo poranění o dráty elektrického vedení. Časté jsou i úrazy způsobené doprav-
ními prostředky, nárazy do překážek či napadení jinými živočichy. Všichni přijatí jedinci jsou 
evidováni v počítačovém programu používaném všemi záchrannými stanicemi v ČR, což 
umožnuje sumarizaci výsledků v rámci jejich národní sítě. Tu tvoří 30 subjektů, ovšem zá-
chranou živočichů se zabývají i další instituce. 

Zvířecí centrum v Rokycanech garantuje záchranu zvířat na Berounsku, Hořovicku a Ro-
kycansku. V roce 2013 se ho podařilo díky spolupráci s Lesy ČR kompletně přestavět. 

V jeho expoziční části se pravidelně konají exkurze nejen pro děti z mateřských škol a žáky 
ze škol základních a středních, ale i pro dospělé zájemce, myslivce nevyjímaje.              

 (pm)

Rokycanští ochranáři zachraňují už 25 let 

Statek Lüftnerka má vlastní odrůdu jiřinky. Vy-
šlechtil ji na počest zdejší výstavy velký jihočeský 
jiřinkář Svatopluk Masopust z Lnář v roce 2008.  
Na oblastní výstavě ji představil o rok později. Po 
několika letech se jiřinka Lüftnerka letos znovu 
objevila mezi vystavovanými odrůdami. 

Takto, že se dříve pralo...?!

Na statku Lüftnerka

minimum pro ochránce a přátele přírody

Následující příběh začal počátkem května 
2008 v Plzni na Borech, kde plzeňský zvířecí 
záchranář Karel Makoň převzal od nálezkyně 
poraněného dospělého samce poláka chocho-
lačky. Jednalo se jen o lehký otřes mozku, tak-
že ještě tentýž den ji okroužkoval a vypustil na 
Berounku poblíž kostela sv. Jiří.  

Letos přišla Dobrovolnému ekologické- 
mu spolku ochrana ptactva Plzeň zpráva od 
vedoucího kroužkovací stanice Národního 
muzea Praha RNDr. Jaroslava Cepáka, že 
podle kroužku byla tato kachna 25. 5. 2015 
ulovena v Rusku za Uralem v lokalitě Tyumen 
– Polnovat. Bylo to úctyhodných 2 578 dnů 
od data jejího okroužkování a 3 429 km od 
místa vypuštění do volné přírody.        

                                       (km)                                            

zPRáVA z URALU                     

Foto IRIS Miroslav Volf

Foto IRIS Miroslav Volf
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Expedice za poznáním

Národní park Donau – Auen se nachází mezi 
Vídní a Bratislavou na dunajských luzích do-

slova v poslední minutě zachráněných před vy-
budováním vodní elektrárny. Jsou jednou z po-
sledních oblastí říčních niv ve střední Evropě. 

Národní park Gesäuse ve spolkové zemi Štýr-
sko je třetí největší v zemi a zároveň nejmladší.

Národní park Hohe Tauem (Vysoké Taury) 
nemá svou rozlohou ve střední Evropě kon-
kurenci. Leží na hranicích Korutan, Salcburska 
a Tyrolska. Nacházejí se v něm vysokohorské 
vrcholy s rozsáhlými ledovcovými poli a velko-
lepými Krimmlerskými vodopády.

K národnímu parku Kalkalpen (Vápencové 
Alpy) patří největší souvislá zalesněná plocha 
v Rakousku. Její čtyři pětiny jsou porostlé smr-
ky, jedlemi a buky a tvoří bezzásahovou zónu. 
Stromy zde rostou, stárnou a umírají tak, jak jim 
velí zákon přírody. 

Národní park Neusiedler See – Seewinkel se 
rozkládá v okolí stepního jezera Neusiedler See 
(Neziderského jezera) na hranicích s Maďarskem. 
Byl otevřen v roce 1933. S rákosovým porostem, 
mokřinami a slanými, periodicky vysychajícími, 
močály patří k nejzajímavějším v Evropě.

Národní park Thayatal navazuje na náš NP Po-
dyjí. Blízkost státní hranice ochránila 90 procent 
lesních ploch téměř úplně před lesnickými zásahy.

Vítejte v národním parku Gesäuse
Již odbočení z hlavní silnice u městečka Helle-
instein a. d. ybbs na úzkou lesní cestu, protože 
nás navigace vede k našemu cíli Palfau nejkrat-
ším směrem, dává tušit značnou divokost pří-
rody. Rozervané skály, potok hlučně se řítící do 
údolí. Přirozené šero úzké soutěsky umocňuje 
zatažená obloha a mžení. Po návratu na hlavní 
tah do Palfau je krajina o poznání civilizovaněj-
ší, ale horský ráz neztrácí. Z údolí se zdvihá pás 
hor se skalnatými vrcholky určitě převyšujícími 
nadmořskou výšku tisíce metrů. 

Národní park Gesäuse charakterizují strmé 
skály a soutěska pod historickým městem Ad-
mont, kterou protéká Enns. Ta se svými 254 km 
patří k velkým rakouským tokům. Tady je však 
ještě divokou nespoutanou alpskou řekou. Ač-
koliv pramení v Padstädterských Taurech, jméno 
ji daly Ennstálské Alpy a právě v nich se nachá-
zí zmíněná divoká soutěska. S necelými 500 me-
try nad mořem patří k nejníže položeným mís-
tům parku; naopak zdejší nejvyšší hora Hochtor 
se pne do majestátních 2 370 metrů. Odlehlost 
krajiny a její stále ještě přijatelné turistické za-
tížení z ní činí zoologický a botanický ráj. Ptáci 
zde žijí asi v 90 druzích, nechybějí svišti, kamzí-
ci, srnci a jeleni. Obdivovat lze kolem 50 druhů 
orchidejí. Národní park byl založen teprve v roce 
2002 a cesta k jeho vyhlášení nebyla jednodu-
chá. V jednu dobu zde mělo naopak vzniknout 
několik velkých vodních elektráren. 

Voda letí desítky metrů vzduchem
Další jedinečností je soutěska s kaskádou vodopá-
dů Waserlochklam Palfau. Vydáváme se sem hned 
nazítří. Leží v Göstlingerských Alpách nad údolím 
řeky Salzy, významného přítoku Enns. Její pěkně 
divoká zelenavá voda se co chvíli rozstřikuje do 

František Hykeš: NA SKOK V NáROdNíM PARKU GESäUSE     
ČESKá REPUBLIKA Má ROZLOHU NECELýCH 79 000 KM2 A ZVLáŠTě JEDINEČNOU PříRODU CHRáNí ČTyřI NáRODNí PARKy (NP): ČESKé ŠVý-
CARSKO, KRKONOŠE, PODyJí A  ŠUMAVA. JEN O NěCO VěTŠí RAKOUSKO – TéMěř 84 000 KM2 – Má NáRODNíCH PARKů ŠEST, I KDyŽ JEDEN JE 
SPíŠE BIOSFéRICKOU REZERVACí.
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stovek jiskřivých krůpějí o balvany v říčním korytě. 
Nyní je však zkrocena horkým a suchým letošním 
létem. I v ní je málo vody.

Návštěvnická stezka začíná právě na jejím břehu 
v turistickém centru s parkovištěm, pokladnami 
a restaurací. Vstupné činí pro dospělého 5,50 eu- 
ra. Jakmile vejdeme na chodník, masivní lávky 
a schody podél vodopádů, uvědomíme si, kolik to 
v naprosto nepřístupném terénu muselo stát úsi-
lí, námahy a peněz. Cena není určitě neúměrná. 

Po lanovém mostě vysoko nad hladinou pře-
cházíme Salzu na pravý břeh. Na jeho začátku je 
umístěn pokladní automat pro případ, že by byla 
pokladna mimo provoz. Několik desítek metrů 
houpavé chůze si krátíme pozorováním vodáků 
dole pod námi. Chvíli sledujeme řeku po úzké pě-
šince zaříznuté v prudké stráni s řídkým listnatým 
lesem. Botanický ráj začíná. Vřesovec pleťový, bě-
lozářka liliovitá, brambořík nachový. V samotné 
soutěsce se přidají další: oman srstnatý, oměj jed-
hoj, kandík psí zub. To jen tak namátkou. Na skal-
natých srázech má domov tučnice obecná, podle 
listů i několik druhů vstavačů. Jak roste nadmoř-
ská výška, v nejchladnějších skalních úžlabinách 
ještě dokvétají jarní rostliny, naopak na výslun-
ných místech je naplno rozkvetlé léto. 

Hřmot padající vody je stále slyšitelnější a na-
bírá na síle. Jsme v soutěsce a nad námi pět vo-
dopádů. Z prvého padá voda z výšky 22 m. Za 
ním následuje úžina s příznačným pojmenová-
ním Canyon. Cestička se ještě více zužuje a další 
metry vedou výlučně po visutých lávkách, těsně 

přimknutých ke skalním útesům, a po schodech. 
Druhý vodopád je sice jen o čtyři metry vyšší, zato 
na třetím překonává voda výškový rozdíl 28 m. 
Rozstřikuje se do stran a vytváří vějíř pohrávající 
si se všemi barvami duhy. A přichází největší od-
měna za dosavadní příkré stoupání – vodopád, 
který potok vrhá rázem o 39 m níže. Poslední, ve 
skutečnosti však první, jakoby se svými 37 met-
ry vodu na následující obrovský skok připravoval. 
Výstup se stává pozvolnější, lávky a schody vystří-
dala klikatící se cestička k nejvyššímu bodu sou-
těsky. A další zázrak přírody. Potok nezačíná sou-
tokem několika dalších, ale v hluboké krasové 
vyvěračce. Podzemními skulinami se do ní stahuje 
voda z úbočí Hochkaru (1 808 m n. m. ), nejvyšší 
hory Göstlingerských Alp a v zimě významného ly-
žařského centra. Z podzemního jezera tryská sifo-
novitým vývěrem rychlostí až pět metrů krychlo-
vých za sekundu. Šero skalních útrob sice mnoho 
k vidění nenabízí, ale hukot proudu skála neztlu-
mí. Vše očím vynahradí pohled do údolí Salzy.

Malé zastavení a chvilka odpočinku jsou příleži-
tostí vzdát obdiv stavitelům stezky. Její vybudová-
ní trvalo sedm let, během nich bylo třeba vynést 
do míst nepřístupných jakékoliv pozemní technice 
tuny dřeva a ocele. Pro veřejnost byly vodopády 
zpřístupněny v květnu 1994. Převýšení mezi Sal-
zou a nejvyšším bodem soutěsky činí 225 m, po-
tok překoná vzdálenost 900 metrů a výstup trvá 
zdatnému turistovi v průměru půldruhé hodiny. 

Zpátky lze jít stejnou cestou a obdivovat vodo-
pády z druhé strany nebo se vydat prudkým klesá-
ním okolní divokou přírodou. Vybíráme si druhou 
možnost, i když už po prvních stovkách metrů roz-
hodnutí litujeme. Žádné schody, žádná zábradlí, 
jen uzounká cestička, místy jakoby vyšlapaná od 
zvěře. Po včerejším dešti kloužou nejen kameny 
porostlé mechem, ale vše, na co šlápneme. Když 
staneme na břehu Elzy, netvrdím, že jsme se cítili, 
jako bychom se podruhé narodili. Určitě jsme ale 
byli rádi, že je vše za námi a děkovali osudu, že 
jsme ani jednou neupadli a neublížili si.

Neskutečně zelené louky
Žádný další zážitek a poznatek z nejmladšího ra-
kouského národního parku návštěvu Wasserloch-
klam Palfau nepřekonal. Ale i tak jsme za ně rádi.

Byli jsme udiveni, jak se Ennstálské Alpy nabíze-
jí turistům. Z údolí Elzy sem vede řada značených 
cest. Každá začíná velkou informační tabulí s po-
pisem trasy a popisem zajímavostí v jejím okolí. 

Poslední zážitek je přímo z Palfau. V podvečer 
se vracíme z výletu a po zdejších sytě zelených 
květnatých loukách se prohání traktor s čelně 
nesenou rotační lištou. Ano prohání, neboť jeho 
rychlost je stejně obdivuhodná jako výkon trak-
toristy. Když padla na kraj tma, byl s prací hotov. 
Několik desítek hektarů bylo posečeno. A to ješ-
tě stačil obdivuhodným způsobem vysekat trávu 
mezi stromy podél cest a všechny meze. Nazítří 
před obědem přijel znovu a odpoledne už leže-
ly při krajích pozemků zelenavé vaky se senáží. 
Prý nic obdivuhodného, prý normální produktivi-
ta rakouského zemědělství. Pro nás ale naprosto 
nepochopitelná! Stejně jako jsou pro naše oči ne-
skutečně zelené od jara do podzimu zdejší louky 
a pastviny.                                Foto Hana Hykešová
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soutěž

Mezi lesy a pouští
Zjištění, že malý počet správných odpovědí zaslaný na soutěžní otázky ve 
2. čísle časopisu IRIS byl jen přechodný, nás samozřejmě potěšilo. Věříme 
proto, že budete úspěšně odpovídat i tentokráte, kdy se přesunujeme z lesů 
severu a mírného pásma do míst, která jsou nazývána stepi.
Vyzkoušejte si svoje vědomosti o tomto významném přírodním systému 
a vyhrajte některou ze zajímavých cen!

Travinná společenstva – stepi, prérie, pampy, savany – tvoří přechod 
mezi lesy a pouštěmi. Roční srážkové úhrny jsou zde tak malé, že nesta-
čí pro život většiny stromů. Převaha travinných společenstev se rozkládá 
na úrodných černozemích, což je předurčilo pro zemědělské využití.
Je tato definice stepí správná?                         ANO               NE
Je pravda, že stepi východní Evropy a střední Asie jsou v zimě ledově 
studené a v létě žhavě horké?                        ANO               NE
Jak se jmenuje nejprimitivnější příslušník čeledi koňovitých? Je to  
a/ osel kulan, b/ kůň hucul nebo c/ kůň Převalského žijící na mongol-
ských stepích?
Je pravda, že na jeho záchraně má značný podíl také pražská zoo?   
                                                                      ANO               NE
Kdysi se jich travnatými pláněmi toulaly desítky milionů. Byli jedním 
z nejpočetnějších savců na zemi. Potom jich většinu člověk vystřílel pro 
maso a kůži, takže zůstalo méně než 1 500 zvířat. Záchranou se pro 
ně staly až národní parky a rezervace. Dnes jejich populace čítá již ko-
lem 350 000 jedinců. řeč je o a/ severoamerickém bizonovi, b/ rovněž 
severoamerickém psounu prériovém, c/ svišti stepním, d/ pižmoňovi 
severním nebo e/ pumě americké?  

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 2. čísla časopisu IRIS: 
Pavel Žižka, Mirošov; Dana Hájková, Stod; Stanislav Mayerová, Rokycany. 
Správné odpovědi na soutěžní otázky: V severském lese roste třetina všech 
stromů na zemi; na zimu opadává modřín; v tajze nežije jak; tělesná teplota 
medvědům v zimě klesá; Severský srub v zoo nabízí kolekci ptactva.

Všem výhercům blahopřejeme!
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Celoroční přehled hlavních akcí 
pořádaných Sdružením IRIS, zoologickou 

a botanickou zahradou města Plzně 
a jejich partnery v roce 2016

1. ledna: Jak na Nový rok, tak po celý rok – tradiční slevová akce pro první 
návštěvníky v novém roce
28. února: Český rok na vsi – Rozpustilé vyhánění zimy s topením Morany, 
průvodem masek z Vinic do středu města a se soutěží Plzeňský koblížek – 
odpolední program  
19. března: Otevírání České řeky, vítání jara a probouzení lesa – komponova-
ný pořad na počest nového jara se soutěžemi – celodenní program (nositelé 
rybích jmen zvýhodněné vstupné)
26. –  28. března: Český rok na vsi – Tradiční Velikonoce na statku Lüftnerka 
– celodenní program
2. dubna: Ptačí sobota – celodenní naučně soutěžní program k Mezinárodní-
mu dni ptactva (nositelé ptačích jmen zvýhodněné vstupné) 
23. dubna: Plzeňský Den Země – vyvrcholení jubilejního X. ročníku soutěže 
ve sběru hliníkového odpadu –  Kilometrovka u Kalikovského mlýna 14 hod.
30. dubna: Český rok na vsi – čarodějnické odpoledne na statku Lüftnerka – 
odpolední a podvečerní program (čarodějnice a čarodějové vstup zdarma)
1. května: MAy DAy pro ochranu přírody – celodenní program 
Český rok na vsi – folklórní odpoledne pod staročeskou májkou na statku 
Lüftnerka
21. – 22. května: Dny japonské kultury – celodenní program 
Konec května/začátek června: Oslava dne dětí – celodenní program
11. června: Slavnost květů s vyhlášením Květinové dívky 2016, Vítání léta – 
pohádková stezka, bylinková olympiáda – celodenní program
25. června: Adie školo, hurá na prázdniny (soutěže, hry, soutěžní naučná 
stezka) – celodenní program
Červenec: 1. a 2. běh letního dětského příměstského přírodovědně zaměře-
ného tábora Deset dnů s kamarády ze zoo 
27. srpna: Ahoj prázdninám (soutěže, hry, soutěžní naučná stezka) celodenní 
program 
10. – 11. září: Slavnosti babího léta na Lüftnerce s XII. ročníkem oblastní vý-
stavy jiřinek, Tradiční vinobraní pod Vinicemi – celodenní program 
17. – 18. září:  Český rok na vsi – festival dobových řemesel a činností k užitku 
i potěše STATEK 2016 – celodenní program 
28. září: Hravý podzim – Přes tři světadíly za medvědy (soutěžní program 
v afrických a asijských expozicích a u výběhů medvědů) celodenní program 
1. října: Hravý podzim Zvířecí sobota s velkým srazem plyšových zvířátek, kon-
taktní soutěže, zvířecí naučná stezka – odpolední program  
8. října: Hravý podzim – Běh Kilometrovkou po šesti – rekreační běh se čtyř-
nohými miláčky o ceny, s nabídkou doprovodných psích akcí – odpolední 
program 
26. listopadu: Český rok na vsi – odpolední adventní dílna na statku Lüftner-
ka – zdobení adventních věnců – odpolední program
3. prosince: Český rok na vsi – Čertovské odpoledne s mikulášskou nadíl-
kou na statku Lüftnerka, ukládání medvědů k zimnímu spánku – odpolední 
program
10. prosince: Český rok na vsi – odpolední adventní dílna na statku Lüftnerka 
na téma vánoční cukroví a netradiční ozdoby 
17. prosince: Český rok na vsi – živý betlém na statku Lüftnerka – odpolední 
program
24. prosince: Nadělte zvířátkům do jesliček a chyťte si zlatou rybku, vánoční 
soutěžní naučná stezka, Vánoce u šimpanzů – dopolední program
31. prosince: Silvestrovský dopolední program – Chyťte si zlatou rybku (sou-
těžní program), silvestrovská stezka o ceny, přivítání symbolického poslední-
ho návštěvníka roku 2016
Vánoční prázdniny – pracovní dny: Vánoční dětský klub (denní tábor ve for-
mě tvůrčích dílen)
1. ledna 2017: Jak na Nový rok, tak po celý rok - tradiční slevová akce pro 
první návštěvníky v novém roce

Změna programu vyhrazena!

V roce 2016 oslaví plzeňská zoo 90. výročí svého založení. Toto vý-
znamné výročí se odrazí i v kalendáriu doprovodných akcí. Označení 
BONUS 90 bude znamenat, že tento program bude oproti předešlým 
létům zajímavější, zábavnější, pestřejší, prostě bohatší.   

Kalendárium 2016

První zářijovou středu určitě ná-
vštěvníci plzeňské zoologické 
a botanické zahrady nepřehléd-
li stánky Knihovny města Plzně, 
která pro ně připravila soutěž na-
zvanou Po stopách Mauglího. Jak 
již název napovídá, soutěžení se 
neslo v duchu Knihy džunglí. Její 
autor Rudyard Kipling by letos na 
podzim oslavil 150. výročí naro-
zení. Soutěžící měli za úkol obje-
vit v zoo zvířata z tohoto nesmr-
telného románu a přiřadit jim 
správná jména. Nápovědou jim 
byly latinské názvy zvířat a relikvie a také skutečnost, že jednoho tvora 
z knihy v plzeňské zoo nenajdou. Jestlipak byste si i vy vzpomněli, kdo byli 
Balů, Akéla, Ká, Šér Chán a Baghíra. Pokud ne, tak si přijďte knížku vypůjčit 
do knihovny. Každý účastník si odnesl malou odměnu a mohl se vyfoto-
grafovat u poutače. Věříme, že se pobavili malí i velcí a těšíme se na další 
setkání zvířat a knížek v zoo.                                       Knihovna města Plzně

Foto (kmp)

PO STOPáCH MAUGLíHO 
za knihovnou do zoo  

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
http://www.zooplzen.cz           e–mail: zoo@plzen.eu
Aktuální kulturní akce také na: www.iris-zooplzen.cz

facebook: Zoo Plzeň, Sdružení IRIS

Vydavatelé a redakce časopisu IRIS 
si dovolují v souvislosti s posledním číslem 
tohoto roku poděkovat všem svým věrným 

partnerům za projevenou podporu 
a vynikající spolupráci v roce 2015.

 
Velké poděkování patří všem 

dobrovolným distributorům časopisu IRIS, je-
jichž prostřednictvím se dostává ke svým čte-
nářům v Plzeňském a Karlovarském kraji, ale 

i v dalších místech.

Ocenění patří:
Plzeňskému kraji

Statutárnímu městu Plzeň
Nadaci 700 let města Plzně

American Chance Casinos Česká Kubice
Lesům ČR

Divadlu J. K. Tyla v Plzni
Inzertnímu časopisu Váš region

Nakladatelské a vydavatelské agentuře NAVA Plzeň
Grafickému studiu NAVA DTP

Tiskárně NAVA TISK
PROSTROM Bohemia Plzeň

Veterinární klinice RPVET Plzeň MVDr. R. Protivy
Papírnictví Sokolíková, ul. B. Smetany 6 Plzeň

Tolik spokojených a úspěšných dnů, 
jako jich má rok 2016, 

přeje všem návštěvníkům, přátelům, 
sponzorům, kmotrům zvířat, 

spolupracovníkům, čtenářům a distributorům 
časopisu IRIS Zoologická a botanická zahrada 

města Plzně společně s redakcí.

Zůstaňte nám věrní i v novém roce!

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

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

16. 1., 13. 2., 12. 3., 23. 4., 21. 5., 11. 6., 30. 7., 17. 9., 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.


