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IRIS

Letitý souboj afrických umělců s deštěm do-
padl letos nerozhodně. Do plzeňské zoologic-
ké a botanické zahrady opět zavítal soubor IY-
ASA ze Zimbabwe. Zpíval a tancoval a snad 
poprvé se vyhnul v historii zdejšího účinko-
vání většímu dešti. Obě vystoupení počátkem 
července před Tropickým pavilonem sklidila 
zaslouženou pozornost a obdiv návštěvníků. 

Pravidlo, že africké rytmy do plzeňské 
zoo vysloveně přitahují déšť, se však na- 
plno potvrdilo 15. srpna. Malý africký den 
doslova rozehnala bouřka s kroupami  
a přívalovým deštěm. Účinkující ze sdružení 
Cultura Africa nestačili zahrát ani pohádku  
z Ugandy, ani zahájit taneční workshop. Na 
své si přišli pouze první návštěvníci při výro-
bě korálků a ochutnávce banánového koláče. 
Domluva je ovšem jasná: Na jaře to zkusíme 
znovu a to by bylo, aby sluníčko tentokrát 
nehřálo!                                                 (mv)

Kaleidoskop

Africké rytmy přitahují déšť         

Plzeň nezAPomíná
nA svého rodákA

Letošní první pololetí v plzeňské zoologické 
a botanické zahradě bylo ve znamení trojlíst-
ku setkání s odkazem legendárních česko-
slovenských cestovatelů Miroslava Zikmunda 
a Jiřího Hanzelky. V lednu to bylo odhalení 
základního kamene expozice Past na rov-
níku, které byl u příležitosti návštěvy Plzně 
pětadevadesátiletý pan Zikmund osobně 
přítomen; v dubnu její slavnostní otevření 
a v červnu křest nové, městem Plzní vydané, 
publikace Radovana Kodery a nazvané  Miro-
slav Zikmund – Z Plzně až na kraj světa. Křest 
připadl na 26. června, takže se zrod publika-
ce oslavoval, vyprávělo a vzpomínalo se při 
hudebním podkreslení ze zvukových zkoušek 
na sousedním amfiteátru pro večerní koncert 
skupiny Lucie.                                           (mv)  

O letních prázdninách (18., 19. července  
a 21. srpna) se uskutečnila  v plzeňské zoo-
logické a botanické zahradě nová, velmi za-
jímavá akce, nazvaná DEN PRO MOTÝLY. 
Přeměna motýla od housenky je jedním ze 
zázraků přírody a určitě stojí za to vidět ten-
to děj na vlastní oči. Hlavním cílem akce bylo 
ale naučit děti zodpovědnosti, úctě k přírodě  
a odtrhnout je od počítače či televize.

Zájemci si mohli zakoupit jak housenky, 
tak kukly babočky kopřivové a pavího oka a vy- 
chovat si tak doma vlastního motýla. 

K vidění byly i další české druhy house-
nek, a to nejen na fotografiích, ale i živé. Na-
příklad: martináče hrušňového, lišaje smr-
tihlava, přástevníka užankového, babočky 
admirála nebo štětconoše trnkového.

 K dispozici byl také mikroskop, kterým si 
zvědavci prohlédli šupinky na křídlech mo-
týlů. Pouštělo se rovněž video s líhnutím 
motýla z kukly.

Účastníci využili jedinečnou možnost vy-
robit si vlastní tričko s motivem motýlů nebo 
si nechali namalovat motýla na obličej.

Celkem se prodalo ve všech třech dnech 
310 housenek a 108 kukel. Akce tak přispěla 
1 160 Kč na záchrannou stanici Talarak na 
filipínském ostrově Negros, kde se chova-
jí ohrožené živočišné druhy jako zoborožec 
Waldenův, prase visajanské  a další.

(Více fotografií a videa můžete najít na 
facebooku: Vychovej si motýla.)              (ad)

den Pro moTÝlY     
Zahrada uprostřed lesů na úbočí nejvyš-
ší hory Bavorského lesa a Šumavy – Vel-
kého Javoru nabízí návštěvníkům poznání 
více než 100 druhů zvířat převážně žijících 
v této oblasti. Určitě zážitkem je setkání 
s bobrem nebo pozorování početné vlčí 
smečky. Zahrada  je vhodná pro rodinný 
výlet i s malými dětmi. Pro české návštěv-
níky je snadno dostupná ze Železné Rudy 
nebo od hraničního přechodu Sv. Kateřina. 
K dispozici je zde mapka s českým textem 
a v češtině jsou rovněž některé jmenovky.

V letošním roce si zoo připomíná čtvrt 
století své existence.

Komu je prohlídka zoologické zahra-
dy málo, může se ještě vydat lanovkou na 
vrcholek Velkého Javoru (Grosser Arber), 
nebo k Velkému či Malému Javorskému je-
zeru. Všechny tři výlety jsou pro každého 
obdivovatele hor zážitkem.                  

 (zh)
Foto Martin Vobruba

zoo Bavorského lesa lohberg má jubileum  

Škeblí demonstrace    
V průběhu prázdnin se na představitele pl-
zeňského Dobrovolného ekologického spol-

ku ochrana ptactva Karla Makoně obrátilo 
několik vnímavějších návštěvníků bolevec-
kých rybníků s prosbou o řešení problému, 
kdy zejména děti vynášejí škeble na souš, 

odnášejí si je domů, pečou na 
slunci a podobně. A tak se zrodil 
netradiční ochranářský happe-
ning – škeblí demonstrace. Pod 
Bílou Horou na Velkém Bole-
veckém rybníku u písečné pláže 
demonstrovalo 13. července přes 
5 000 škeblí. Hlavním tématem 
protestu byla čím dál častější ne-
návist vůči těmto tvorům, jejich 
vynášení z vody, týrání a hubení.  
Transparenty vyčnívající nad vod-
ní hladinu hovořily zcela jasně: 
„Nevynášejte nás z vody na souš, 
neodnášejte nás z lokality, ne- 
šlapte po nás!“                        (km) 

Foto Bohumil Mášek  

Jelen evropský
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Kaleidoskop

Po loňské přestávce dostali distributoři ča-
sopisu IRIS  z městských úřadů, knihoven 
a dalších organizací z Plzeňského a Karlo-
varského kraje letos v červnu  opět pozvání 
do Zoologické a botanické zahrady města 
Plzně. Poděkováním za jejich pomoc při ší-
ření čtvrtletníku do škol a mezi veřejnost 
jim byla tentokráte komentovaná návště-
va nosorožčího mláděte Marušky a zázemí 
pavilonu žiraf. Odpoledne patřilo prohlíd-
ce výstavy věnované cestovatelské dvojici 
J. Hanzelka – M. Zikmund a expozice Svět  
v podzemí.                                                                     (rd)

Na konci srpna se vrátil na Mariinu skálu po-
blíž Milínova na jižním Plzeňsku zásluhou 
Lesů ČR vyhlídkový altán. Stál zde zřejmě už 
od roku 1838, v roce 1953 ho strhla vichři-
ce. Přestože z něj není bůhvíjaký výhled do 
krajiny, pohled na Radyni od jihovýchodu  
a pod ní schovanou Plzeň stojí určitě za to. 
Obnova altánu nebyla jedinou investicí Lesů 
ČR ve prospěch návštěvníků lesního kom-
plexu mezi Šťahlavy a Kornaticemi. Zejména 
pro cyklisty je určeno nové propojení zámku 
Kozel se zříceninou hradu Lopata. Motorizo-
vaní návštěvníci Kornatického rybníka zase 
mohou využít nové parkoviště.                            

(hy)
Foto z archivu Pavla Šefla

radyně z nového úhlu pohledu

Letos v létě rozkvetl plzeňský Lochotín, 
respektive okolí velkých křižovatek, letnič-
kovými záhony. Pásy trávníků nahradily 
koberce pestře kvetoucích letniček. Byla to 
příjemná změna. Jak rozkvétaly další a dal-
ší druhy, jejich barva se za léto několikrát 
proměnila. Letničkové koberce k nám dora-
zily z Německa a věřme, že příští rok zpestří 
řidičům výhled i na dalších místech nejen 
Plzně, ale též v dalších městech. Rozkvést 
mohou například kruhové objezdy – to je 
zase zkušenost ze Strakonic. Zde dokonce 
sáček vhodně namíchaných letniček pro-
dávají pod názvem Strakonická louka jako 
suvenýr.                                                   (fh)

rozkvetlý lochotín, 
semínkový suvenýr 

ze strakonic

Poděkování 
v podobě marušky

V rámci unikátní výstavy Šan-
gri-la věnované Nepálu, Ti-

betu, Bhútánu a Indii, která je  
k vidění  v Západočeském mu-
zeu v Plzni od května letošního 
roku, se uskutečnil pro všechny 
přítomné nezapomenutelný In-
dický večer. Zúčastnila se ho to-
tiž také světoznámá umělkyně, 
indická malířka, básnířka i zpě-
vačka z Kalkaty Papia Ghoshal, 
která je známá hlavně tím, že 
maluje menstruační krví.

Večerem provázel Rudolf Švaříček, ces-
tovatel a hlavně člověk, jenž stojí za unikát-
ní výstavou Šangri-la. Jeho hosty byli český 
velvyslanec v Indii Miloslav Stašek a indický 
velvyslanec v ČR Ashok Venkatesan, který si 
všechny získal bravurní češtinou. 

Jako velvyslanec v Indii se plzeňský rodák 
M. Stašek zasloužil  o získání některých indic-
kých zvířat pro české zoologické zahrady. „Až 
bude v Plzni postavený sloninec, pomůže-
me z Indie přivézt slony. Plzeňská zoo je jed-
nou z největších chloub města,“ 
konstatoval velvyslanec Stašek.

Hostem večera byl i ředitel 
plzeňské zoologické a botanic-
ké zahrady Jiří Trávníček. Pro 
návštěvníky si vymyslel hezky 
znějící příběh o nelehkém úko-
lu v Indii. „Byli jsme požádáni 
panem velvyslancem Staškem, 
abychom odchytili obrovského 
hada, který ohrožoval lidi v ně- 
kolika destinacích. S tím, že 
když se nám to povede, může-
me si hada odvézt. Takže jsme 

uskutečnili expedici, asi mě-
síc jsme strávili v pralesích  
a obrovskou krajtu jsme sku-
tečně odchytili. Nyní budete 
mít možnost ji vidět na vlast-
ní oči. Za rok a půl jsme ji 
zkrotili, úplně ochočili, žere 
králíky, slepice. Díky tomu, 
jak je krotká, se stala mi-
láčkem ošetřovatelů.  Bohu-
žel v naší zoo ji nehledejte, 
zde pro ni ještě není místo,“ 
ukončil vymyšlený příběh  

s opravdovým hadem Jiří Trávníček s dovět-
kem, že kdo má z hadů fobii, měl by přece jen 
raději odejít.

Nakonec  všichni víc než pět metrů dlou-
hou a devadesát kilogramů těžkou krajtu  
obdivovali, někteří odvážlivci si ji i pohladili. 
Největším hrdinou se ovšem stal velvyslanec 
Stašek, kterému pracovníci zoo pověsili hada 
na krk. „Pan velvyslanec je silný chlapík. Dejte 
mu krajtu na ramena. Až začne modrat, tak 
mu ji určitě sundáme,“ perlil Jiří Trávníček.                                            

(zt), foto QAP.CZ

Indický večer s hadí fabulací   

CITáT TohoTo číslA:
vzdělání a moudrost je věc ducha, ne věc 
nahodilého okolí. lev je lvem a ani v kleci 
se nestane oslem.

                Básník Otokar Březina

FoTo nA TITulní sTrAně:
Panda červená

Autorem všech fotografií bez uvedení jména je 
Jaroslav Vogeltanz.
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Na své oficiální křtiny čekalo no-
sorožčí mládě od svého 

narození čtyři měsíce. I když 
jméno – Maruška – dosta-
lo prakticky bezprostřed-
ně poté, co přišlo na 
svět. Jeden z tehdejších 
ošetřovatelů nosorožců 
indických v plzeňské zoo 
Jiří Gandurski na ty chví-
le vzpomíná těmito slovy: 
„Nejdřív to bylo mládě, všich-
ni tři ošetřovatelé jsme měli 
radost, že se porod podařil a matka  
i malý nosorožec jsou v pořádku. Potom ně-
kdo z nás už neřekl mládě, ale Maruška a jmé-
no bylo na světě. Neptejte se mi, proč zrovna 
Maruška. Možná sehrálo roli jméno samice 
Manjula, Maruška je také od em. Jen vím, že 
se nám všem hned líbilo. Nejdřív jsme si říka-
li, že při křtinách dostane stejně jiné jméno. 

 Někdy to tak bývá, že ošet-
řovatelé dají zvířeti své 

jméno a oficiální kmotr 
 vybere jiné. Jméno 

Maruška se nám 
ale tak zalíbilo  
a všichni jsme si 
na ně zvykli, že 
jsme byli připrave-

ni ho bránit.“
Podle původních 

představ měl mládě 
nosorožce pokřtít Ka-

rel Gott. První plzeňský po-
tomek tak vzácného zvířete, jako je 

nosorožec indický, vyžaduje za kmotra sku-
tečnou osobnost! Tato pěvecká ikona, plzeň-
ský rodák a čestný občan města se měl stát 
už kmotrem nosorožčího samce Beniho při-
vezeného do Plzně z východomaďarské zoo  
v Nyíregyháze. 

Pro pracovní vytížení spojené s koncerty  
v jubilejním roce svých 75. narozenin odmítl 
s politováním ale i toto kmotrovství.

Nakonec se Maruška velké osobnosti a pě- 
vecké hvězdy, i když ve zcela jiném hudeb-
ním žánru, přece jen dočkala. V první den  
5. ročníku Metalfestu 30. května ji pokřtila 
světová rocková legenda – šestašedesátiletý 
americký zpěvák, textař, hudebník a zaklada-
tel divadelní podoby rockové hudby,  tzv. shock 
rocku – Alice Cooper. Toto umělecké jméno, 
které původně patřilo „čarodějnici“ upálené  
v 18. století, přijal v době, kdy se vydal po ces-
tě sólového zpěváka. A. Cooper je ovšem ne-
jen velkým rockerem, ale na svém kontě má  
i řadu filmových rolí. K jejich špičce patří ztvár-
nění vůdce skupiny šílených bezdomovců. 

Hlavní hvězda letošního Metalfestu Alice 
Cooper křtil pochopitelně za velkého medi-
álního zájmu. Pohladil si nejen svoji kmot-
řenku, ale i její matku a obě nakrmil jablky 
a banány. Metalfest byl spojen s křtinami  
i v předchozích ročnících, ovšem hvězdu ta-
kového formátu přivítala zoo poprvé.                          

(zh)    
Foto Taťána Typltová

Kmotři se představují

IRIS Novum

Maruška má muzikantského kmotra                     
místo karla Gotta Alice Cooper

V roce 2010 obohatil kolekci zvířat v plzeň-
ské zoologické a botanické zahrady pár 
psů ušatých dovezených z Tanzánie. Jed-
ná se o určený poddruh Otocyon megalo-
tis virgatus. Psy tohoto východoafrického 
poddruhu chová zoo v Plzni jako jediná  
v Evropě, v ostatních 34 zoo (podle www.
zootierliste.de) žije jihoafrický poddruh. 
Letos se psům ušatým narodila počátkem 
dubna mláďata. Setkat se s nimi může-
te ve venkovním výběhu před pavilonem 
Tajemný noční svět Afriky, kde vykukují  
z mohutných podzemních nor pod bal-
vany, nebo si hrají na trávě či se sluní. 
V přírodě jsou domovem těchto v párech 
žijících zvířat suché otevřené savany. Živí 
se hlavně termity a jiným hmyzem a drob-
nými hlodavci, občas i ovocem. Mimo vač-
natce mají psi ušatí největší počet zubů: 
46–50. Tyto ostré jemné zuby jim umož-
ňují živit se tvrdými brouky. Anglický název 
v překladu zní jako liška s netopýříma uši-
ma.                                                    (mv) 

První mláďata 
v evropě  Samec pandy červené Chigo žije v areá- 

lu afrických a asijských zvířat Zoologické  
a botanické zahrady města Plzně již od jeho 
otevření v roce 2010. Je už mu 13 let. Zato 
jeho partnerka má život před sebou. V červnu 
měla teprve prvé narozeniny. Do svého no-
vého domova dorazila na přelomu jara a léta  
z Nizozemska. Nejdříve se budoucí pár okuko-
val pouze přes plot, „společnou domácnost“ 
obývají od 1. července. „Samice obsadila 
vnitřní domeček, samec zůstal venku,“ infor-
muje o situaci v expozici ošetřovatel Václav 
Kratochvíl. A  přidává další postřehy: S Chi-
gem jsme docela 
kamarádi, nechá na 
sebe sáhnout a na-
krmit z ruky. Raději 
než mne má ale mé 
kolegyně. Samička 
je prozatím plašší, 
na nové prostředí si 
teprve zvyká.“

Návštěvníci ji 
spatří však asi čas-
těji než jejího part-
nera. Velice ráda 
se totiž vyhřívá na 
stříšce dřevěného 
domečku, odkud 
má pěkný výhled. 
Možná jí nahrazuje 
radost z výšek ko-
run stromů, o níž 
je v Plzni ošizena. 
Ne, že by ve výběhu 
stromy nebyly, ale 
musela se podřídit 
pandímu seniorovi. 

„Ten má lehký handicap páteře, kdyby vylezl 
na strom, sám už z něho nesleze. Tři vzrostlé 
duby, které jsou ve výběhu, jsou proto opat-
řeny plechovým lemem, aby na ně zvířata 
nemohla vylézt,“ vysvětluje Václav Kratochvíl.

Přes značný věkový rozdíl páru chovate-
lé věří v jejich rozmnožení. „Uvážíme-li, že se 
pandy obecně dožívají  čtrnácti let věku, měl 
by Chigo potomky opravdu na stará kolena. 
Březost ale netrvá dlouho, jen kolem čtyř mě-
síců, takže alespoň jednou by se otcem mohl 
stát,“ věří optimisticky Václav Kratochvíl. 

                                             (zt)

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

Bude Chigo na „stará kolena“ otcem?   
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IRIS Novum

Od počátku června zdobí Asijskou zahradu 7,5 
metru vysoké kovové proso. Autorem toho-
to nezvyklého uměleckého díla o hmotnosti 
1800 kg je bavorský sochař Harald Bäumler. 
Slavnostního odhalení se zúčastnil primátor 
města Plzně Martin Baxa a soše požehnal bis-
kup Mons. František Radkovský.

Stéblo prosa vystupující z betonu symboli-
zuje fakt, že si příroda dokáže vzít zpět ta mís-
ta, která jí člověk svou činností vzal. Současně 
symbolizuje historické vztahy mezi Bavorskem 
a Čechy, před koncem první poloviny 20. stole-
tí na několik desetiletí brutálně přetrhané, po 
roce 1990 obnovené a rozvíjející se ku prospě-
chu obyvatel na obou stranách hranice. Skulp-
tura je darem mladého bavorského umělce 
Plzni, jakožto Evropskému hlavnímu městu 
kultury 2015.

Z autorské dílny H. Bäumlera pochází  i po-
blíž stojící socha obřího mravence.

Symbolika 
ve stéblu prosa                    

Horatio 
už má sourozence   

Již po druhé se v plzeňské zoo narodilo 
mládě vzácného jihoamerického stromo-
vého dikobraze kuandu obecného. První 
potomek pokřtěný na Horatia přišel na 
svět loni a nyní žije v zoologické zahradě  
v Ústí nad Labem.  

V evropských zoo nejsou tito zajímaví 
živočichové příliš k vidění – chová je pou-
ze kolem 15 zahrad. Kuandové jsou lesní, 
převážně samotářská zvířata žijící téměř 
výhradně na stromech. Pohyb v jejich ko-
runách jim usnadňuje dlouhý chápavý 
ocas, od čehož byl odvozen i jejich původní 
český název bodlinatec chápavý. Charakte-
ristickým znakem těchto dikobrazů je vel-
ký bambulovitý nos. Návštěvníci plzeňské 
zoologické a botanické zahrady se s jejich 
rodinkou setkají v Tropickém pavilonu.   (zt)

Mláďata dělily 
jen dny        

V rozmezí pouhých čtyř dnů se v polovině 
srpna narodila v plzeňské zoo dvě mláďata 
africké antilopy kudu velkého. Jako první 
přivedla na svět potomka antilopí matka 
Madeira, brzy následovaná druhou sami-
cí Boteti. Pár týdnů po porodu jim byl do-
movem Pavilon afrických kopytníků, ale od 
konce srpna sdílí stádečko opět společný 
výběh se žirafami a buvolci běločelými, kteří 
se letos rovněž úspěšně rozmnožili. Kudu je 
v plzeňské zoo chován od roku 2010, jedná 
se o třetí a čtvrtý odchov – první dvě plzeň-
ská mláďata jsou v zoo ve Zlíně a Bojnicích 
– právě z této slovenské zahrady matky po-
cházejí. Samec.                                  (mv-rd)

Slepice učitelkami                               

Nandu pampoví jsou obyvatelé jihoame-
rických pamp. Jsou vynikajícími běžci 
– dokážou běžet rychlostí až 60 km za 
hodinu. Na rozdíl od příbuzného pštrosa 
dvouprstého mají na nohou tři prsty, hla-
va, krk a stehna jsou opeřené.

Nandu pampoví chovaný v zoo v Plz-
ni vyseděl v létě po šestileté přestávce 
úspěšně  snůšku vajec. Ta čítá obvykle 
mezi 15 až 30 vajíčky o hmotnosti pře-
sahující 500 gramů. Celkem se vylíhla tři 
ptáčata. Mláďatům dělaly po nějaký čas 
společnost dvě kuřičky kura domácího – 
to aby je naučily zobat. Jejich hlavní potra-
vou byly granule, strouhaná mrkev a také 
zelené, třeba kopřivy. Otec nandu v tu 
chvíli ještě seděl na zbylých vejcích. Sta-
rost o potomstvo je totiž u těchto ptáků 
ryze samčí starost.                           (mv-rd)  

Krokodýl 
u nosorožců

Jednou ze služeb, které dosud v plzeňské 
zoologické a botanické zahradě chyběly, 
byla pítka. Od počátku léta nabízí pitnou 
vodu návštěvníkům krokodýl z umělecké 
dílny Jiřího Kouřila. Nalezneme jej na vy-
hlídce u výběhu samce indického nosorož-
ce Baabua a ostrova gibonů bělolících. Celý 
prostor tak získal další atrakci, nový vzhled 
a využití.  Stylizovaný je i popis vsazený do 
kmene stromu. Druhé pítko bude na statku 
Lüftnerka při vstupu do expozice Česká ře- 
ka.                                                                                                                                      (vo)

Foto Martin Vobruba

Skulptura  
a její tvůrce 

Harald Baümler.

iris 3 2014.indd   5 30.9.2014   8:47:07



6

IRISIRIS

Akva tera

Počátek srpna je u teraristů ze specializova-
né expozice Zoologické a botanické zahra-

dy města Plzně Akva-tera na Palackého třídě 
spojen s velkou radostí z dalšího významné-
ho chovatelského úspěchu. Vylíhlo se zde je-
denadvacet krokodýlů čelnatých. I když jsou 
zdejší ošetřovatelé v odchovech tohoto kroko-
dýla původem z rovníkové Afriky – z Konga, 
Gabunu – již více jak deset let úspěšní, takový 

počet je podle vedoucího expozice Jiřího Do-
xanského rekordní. A tak trochu jim vynahradil 
poslední poněkud rozpačitý odchov, kdy přišla 
na svět jen tři mláďata a museli je ještě zachra-
ňovat. To letos je všechno bez problémů. Ko-
lik vajec, tolik mláďat, žádné nedeformované, 
žádný úhyn.

Evidence udává, že samici zahrada získala  
v roce 1974 a samce v roce 1994  ze Zoo Pra-

ha. První mláďata  přišla 
na svět v počtu deseti 
jedinců na státní svátek 
28. října v roce 2003. Po-
něvadž samice pochází  
z přírody a nikoliv umělé-
ho chovu, je pár genetic-
ky velmi cenný.

Radost z rekordního 
přírůstku se ovšem už 
nyní snoubí s obavami, 
zda se pro tolik krokodýl-
ků podaří získat dostatek 
zájemců. „Chov kroko-
dýlů,“ vysvětluje Jiří Do-
xanský, „není lacinou zá-
ležitostí a hlavně vyžadují 
prostor. I když je krokodýl 
čelnatý nejmenší kroko-
dýlí druh, samci dorůsta-
jí v dospělosti délky dvou 
metrů a samičky jsou asi 
o dvacet centimetrů krat-

ší. Určitě to není zvíře do pokojového terá-
ria.“

Něco jiného by bylo, pokud by jim zůstala 
velikost z doby narození. To měří kolem pěta-
dvaceti centimetrů. V té době jsou jejich potra-
vou v terarijních podmínkách cvrčkové a hola-
ta, v dospělosti především potkani, výjimečně 
ryby. Od prvního dne mají mláďata všechny 
krokodýlí vlastnosti. Ostré zoubky, pevný stisk, 
který při kousnutí zanechává krvavé stopy.

Velmi zajímavý je vztah mezi mláďaty a mat-
kou. A to už od vajíček, jejichž snůšku pečlivě 
hlídá. „Kvůli teplotě, která musí být v rozmezí 
32 až 33 stupňů, líhneme krokodýly v inkubá-
toru. Ten instinkt v samici však přetrvá. „Před-
stavte si,“ vypráví Jiří Doxanský, „vejce přen-
dáme z písku do inkubátoru, ale místo, kde 
ležela, samice nadále hlídá a každého vetřel-
ce by napadla. Ještě před narozením začnou 
mláďata vydávat z vajíček s vápenitou skořáp-
kou kvákavé zvuky. Samice na ně odpovídá 
stejným způsobem. Tři krokodýlky jsme líh-
li v chovatelském zázemí, kde je umístěna  
i samice. Jakpak na sebe i na dálku vzájem-
ně kvákali…“

V době vzniku tohoto článku dělalo letoš-
ních jedenadvacet prázdninových krokodýl-
ků čelnatých radost jen ošetřovatelům. Byli 
v chovném zázemí. Podle Jiřího Doxanského 
se však počítá s jejich umístěním do expozič-
ní části, aby se s nimi mohli potěšit i návštěv-
níci.                                   (zh)    

samice krokodýla čelnatého je ostražitá matka   
letošní odchov čítá rekordních jedenadvacet exemplářů!

V                                            expozici Svět v podzemí, když budete mít 
štěstí, můžete spatřit obří ropuchy. Obýva-

jí terária společně s hroznýšovci kubánskými  
a krajtou mřížkovitou. Pojďme si je představit:

Ropucha obrovská je jednou z největších 
žab světa. Doma je ve Střední a Jižní Americe. 
Kvůli svému nenasytnému apetitu byla vysaze-
na do mnohých oblastí Pacifiku (včetně Austrá-
lie) a Karibiku jako způsob boje proti škůdcům, 
zejména proti hmyzu. Byla využívána hlavně na 
třtinových plantážích a právě tady získala své an-
glické jméno „cane toad“ (cane = třtina, toad 
 = ropucha). Paradoxně – tam, kde měla pomá-
hat – se postupně  stala sama škůdcem. Dospěl-

ci  i pulci jsou totiž po požití pro většinu zvířat 
vysoce toxičtí. V oblastech nepůvodního výsky-
tu tak ropucha zabíjí mnoho místních predátorů 
nejen svým apetitem, kdy sežere prakticky vše, 
co je menší než ona , ale i svými obrannými pro-
středky. Je to nejenom ekologický problém, ale 
přináší to také mnoho negativních dopadů pro 
zemědělce.

Samice jsou obecně větší než samci a mí-
vají průměrnou velikost 10 až 20 cm. Mohou 
však dorůst i mnohem větších rozměrů. Největ-
ší zaznamenaný exemplář z přírody měřil 40 cm  
a měl hmotnost 2,70 kg. Ropucha jménem Prin-
sen, chovaná ve Švédsku, je zapsána v Guinnes- 
sově knize rekordů jako největší kus chovaný  
v péči člověka. Její hmotnost byla 2,65 kilogra-
mů a měřila od nosu po řitní otvor 38 cm, s na-
taženýma nohama 54 cm. 

Délka života ropuch obrovských se v příro-
dě odhaduje na 10 až 15 let, v teráriích je to 
okolo 20 let. Dospělé žáby mají za očima ob-
rovské příušní žlázy a ještě další žlázy na hřbetě.  
V ohrožení z nich vylučují mléčně bílou lepka-
vou tekutinu. Ta  obsahuje velice jedovaté bu-
fotoxiny. Zejména bufotonin způsobuje už ve 
velmi malém množství mírné halucinace pře-
trvávající více než hodinu. Podle australského 
práva proto spadá do stejné skupiny drog jako 
heroin a marihuana. Narkomanům není tato lát-
ka samozřejmě neznámá – ovšem její užívání je 

krajně nebezpečné, dokonce více než u všech 
ostatních tvrdých drog. Olizování ropuch kvů-
li špatně odhadnutému množství bufotoxinů 
může vyústit ve vážné zdravotní potíže. Existují 
dokonce mnohé zprávy o  úmrtí domácích zví-
řat, zejména psů, ale, žel, i lidí. 

Vedle jedu mají ropuchy obrovské ještě dal-
ší ochranu před nepřáteli  – zaujmou výhrůžný 
postoj, při kterém se nafouknou a vypadají tak 
ještě mohutnější.

Většina žab rozpoznává kořist zrakem podle 
jejích pohybů. Ropuchy obrovské jsou schopny 
najít potravu také čichem. Nejsou proto ome-
zeny na konzumaci živé kořisti, ale mohou žrát 
i mrtvoly. 

V Jižní Americe, kde je tato žába původ-
ní, činí hustota její populace 20 dospělců na  
100 metrů pobřeží. V Austrálii patří ropucha 
obrovská do poměrně početné skupiny zavle-
čených druhů a způsobuje zde značné problé-
my.  V roce 1935 bylo více než 3 000 mladých 
ropuch vypuštěno v několika oblastech aus-
tralského státu Queensland. Díky příhodným 
podmínkám a absenci přirozených predátorů 
prudce zmnohonásobily svou populaci. Teď jich 
zde žije okolo 200 milionů a pro srovnání na 
100 metrů pobřeží připadá (podle Wikipedie)  
1 000 až 2 000 dospělců. 

Ale zpět do plzeňské zoo. Zde žijí od polovi-
ny letošního března v počtu 11 exemplářů a  při-
putovaly sem přímo z pralesa. Mají-li náladu být 
na očích návštěvníkům, jsou ozdobou podzemí.                                                                                          

Aleš Zíka 

Prokleté žabí princezny    
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Zoologické zahrady III. tisíciletí

Moderní zoologické zahrady už dávno ne-
jsou zvěřinci, v nichž učitelé a rodiče uka-

zují dětem, jak vypadají exotická zvířata. Tygra, 
lva, slona a další si v moderní době mohou najít 
přímo v jejich přírodním prostředí na interne-
tu. Zoo se proto snaží návštěvníkům vedle pro-
žitku ze setkání se živými zvířaty zprostředko-
vat pomocí naučných tabulí a stezek a dalších 
edukativních a interaktivních prvků informace  
o přírodních souvislostech a zákonitostech, 
problematice ohrožených druhů a jejich ochra-
ně, o tom jaké následky může mít pro lidstvo 
jím stále více prohlubovaná celosvětová devas-
tace životního prostředí.

Ani tsunami, výbuchy sopek, zemětřesení, 
povodně, orkány a další živelné pohromy ne-
jsou takovými ranami pro přírodu, jaké jí do-
káže uštědřit člověk. Téma  negativního, ale  
i pozitivního působení lidstva na krajinu a pří-
rodu je společným mottem nových expozic  

v Zoologickéa botanické zahradě města Plzně 
STOPY ČLOVĚKA V PŘÍRODĚ. První návštěvníci 
si je prohlédnou ještě letos.

Na stavbě je poslední kontrolní den. Vše má 
být hotovo a předáno investorovi – statutárnímu 
městu Plzeň – posledního září. Obhlídka stave-
niště začíná v expozici Středomoří. Zde už zho-
tovitel díla – firma Swietelsky – téměř opustil 
pozice. Na místo stavbařů nastoupili zahradníci 
a zahradnice zoologické a botanické zahrady. 
Do interiérů nanášejí substrát, štěrk a kačírek 
a vysazují do něj středomořskou vegetaci. Před 
pavilonem už jsou s výsadbami téměř hotovi. 
Na jedné straně pavilonu – skleníku nelze pře-
hlédnout velký záhon s vonnou levandulí, na 
opačné straně antické květináče lemující ces-
tičku k zimovišti želv ve stylu kapličky. V několi-
ka expozicích lze spatřit i příští hlavní obyvatele 
této novostavby – želvy.

Kontrolního dne jsou vedle projektanta, zá-
stupců zhotovitele a investora, techniků zoo-
logické a botanické zahrady přítomni i lidé 
zodpovědní za správné čerpání dotace z evrop-
ských fondů a zoologové. Ti dolaďují se stavba-
ři poslední detaily, aby vše spolehlivě fungova-
lo nejen ve prospěch návštěvníků, ale i zvířat 
a jejich ošetřovatelů. 

Pavilon drápkatých opic a jeho okolí jsou 
oproti středomořskému skleníku o poznání 
vzdálenější konečné podobě. Harmonogram  
a dosavadní průběh prací však v nikom ze zú-
častněných nevyvolává obavy, že termín 30. 
září nebude dodržen. Domlouvá se mezi fir-
mou Swietelsky a zoologickou a botanickou 
zahradou koordinace dokončovacích činností  
a zahradnických prací, aby mohla v nejbližších 

dnech dostat konečnou podobu hlavní přístu-
pová cesta. Téměř u konce je i dodatečná úpra-
va svahu za pavilonem. Ten byl několik týdnů 
černou můrou stavbařů, investora i projektan-
ta. Objevil se v něm nepředpokládaný další prů-
sak vody z nedalekého prameniště a část stráně 
se sesula. Pavilon to sice nijak neohrozilo, ale 
sanace byla velmi složitá, neboť v omezeném 
prostoru nemohla být použita prakticky žádná 
mechanizace.

Třicátého září je důležitý termín pro stavba-
ře, ale jejich odchodem a kolaudací zdaleka ješ-
tě nebude hotovo. Bude následovat transport 
zvířat, jejich přivykání novému prostředí, hod-
ně práce dá informační systém. Vždyť dvě nové 
expozice nebudou jen o zvířatech a rostlinách 
Amazonie a Středomoří, ale především o vzta-
hu člověka k přírodě.                                                                                 

František Hykeš      

stopy člověka opouštějí stavbaři               

Od roku 1983, kdy jsem 
trvalým zaměstnancem 

zoologické a botanické zahra-
dy, chodím pěšky nebo jezdím 

na kole dvakrát denně Lochotínským 
parkem a kolem zdejšího amfiteátru. Cestou po-
slouchám zpěv ptáků, ještě před nedávnem jsem 
po každém dešti pozoroval ropuchy zelené. Proží-
vám zde radost z rozkvetlých lip a javorů, jedno-
duše mám tento kousek Plzně a Lochotína celoži-
votně v srdci. O to víc mě mrzelo, že péče o park je 
nedostačující. Letos se začalo s jeho rekonstrukcí. 
Doufám, že po jejím dokončení bude zas tak krás-
ný jako býval.

Kdo z Plzeňanů nebyl účastníkem větších nebo 
menších kulturních akcí na amfiteátru… Já tu byl  
na stokrát. Když jsem se stal ředitelem zahrady, 
celý areál letního divadla byl tak zdevastovaný, 
že hrozilo jeho definitivní uzavření. Jeho tehdej-
ším správcem byla městská organizace Esprit, kte-
rá vznikla transformací někdejšího Parku kultury  
a oddechu (PKO). Ten zde měl truhlářskou a zá-
mečnickou dílnu, jejíž zaměstnanci se jakž takž 
starali o údržbu tohoto unikátního kulturního za-

řízení. Esprit z finančních důvodů však dílny zrušil  
a chátraní amfiteátru nabralo na obrátkách. V roce 
1997 jsem proto navštívil tehdejšího ředitele Espri-
tu a snažil se ho přesvědčit, že by se jeho provo-
zovatelem měla stát zoologická a botanická zahra-
da, která má slušné dílenské zázemí, a Esprit ho 
bude nadále využívat. S návrhem jsem zašel i za 
primátorem a radními města. Moje nabídka byla 
vyslyšena a od vzpomenutého roku je zařízení  
v naší správě. 

Letnímu amfiteátru jsem však nevyznával jen 
platonickou lásku. Dvakrát ročně jsem organizoval 
brigády z řad mých boleveckých kamarádů, starou-
sedlíků a sousedů. Čistili jsme areál od náletových 
dřevin, opravovali lavičky a prováděli drobnou 
údržbu. Odměnou  dvaceti třiceti dobrovolníkům 
byla prohlídka zoologické zahrady a opékání vuř-
tů v botanické zahradě. Existuje fotka, na níž jsem  
s motorovou pilou při jedné z těchto brigád s Re-
publikou Bolevec, jak jsme naši neformální organi-
zaci pojmenovali.

Po získání amfiteátru pod hlavičku zoologické 
a botanické zahrady jsme ho začali s Ing. Bohu-
milem Součkem, mým tehdejším provozním ná-

městkem, v rámci finančních možností opravovat. 
Kolik vydělal na nájmu z pořádaných akcí,  tolik 
jsme do něj investovali. Zcela zásadní byla náhrada 
dřevěného pódia za betonové, neboť hrozilo, že to 
původní se propadne do sklepů vinaře Ing. Vladi-
míra Procházky.

Naprosto zlomový byl pro amfiteátr rok 2013, 
kdy jsme přesvědčili městské zastupitelstvo  
o unikátnosti tohoto místa. Velmi nám pomoh-
lo, že Plzeň získala titul Evropské hlavní město 
kultury 2015 a primátor Mgr. Martin Baxa rekon-
strukci a modernizaci podpořil.

Hodně udělal pro záchranu přírodního di-
vadla Útvar koncepce evropských projektů   
v čele s jeho ředitelem Ing. Erichem Bene-
šem. Ale těch, kterým nebyl další osud toho-
to jedinečného kulturního stánku lhostejný, je 
mnohem, mnohem víc. Úspěšná byla i žádost 
o evropskou dotaci z Regionálního operační-
ho programu Jihozápad. Osmého září převza-
la firma BIS staveniště a já se těším, že budu 
od této chvíle pozorovat proměnu amfiteátru 
v havarijním stavu ve staronovou ozdobu Lo-
chotínského parku.    

Ing. JIŘí Trávníček, ředitel zoologické a botanické zahrady města Plzně

Amfiteátr, moje srdeční záležitost

vyznání

Expozice Středomoří 

Pavilon drápkatých opic
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okénko do historie

Amfiteátr Lochotín prožil letos poslední sezónu 
ve staré podobě. A s plnou parádou. Všech-

ny předprázdninové festivaly a koncerty včet-
ně toho úplně posledního, který patřil skupině 
KRYŠTOF, byly velmi úspěšné a jejich návštěvníky 
nezradilo ani počasí. Ať to byl již 24. ročník Ma-
jálesu na dvou velkých scénách či třetí plzeňská 
oslava narozenin rádia Blaník nebo další ročník 
třídenního Metalfestu. Vrcholnou událostí byl 
návrat kapely LUCIE. Přišlo se na ní podívat na  
20 000 fanoušků, kteří zaplnili amfiteátr do po-
sledního místa. Vstupenky byly vyprodány čtrnáct 
dní před koncertem. Její nejznámější hity zpívalo 
několik tisíc hlasů.

Největší přírodní divadlo v republice bylo vy-
budováno v rámci budovatelské zvelebovací Akce 
Z na místě bývalé Kodetovy zahrady a části Lo-
chotínského parku. Část Plzeňanů se s jeho vý-
stavbou dlouho nemohla smířit, protože podle 
nich megalománské dílo ve stylu socialistické rea-
listické architektury zničilo právě jednu z nejkrás-
nějších částí parku. Práce na něm začaly v roce 
1951 a první návštěvníky nový kulturní stánek 
přivítal po letech budování 8. května 1961. Úpl-
ně dokončen a zkolaudován však byl až na konci 
roku 1963. Vznikl podle návrhu architektů Františ-
ka Sammera a Stanislava Sudy.

K nejpopulárnější akci, která se kdy na am-
fiteátru uskutečnila, patří bezesporu přehlídka 
trampské a folkové písně Porta. Poprvé ji Locho-
tín hostil v roce 1983. Dvorany slávy navštěvovalo 
pravidelně od 20 do 30 000 mladých lidí doslova 
z celého tehdejšího Československa. Také se lo-
chotínské louky v době konání Porty proměnily  
v jedno velké stanové městečko. Ačkoliv byl jejím 
pořadatelem Socialistický svaz mládeže (SSM), 
částí účinkujících a publika a především bezpeč-
nostními složkami byla vždy považována za po-

někud protirežimní akci. Po 
revoluci už měla jen jepičí 
život a brzy zanikla. V roce 
2007 se uskutečnil pokus 
o vzkříšení Porty, ale mar-
ně. Ačkoliv ve dvouden-
ním koncertním maratónu 
vystoupil výběr trampské 
a folkové muziky i dalších 
hudebních žánrů, návštěv-
nost překonala jen mírně 
pětitisícovou hranici. Tvář  
s Portou neodmyslitelně 
spojená – Mirek Kovářík 
tehdy k této snaze pořada-
telů poznamenal: „Duch 
té doby, je bohužel v ne-
návratnu a těžko se někdy 
vrátí. Chuť zazpívat si nevy-
mizí, nebude to ale v amfi-
teátrech.“

Z dnešního hlediska 
nepředstavitelnou návštěvnost kolem 20 000 
lidí ovšem zaznamenaly i některé filmové pro-
jekce tehdejšího Filmového festivalu pracu-
jících. V roce 1965 se takovému diváckému 
zájmu těšil film Limonádový Joe, v 80. letech 
potom Troškovy komedie Slunce, seno… Pro 
srovnání – současná rekordní návštěvnost na 
filmových představeních se počítá ve stovkách 
osob.

Po roce 1989 začal zájem pořadatelů o lo-
chotínský amfiteátr prudce klesat a ten začal po-
stupně chátrat. V roce 1997 ho svěřilo Statutární 
město Plzeň do správy Zoologické a botanické za-
hradě města Plzně, která ho dle svých možností 
každoročně opravovala, aby ho nepostihla úplná 
zkáza. Velkých kulturních akcí se v něm konalo  

v posledních letech zpravidla do pěti; od roku 
2006 je místem konání návštěvnicky velmi oblí-
bených sokolnických ukázek Milana Zaleše.

Počátkem letošního roku se naplnily několi-
kaleté snahy vedení Zoologické a botanické za-
hrady města Plzně o rekonstrukci lochotínského 
amfiteátru a tím o jeho záchranu pro příští ge-
neraci Plzeňanů. Jeho modernizace byla zařaze-
na do investičních aktivit města Plzně a byla na 
ni získána dotace ve výši 23 963 064 korun od 
Evropské unie. Práce započaly s příchodem září  
a dokončeny musí být do léta příštího roku. 
Nová podobna nabídne hlediště s plastovými la-
vičkami pro 7 000 diváků a dále zatravněné plo-
chy pro dalších přibližně 10 000  tisíc osob. Vel-
kou novinkou bude velkoformátová obrazovka  
v HD rozlišení s připojením na internet. Využí-
vána by měla být nejen při večerních filmových 
projekcích, ale zejména při environmentální vý-
chově dětí a mládeže. Školáci by na ní měly sle-
dovat například on-line záběry z Národního par-
ku Šumava, pozorovat podvodní svět nebo být 
svědky jak vzniká ekologicky v Plzeňské teplá-
renské, a. s. teplo a další energie.                (kola)

s kryštofem skončil starý amfiteátr 

Pro lochotínský amfiteátr letos končí 
jedna etapa jeho existence. Je tak vý-
znamnou stavbou a tak neodmyslitelnou 
součástí plzeňské kulturní scény, že si 
zaslouží při té příležitosti ohlédnutí do 

jeho historie. historie psané od padesá-
tých let minulého století. A je jen dob-
ře – pro amfiteátr, ale především pro Pl-
zeňany a další jeho návštěvníky, že se 
toto ohlédnutí prolíná s optimistickými 

výhledy spojenými s jeho rekonstrukcí. 
znamená to, že lochotínský amfiteátr 
nebude už brzy jen minulostí, což mu 
vážně hrozilo, ale že má před sebou dal-
ší novou budoucnost!

Koncert skupiny Kryštof 30. srpna ukončil dosavadní kapitolu existence „amfíku“.                                                          
Foto Martin Vobruba

Brigádníci z neformálního sdružení Republika Bolevec při pomoci lo-
chotínskému amfiteátru.                                            Foto archiv ZOO a BZ

Milan Zaleš při ptačí exhibici.
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Galerie

Panda červená je šelma rozšířená v již-
ní Asii – v Nepálu, Indii, Barmě a Číně. 

Je jediným žijícím zástupcem čeledi 
(podčeledi) pandovitých. Jejími blízkými 
příbuznými jsou lasicovité, medvídkovité 
a skunkovité šelmy.

Tělo pandy červené je dlouhé 50 až 
60 cm, ocas 30 až 50 cm. Její hmotnost 
se pohybuje od 3 do 4,5 kg. Dožívá se 
až 14 let. Má dlouhou hustou srst, svr-
chu krásně rudohnědou nebo kaštano-
vou, naspodu těla a na končetinách lesk-
le černou. Jen okraje uší, čenich a skvrny 
nad ušima jsou bělavé. Velmi kulatá hla-
va je podobná hlavě kočičí. V obličejové 
části je zvíře žlutobílé s hnědými obličejovými 
tvářemi a skvrnami pod očima (,,slzy“). Celko-
vý vzhled pandy červené ještě doplňuje dlou-
hý huňatý a široký ocas, který je na červeném 
podkladě tmavě kroužkován. Tlustá kožešina na 
nohách poskytuje ochranu proti chladu a skrývá  
i pachové žlázy. Menší postavou na krátkých no-
hách a dlouhým ocasem připomíná panda čer-
vená celkově spíše mývala než medvěda. Také 
menším počtem zubů (38) je bližší šelmám 
medvídkovitým. „Šestý prst“ – palec navíc – je 
tvořen výrůstkem zápěstní kosti a umožňuje 
lepší uchopení větví, hlavně bambusu. Nechybí 
ani  pandě velké. 

Panda červená je jedním z nejvýše žijících 
zvířat, protože se běžně vyskytuje v nadmoř-
ských výškách od 2 000 m n. m., ale i převyšují-
cích 4 000 m n. m. 

V zoo v ČR se s pandou červenou lze setkat 
v devíti zahradách, od roku 2010 nechybí ani  

v nabídce zvířat Zoologické a botanické zahra-
dy města Plzně. Zato v žádné nenajdete pandu 
velkou, neboť její výhradní potravou jsou bam-
busové výhonky. „To panda červená,“ prozrazu-
je jejich ošetřovatel v plzeňské zoo Václav Kra-
tochvíl,“ je podstatně skromnější. Její jídelníček 
tvoří ovoce, především jablka, hrušky, banány se 
směsí sušeného, někdy i čerstvého bambusu.“

Tady pozorného čtenáře určitě napadne zá-
sadní otázka: Jak to, že šelma je vegetariánem?! 

Panda červená má trávicí systém přizpůsobe-
ný k přijímání masité potravy, ale mezi její hlavní 
zdroje energie patří bambusové výhonky. Protože 
neumí strávit celulózu, spotřebuje bambusu vel-
ké množství. Na rozdíl od pandy velké, ale nemá-
-li ho k dispozici, nepohrdne ani ovocem, plody, 
kořínky, žaludy, různými druhy trav a lišejníků; 
masitou složku stravy tvoří především mladí ptá-
ci, malí hlodavci, myši, ještěrky a larvy hmyzu. 
Chovaná člověkem neodmítne ani kousek masa. 

Pandy červené nevytvářejí stálé 
páry, jsou to noční samotáři, samce 
vyhledávají samice jen v době roz-
množování, a to podle pachu. Své 
teritorium si značkují trusem a do-
rozumívají se kvičením. Páření se 
odehrává na zemi a pár se po něm 
okamžitě rozchází. Samice doká-
že odložit porod až  o týden, možná  
i o delší čas, aby se mláďata narodi-
la do příhodné doby. Po tří až čtyř-
měsíční březosti se samici rodí ob-
vykle jeden až dva potomci. Váží asi  
100 g a dva týdny jsou úplně holí, slepí  
a bezmocní. Pro jejich pomalý vývoj 

se o ně matka stará asi rok. Mateřské mléko sají  
až 14krát za den. Po šesti až sedmi týdnech se 
vydávají na první průzkumy okolí, dospívají ve 
věku 18 měsíců.

Panda červená je převážně noční savec a ve 
dne spí stočená na větvi s ocasem přetaženým 
přes obličej nebo s hlavou zabořenou pod hrudí. 
Výborně šplhá a často ji lze zastihnout na stro-
mech, na zemi se zdržuje méně. Aktivní je nejví-
ce ráno a odpoledne. Pohyb však není její silnou 
stránkou. Většinu času spí a jí. 

Druh je ohrožen v důsledku ztráty teritoria, 
protože lidé v Číně stále rozšiřují svá území. Zví-
řata jsou často zabíjena pro kožešinu. Nemají 
žádnou přirozenou obranu proti dravcům, a tak 
se stávají jejich častou kořistí. 

Zajímavostí je, že pandy jsou schopny stát až 
30 sekund na zadních nohách jako člověk, ně-
které dokáží takto urazit i několik metrů.

                                                                 (kola)

PAndA červená – vegetariánská šelma       

Mezi květiny našich babiček, možná spíše už pra-
babiček, do éry původních venkovských stavení 
patří i dnešní pokojová rostlina – řemenatka suří-
ková (Clivia miniata). Vrcholově uskupené krásné, 
většinou oranžově červené květy vykvétají od úno-
ra do května, jde tak o jednu z prvních kvetoucích 
pokojových rostlin. Určitě by byla hezkou ozdobou  
i moderního bytu, ale nesvědčí jí ústřední topení. 
Výstižněji řečeno teplo, které vydává. Přes zimu 
totiž potřebuje teploty v rozmezí od 10 do maxi-
málně 20 °C. Někdy se také pěstuje příbuzná Clivia 
nobilis s užšími listy a menšími oranžovými květy.

Řemenatka suříková, nebo počeštěně pros-
tě klívie, pochází z jižní Afriky. Přes tento původ  
a název čeledi amarylkovité, který jako by patřil 
výhradně exotickým rostlinám, má řemenatka 
nepřehlédnutelné příbuzenstvo i u nás. V České 
republice roste pět druhů rostlin z této čeledi. Je 
to sněženka podsněžník, bledule jarní, téměř vy-
hynulá bledule letní, narcis bílý a narcis žlutý.

Sněženku podsněžník, jednoho z prvních poslů 
jara, není asi třeba příliš představovat. Jemná květin-
ka s 2 až 3 jednoduchými úzkými listy vyrůstajícími  
z cibulky, mezi nimiž je štíhlý stvol s jedním bílým 

kvítkem, vykvétá často už v únoru. Celá rostlina je 
mírně jedovatá. Dříve byla u nás hojná na vlhkých 
loukách, v listnatých a ve smíšených lesích, nyní patří 
mezi ohrožené druhy zasluhující ochranu.

Velmi známou časnou jarní květinou je i ble- 
dule jarní. Oproti sněžence je o něco statněj-
ší, větší je i bílý zvonkovitý květ, šest okvětních 
lístků je zakončeno žlutou skvrnkou. Jde rovněž 
o cibulnatou rostlinu s primárně středoevrop-
ským rozšířením s přesahem do západní, jižní  
a východní Evropy. Náleží rovněž mezi ohro-
žené druhy. V západních Čechách je její výskyt 
velmi ojedinělý.

Jak sněženka, tak bledule jsou často pěsto-
vány v zahrádkách a parcích. Platí to i o obou 
druzích narcisů, které u nás nejsou původní. 
Na Šumavě a v Českém lese se s nimi může-
me setkat též ve volné přírodě, v místech, kde 
dříve stály po roce 1945 zaniklé vesnice, osady 
a samoty.  

Amarylkovité jsou jednoděložné, vesměs ci-
bulnaté rostliny, i když právě řemenatky cibuli 
nemají, její funkci nahrazují ztloustlé kořeny.                                            

(kola)

kdo by neznal sněženku a bleduli   

List z herbáře

           Foto repro

Odshora: řemenatka suříková, sněženka pod- 
sněžník, bledule jarní.
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Pes ušatý 
(Otocyon megalotis virgatus) 
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miminum pro ochránce přírody

Před 35 lety, 11. září 1979, se v Praze 
uskutečnila ustavující konference čes-

kého svazu ochránců přírody, dnes největší 
nevládní organizace u nás, která se zabý-
vá ochranou přírody a krajiny. sdružuje na  
6 500 členů a má 320 místních organizacích 
po celé republice. 

K hlavním současným celostátním aktivitám 
ČSOP patří:

národní síť záchranných stanic – ČSOP je 
koordinátorem tohoto i ve světovém měřít-
ku unikátního projektu, díky němuž se kolem  
7 000 zvířat vrátí každoročně zpět do volné pří-
rody. 

Pozemkové spolky – starají se o více jak  
3 000 hektarů přírodně cenných ploch a 15 kul-
turních památek.
ochrana biodiverzity – jeden z nejstarších pro-
gramů ČSOP.
ekocentra čsoP – 50 specializovaných zařízení 
po celé ČR pořádá pravidelné i jednorázové akce 
pro školy i širokou veřejnost. 
oddíly mladých ochránců přírody – v 70 od- 
dílech se děti učí rozumět přírodě.
ochranářské soutěže – Zlatý list je určen pro 
školní děti, Ekologická olympiáda pro středoško-
láky. Letošní ročník byl 20. jubilejní.
Blíž přírodě – ve spolupráci se společností  
NET4GAS zpřístupňuje ČSOP formou naučných 
stezek, pozorovatelen, povalových chodníků či 

další turistické infrastruktury přírodovědně za-
jímavé lokality. Zanedlouho bude otevřeno již  
65. takovéto místo. 
Živá zahrada – cílem této kampaně – soutěže  
je poradit, jak udělat, aby naše zahrady nevy-
hovovaly jen nám, ale i desítkám různých živo-
čichů.
ukliďme svět – od samého počátku meziná-
rodní kampaně Clean Up the World! v první po-
lovině 90. let minulého století je ČSOP jejím ko-
ordinátorem pro ČR. Jen v loňském roce se do 
úklidových akcí zapojilo téměř 20 000 dobrovol-
níků a podařilo se zlikvidovat 170 tun odpadu. 

Český svaz ochránců přírody též provozuje 
dvě dlouhodobé veřejné sbírky Místo pro příro-
du a Zvíře v nouzi.                                        (of)

Český svaz ochránců přírody slaví 35. narozeniny

mezinárodní noc 
pro netopýry 

 
V pátek 5. září 2014 se konal před klášterem 
Plasy již 18. ročník Mezinárodní noci pro ne-
topýry. Tu každoročně vyhlašuje od  dru-
hé dekády srpna do poloviny září Sekretariát 
dohody o ochraně netopýrů v Evropě (EU-
ROBATS). Lidé se mohou díky programu při-
pravenému odborníky seznámit s těmito zají-

mavými nočními tvory, 
jejich výzkumem, ochra-
nou a dosavadními po-
znatky o jejich životě.  
V západních Čechách se 
letos Noc pro netopýry 
konala na třech místech: 
V režii Správy Chrá-
něné krajinné oblasti 

Slavkovský les v Dole Jeroným na Sokolovsku  
a Chebském hradě. Hlavními pořadateli akce  
v Plasích byly Agentura ochrany přírody a kraji-
ny – Správa Chráněné krajinné oblati Český les 
a krajské středisko Plzeň a Plzeňský kraj. Díky 
bohatému programu a krásnému letnímu po-
časí na ni dorazilo 137 účastníků. 

Setkání odstartovala 18. hodina a celé ho 
moderoval Mgr. Martin Vobruba ze Zoologické 
a botanické zahrady města Plzně, která byla 
jeho spolupořadatelem. Na úvod byly připra-
veny dvě soutěže o ceny nejen pro nejmenší. 
Návštěvníci se mohli zapojit do netopýřího os-
miboje či soutěže o nejhezčího namalovaného 
netopýra. Program dále pokračoval pozorová-
ním létajících savců u nedalekého rybníka. Po-
mocí ultrazvukového detektoru se povedlo ur-
čit netopýra rezavého, vodního a hvízdavého. 
Poté následovala přednáška o životě těchto 
živočichů. Zpestřením prezentace byla ukázka 
13 odchycených netopýrů vodních a hvízda-
vých do nárazových sítí. Návštěvníci tak mohli 

vidět živé netopýry nejen díky on-line projekci 
na plátno, ale i z bezprostřední blízkosti. Na 
závěr programu, který skončil kolem půl de-
sáté večer, byl připraven film Netopýři ve tmě. 
Doprovodnou výstavu Tajemný život netopýrů 
zapůjčenou Ministerstvem životního prostředí 
si během víkendu prohlédlo bezmála 500 ná-
vštěvníků kláštera Plasy.                                                                 

(mj-in) 

čápi – ptáci
 letošního roku                        

Čáp bílý patří odedávna k jednomu z nejoblíbe-
nějších u nás vyskytujících se opeřenců. I proto 

byl v letošním roce vyhlášen Českou společností 
ornitologickou společně s čápem černým ptákem 
roku. 

Čáp bílý patří do řádu brodivých a čeledi čápo-
vitých sdružujících 19 druhů. Rozšířen je ve střed-

ní a východní Evropě, na Balkáně a ve Španělsku, 
hnízdí také v severní Africe, Turecku a střední Asii. 
Jarní návrat čápů bílých na hnízdiště začíná u nás 
koncem března a vrcholí v první polovině dubna, 
i když v posledních letech vlivem mírnějších zim 
bývá časnější. Jakmile ptáci svá hnízda obsadí, 
začnou je pečlivě opravovat, čistit a přistavovat. 
Hnízdní materiál tvoří větve, klacky, drny a případ-
ně další nalezené předměty. Tato činnost zpravidla 
náleží samci, který přilétá ze zimoviště dříve než 
samice. 

Čápi u nás hnízdí především v rybničnatých  
a bažinatých oblastech, osidlují však i krajinu jiné-
ho typu. Hnízdo si staví na stromech, střechách, 
komínech, případně sloupech elektrického vede-
ní. Průměr se pohybuje od 80 do 250 centimetrů  
a jeho hmotnost může dosáhnout až 900 kilogra-
mů.

Čáp je poměrně velký pták – měří kolem jed-
noho metru. Hmotnost se pohybuje u samce od 
3 do 4,4 kg, u samice od 3 do 3,6 kg. Rozpětí kří-
del dosahuje délky dvou metrů. Bílé zbarvení těla 
výrazně kontrastuje s černými letkami na křídlech 
a červenou barvou zobáku a nohou. Samička je 
rozeznatelná jen díky poněkud menší velikosti. 
Pohlavně čáp dospívá ve třetím roce života, hníz-
dit začíná však ve věku 4 až 6 let. Dožívá se 8 až 14 

let, přičemž nejvyšší zjištěný věk čápa bílého byl 
27 let! 

První vejce snáší samička v druhé polovině 
dubna a sedí na nich od 29 až do 33 dnů. Ze dvou 
až pěti vajíček se ptáčata rodí v rozmezí tří až pěti 
dnů. Jsou slepá, pokrytá jen bílým prachovým pe-
řím. Rodiče je krmí zpočátku natrávenou potra-
vou složenou z žab, rybek a hrabošů. Za bedlivé-
ho dozoru starých čápů mláďata dospívají asi po 
dvou měsících, kdy se sama učí létat. Hnízda čápi 
bílí opouštějí po vyvedení mláďat už na konci srp-
na, aby se společně s ostatními vydali na dalekou 
pouť. Ta od nás vede přes Maďarsko, Bulharsko do 
Turecka a odtud přes Malou Asii a východní po-
břeží Afriky až k jejímu nejjižnějšímu cípu. Na své 
cestě za teplejším podnebím překonají vzdálenost 
téměř 10 000 km a denně uletí 150 až 300 km. 

Zajímavá je i potrava čápů. Zatímco dříve v je-
jich jídelníčku převládaly žáby, v současné době 
je to hraboš polní. Proto má dnes čáp význam též 
pro zemědělství. V době hnízdění může jeden pták 
ulovit i několik desítek hrabošů za den. Mezi jejich 
další kořist patří drobní savci, obojživelníci, plazi, 
ryby a okrajově i ptáci. Důležitou potravní složku 
představuje hmyz, zejména brouci, občas nepo-
hrdne čáp bílý  i  mršinou.                                                                                                     

Pavel Moulis

Netopýr hvízdavý
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miminum pro ochránce přírody miminum pro ochránce přírody
Přemýšlení nad 
jednou rezervací         

Josef hart

Šumavská dovolená mě zavedla i k přírod-
ní rezervaci Na Volešku. Na rozlehlé kulturní, 
melioracemi vysušené louce nad zachovalým 
mokřadem plným vzácných rostlin a živočichů 
zemědělci právě sklízeli velkovýrobním způ-
sobem otavy. Nechci polemizovat nad vhod-
ností hnojené louky nad chráněným územím, 
kolik tam steče hnojiv, vždyť buďme rádi, že 
velkoplošné rekultivace a meliorace nezasáhly  
i údolí potoka, nenarovnaly jeho tok a neod-
vodnily jeho nivu. Mé přemýšlení ale směřovalo  
v tu chvíli jiným směrem. Zemědělství před 
rokem 1990 se snažilo využít veškerou mož-
nou půdu ke stále se zvyšující produkci – ze-
jména obilovin. Odvodňovalo se, zcelovaly se 
pozemky. Rušily se meze, polní cesty, remíz-
ky, jen aby bylo co nejvíce zemědělské půdy  
a byla přístupnější výkonné mechanizaci. Nej-
raději půdy orné. Rozorávaly se proto louky,  
a to i v podhorských a horských oblastech. Po 

roce 1990 přišel extrém zcela opačný: Napros-
té pohrdání zemědělskou půdou! Staví se na 
těch nejlepších parcelách, poněvadž to vyjde 
obvykle nejlaciněji, podél dálnic a rychlost-
ních komunikací vznikají rozlehlé průmyslo-
vé zóny – samozřejmě také na zemědělské 
půdě. Ochránci přírody varují před soustav-
ným celosvětovým úbytkem živočišných  
a rostlinných druhů. I u nás je více a více rostlin 

a živočichů  stále vzácnějších. Jenže stejně na-
léhavé a alarmující, jako zmenšování biodiver-
zity, je soustavné a rychlé ubývání zeměděl-
ské půdy. A nejen z hlediska výroby potravin, 
ale především pro přírodu. Vždyť ta je velkými 
spojenými nádobami, kde souvisí jeden faktor 
s druhým. A kolik že u nás ubývá zemědělské 
půdy? Statistiky uvádějí, že plocha rovnající se 
jednomu fotbalovému hřišti! A to každý den!

Profesně mají manželé Zemánkovi blízko  
k historii. Pan Zemánek je od roku 1996 kas-

telánem na hradu Točník, jeho manželka Hana 
sem nastoupila o rok později jako odborný re-
ferent pro práci s veřejností. Velmi blízko ovšem 
mají i ke zvířatům. Stádo ovcí a koz – přesně  
22 a 14 zvířat, které se pasou ve stráni pod hra-
dem a jsou pro návštěvníky příjemným zpest-
řením při cestě do příkrého kopce, je v péči 
Zemánkových z Točníku a Pavlíkových z Líšné. 
Doma, což je v malebném stavení v podhradí, 
mají šest psů, z nichž několik je denně věrně 
doprovází do práce, pět koní, tři poníky a jed-
noho osla. Docela pěkný zvěřinec. A to není 
výčet úplný. Jejich den na hradě totiž začíná  
v roli ošetřovatelů u medvědů Martina a Agáty, 
jak je pokřtila v plzeňské zoo hokejová hvězda 
Martin Straka. 

Plata s hroznovým vínem, broskvemi, vajíčky, 
různými tvarohovými krémy, jogurty a zákusky 
prozrazují, že se zde mají jako na permanentní 
hostině. Zatímco Petr Zemánek medvědům při-
pravuje opravdu pestrý jídelníček na klády před 
noční ubikací, paní Hana vysvětluje, že se mají 
přesně tak, jak je mají rádi návštěvníci Točníku. 
Kolik dají huňáčům do kasičky, tak se mají dob-
ře. Všechny peníze se totiž promění v potravu. 

Štědří byli příznivci hradu již při výstavbě med-
vědince. Přispěli na ni 359 700 korunami. 

Paní Zemánková si s námi povídá, ale co 
chvíli hodí medvědům zákusek nebo syrové 
vejce. Při pohledu na skladbu servírované snída-
ně se člověk nemůže ubránit otázce, proč jsou 
medvědi řazeni mezi šelmy…

„Tím, že medvídkům udělal velkou rekla-
mu televizní pořad Václava Chaloupka a žijí  
v novém prostorném výběhu, vešli medvědi  
z Točníku v širokou známost,“ připojí se kaste-
lán. „Ale jejich chov zde má právě letos již dvace-
tiletou historii. Po příchodu na hrad jsem zdědil 
po mém předchůdci medvědí páreček Norberta 
a Babetu. Ti tady žili od roku 1994. Když Nor-
bert odešel do zvířecího nebe, nahradil ho Jarda 
z Hluboké nad Vltavou. Poté, co stihl podobný 
osud Babetu, stala se v roce 2009 Jardovou druž-
kou Mišta z plzeňské zoo. Ale nebylo to šťastné 
a dlouhé soužití. S Mištou jsme se rozloučili ve 
věku devětadvaceti let hned následující rok, sa-
mec uhynul o rok později.“ Sotva Petr Zemánek 
dokončí medvědí ságu, jakoby představoval 
posloupnost panovníků na hradě, naváže na 
něj manželka: „Ne, že by medvědi nezvyšovali 
zajímavost hradu a nelákali návštěvníky, ale jen 
pro ozdobu zde nejsou. Jejich prostřednictvím 
chceme všem sdělit, že v dřívějších dobách byl 
medvěd brtník běžným zvířetem křivoklátských 
lesů, které se táhnou až k našemu hradu. Ostat-
ně hodně jim řekne krátká naučná stezka se šes-
ti zastaveními, jež je pohodlně dovede ke spodní 
části medvědince.“ 

„Každá tabule patří někomu či něčemu zná-
mému, zajímavému, významnému.  Třeba panu 
Lubomíru Lipskému z filmu Šest medvědů s Ci-
bulkou,“ prozradí pan Zemánek zajímavost, jíž 
se asi už nemůže pochlubit žádná další naučná 
stezka v ČR.

Opouštíme medvědí rezidenci a následu-
jeme „hradního pána a hradní paní“ do jejich 
pracovního zázemí. Cestou vyžaduje naši po-
zornost další zvíře, které jsme ještě nezmí-
nili – „hradní“ prase. Diskuse v kanceláři se 
točí kolem jediné otázky a její hlavní osobou 
je dlouholetý ošetřovatel velkých šelem pl-
zeňské zoo Václav Trejbal. Sourozenci Agáta 
a Martin se narodili 13. ledna v Žatci, téměř 
celý první rok života strávili na hájovně u Vác-
lava Chaloupka, 23. listopadu se stali oficiál-
ně součástí Točníku. Za nedlouho budou mít 
za sebou tedy roční hradní angažmá a první 
turistickou sezónu. I když pro ně s uzavřením 
hradu nekončí, medvědinec je veřejnosti pří-
stupný celoročně.

Tou otázkou nad šálkem kávy začíná být  
s přibývajícím věkem medvědů dilema, zda je 
nechat rozmnožit, nebo je této možnosti zba-
vit kastrací. Druhá alternativa dává záruku bez-
problémového chovu, první je lákavá návštěv-
níky vždy obdivovanými medvíďaty. Jenže má 
i svá úskalí: Znamenalo by to získat pro samce 
nový domov, neboť nemůže zůstat s potom-
ky v jednom výběhu, či stavebně přizpůsobit 
stávající medvědinec, mít zájemce o mláďata. 
Nebudou to mít při dalším rozhodování Ze-
mánkovi prostě lehké. Svůj názor bude mít 
jistě i správce hradu Památkový ústav Středo-
českého kraje. U nich samých to bude střet ra-
cionálních úvah s emocemi. A že jsou medvědi 
jejich srdeční záležitostí, potvrzuje nejen ranní 
snídaňový ceremoniál, ale i vyznání paní Hany 
Zemánkové: „Jsou milí,hrají si spolu, zbožňují 
koupání a nevěřili byste, když mají diváky, jací 
jsou to komedianti…“

František Hykeš, 
foto Radka Kočová, převzato 

z Berounského deníku 21. 5. 2013

zemánkovi z Točníku a jejich medvědi

osobnost

Počátkem dubna našli obyvatelé jednoho  
z domků v Břízsku na severním Plzeňsku pod 

chodníkem 58 malých ropuch zelených. Na ně-
jaký čas se stala jejich zachránkyní a opatrovni-
cí Jiřina Hepová z Kaznějova. O prázdninách už 
vyrostly natolik, že nastal čas na jejich vrácení 
do volné přírody. Ale kam, aby zde měly všech-
ny podmínky k životu a rozmnožování?! Vždyť   
v posledních letech ropuch zelených v přírodě 
výrazně ubylo a jedná se o chráněného oboj-
živelníka. Už se paní Hepové zdálo, že taková 
lokalita snad na Plzeňsku ani neexistuje. Vždy 
něco podstatného chybělo nebo vadilo. Nako-

nec se přece jen našla v podobě velkého soukro-
mého pozemku s kaskádou rybníčků u Žichlic.  
S žábami ze Břízska zde mají nový domov i další 
čtyři od České Břízy.                      (hp, foto repro)

nový domov pro ropuchy zelené      

Ještě s malými medvíďaty. Dnes už jsou to po-
řádní huňáči.
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Ze zákulisí

Je 19. června 2014 sedm hodin ráno. Na návsi 
v Dolní Bělé vyhlíží 46 nejpilnějších sběračů 

hliníku z 1. až 8. třídy zájezdový autobus. Koneč-
ně je tady a cesta do Německa může začít. Díky 
projektu Sdružení přátel Zoologické a botanické 
zahrady města Plzně IRIS, z něhož byla financová-
na doprava, se děti vydávají za přírodními krásami 
Bavorského lesa – německého protějšku Šumavy.
Někteří mají v kapse  svůj první pas a eura. Pro ty 
nejmenší z první třídy je cesta poměrně dlouhá, 
ale od Klatov je krajina zajímavější a je na co se 
dívat. 

První zastávkou je „Dům u divočiny“ v Lud- 
wigsthalu, kde jsme „zakotvili“ na téměř čtyři hodi-
ny. Dětem se nejvíce líbila jeskyně z doby kamen-
né a vyhlídková věž. Ve výbězích jsme obdivovali 
celou řadu zvířat, z nichž největší úspěch sklízeli 
vlci, pratuři a koně Převalského. Zajímavé byly  
i dřevěné zvířecí plastiky. Po obědě se celá výpra-
va přesunula na parkoviště pod Velkým Javorem. 
Cesta kabinkovou lanovkou končila na vrcholu  
v nadmořské výšce 1 456 metrů. Díky nádherné-

mu počasí s azurově modrou oblohou byla skvělá 
viditelnost. Ti, kteří byli v zimě na lyžařském výcvi-
ku v Železné Rudě, dohlédli na sjezdovky, na nichž 
před několika měsíci lyžovali. Dobrodružný sestup 
z Javoru k Velkému javorskému jezeru, které je le-
dovcového původu, končil společným focením na 
hrázi jezera. A co by to bylo za výlet bez tečky? Tou 
byla návštěva cukrárny v Železné Rudě. Zpáteční 
cesta utekla jako voda, zvlášť po tolika skvělých zá-
žitcích.

Výlet se všem moc líbil. Návštěva sousední-
ho státu, nádherná příroda národního parku, vlci, 
koně, rozhledna, lanovka, daleké rozhledy, jeze-
ro, ideální počasí, skvělá nálada a cukrárna k tomu 
– to prostě nemělo chybu. A to vše díky projek-
tu Sdružení přátel Zoologické a botanické zahra-
dy města Plzně IRIS a starému hliníku, který by bez 
naší pomoci končil na skládkách komunálního od-
padu.

Odměněné děti ze ZŠ Ludvíka Očenáška  
v Dolní Bělé v oblačné výši na vrcholku Velkého 
Javoru.                                                 Foto Jan Bican  

za starý hliník do německa 
Jan Bican, zástupce ředitele zŠ dolní Bělá

A jak dopadl sběr hliníku organizovaný kaž-
doročně časopisem IRIS na počest Dne Země 
ve školním roce 2013/2014? Celkové množ-
ství zachráněné suroviny – převážně potravi-
nových obalů – bylo zase o něco vyšší než 
před rokem. Jeho hmotnost činila 1870 kg. 
(Před rokem to bylo 1 770 a ještě předtím 
1 660 kg.)  Největší zásluhu na tom měly 
opět dvě školy ze severního Plzeňska – ZŠ 
a MŠ Město Touškov a ZŠ Ludvíka Očenáška  
v Dolní Bělé. V Plzni si zaslouží pochvalu žáci 
31. ZŠ, děti z 91. MŠ a studenti Masarykova 
gymnázia. Nejvzdálenější sběrači byli i letos 
z jižních Čech – tentokráte ze ZŠ v Bělči- 
cích.                                                          (fh)

Favorité zůstali 
favority

TěŠTe se nA 
neJJedovATěJŠí hAdY svěTA

V polovině září začala v Tropickém pavi-
lonu plzeňské zoologické a botanické za-
hrady přestavba části věnované terarijním 
živočichům. Vynutila si ji skutečnost, že 
expozice neumožňovaly důstojnou prezen-
taci chovaných exemplářů. Rekonstrukce  
dovolí představit návštěvníkům nejjedova-
tější hady světa. Přáním chovatelů je, aby 
stavební práce skončily na začátku příštího 
roku a s novým rokem tak získala zoo další 
unikátní expozici.

Část pavilonu, kde žijí šimpanzi, lemu-
ři, drápkaté opice, varan komodský a další 
zvířata, zůstávají veřejnosti přístupná bez 
omezení.                                                       (jr) 

expozice 
plná smrti                      

Na základě partnerského projektu Sdružení přátel Zoologické a bo-
tanické zahrady města Plzně IRIS a bavorské obce Lohberg CESTY 
ZA POZNÁNÍM DO BAVORSKÉHO LESA finančně podpořeného  
z Cíle 3 – ČR Svobodný stát Bavorsko navštívilo v prvních dvou 
dekádách června 2014 pět školních kolektivů následující mís-
ta ve východním Bavorsku: zoologickou zahradu ve Straubin-
gu, areál divočiny v Ludwigstahlu, Zoo Bavorského lesa v Lo-
hbergu, Natur park v klimatických lázních Arrach, Velký Javor  
a Velké javorské jezero. Zájezdy byly ZŠ a MŠ Město Touškov, 
ZŠ Dolní Bělá, 31. ZŠ Plzeň a Masarykovu gymnáziu Plzeň od-
měnou za několikaleté příkladné zapojení do sběru hliníkových 
potravinářských obalů a soustavnou pozornost environmen-
tální výchově. Pátá škola – 1.  ZŠ v Plzni – získala zájezd rovněž 
za soustavnou pozornost ekologické výchově a dále za dlouho-
letou spolupráci s plzeňskou zoologickou a botanickou zahra-
dou a Sdružením IRIS při různých environmentálních projektech  
a pořádání příměstského dětského tábora.                                                   (zh)  

Nejpilnější sběrači hliníku ze ZŠ a MŠ v Městě Touškově na sever-
ním Plzeňsku při návštěvě Zoo Bavorského lesa v Lohbergu.   

  Foto Marie Janečková

Cesty za poznáním do Bavorska  

Znáš Šumavu a Bavorský les?
NAUČNÁ S TE ZK A

Motto: Krajiny národních parků Šumava a Bavorský les jsou součástí téhož pohoří. Jsou sourozenci, ale nikoliv dvojčata. Zde, v srdci Evropy, nachází divoká příroda znovu svůj domov.

Zastavení 1.

Kde jsi? V zeleném srdci Evropy!
Pro svoji lesnatost, rozlohu a polohu „uprostřed“ Evropy 
jsou  Šumava a Bavorský les právem nazývány zeleným srd-
cem Evropy. Jako velká přírodní továrna na kyslík také  ze-
lenými plícemi Evropy. Oba orgány mají životně důležitou 
funkci a podle toho bychom se měli k tomuto jedinečnému 
a na přírodu stále bohatému území obklopenému civilizo-
vaným a industrializovaným světem chovat.

Šumava a Bavorský les jsou hraniční hvozdy, i když dnes 
jimi vede jen hranice administrativní, nikoliv nepřátelská 
a nepropustná. Ostatně archeologické nálezy naznačují, že 
od pravěku do středověku Šumava a Bavorský les spíše lidi 
spojovaly, než rozdělovaly.
Snad žádné další pohoří u nás nemělo štěstí na tolik ob-
divovatelů z řad umělců jako právě Šumava. Vzpomeňme 
jen ty nejznámější – česko-německého spisovatele Karla 
Klostermanna, rakouského spisovatele Adalberta Stiftera 

či Bedřicha Smetanu; ten na Šumavě čerpal inspiraci nejen 
pro operu Čertova stěna ale i pro oslavu vpravdě národní 
řeky Vltavy.
Žádné naše další pohoří nemůže nabídnout jako Šumava 
ledovcová jezera. Nachází se v ní náš nejznámější prales 
Boubín. Neodmyslitelně k ní patří rašeliniště, zde nazýva-
ná slatě, stejně jako drsné pláně, hluboké lesy přerušované 
loukami a pastvinami, na něž se pozvolna navrací barevná 
pestrost rozkvétajících bylin…
Pojďme a vydejme se do těchto míst na českém a bavorském 
pomezí. Následujících 12 zastavení naučné stezky vám bude 
dobrým průvodcem. Ale poznat tento kraj, porozumět mu, 
uložit si jej do paměti i do srdce znamená jediné. Vydat se 
za ním. Navštívit ho, spřátelit se s ním a respektovat ho…

Jako součást našeho pohraničního horského valu není 
šumavské pohoří osamocené. Na severozápadě a na 
jihovýchodě na ně navazují další dvě horstva, která 
jsou od Šumavy oddělena horskými průsmyky.

Víte, která  dvě pohoří to jsou?

A ještě prémiová otázka pro znalce Šumavy: 
Jak se jmenují oba výše zmíněné průsmyky?

Ověřte si své znalosti:

Kdo je přesvědčen, 
že jde o Novohradské hory a Český les 

a dokonce ví, že Šumava na 
jihovýchodě začíná Vyšebrodským 

průsmykem a na severozápadě končí 
průsmykem Všerubským, má nejen 
pravdu, ale i velmi dobré zeměpisné 

vědomosti.

3 Panorama Šumavy.

Foto Jaroslav Vogeltanz

1 Zádumčivá Šumava.

4 Panorama Bavorského lesa.

HLAVNÍ PARTNEŘI PROJEKTU
DAS PROJEKT WURDE GEFÖRDERT DURCH

VE SPOLUPRÁCI S NÁRODNÍM PARKEM A CHRÁNĚNOU KRAJINNOU OBLASTÍ ŠUMAVA A NÁRODNÍM PARKEM BAVORSKÝ LES 
REALIZOVÁNO V LETECH 2012 AŽ 2013.

DAS PROJEKT WURDE IN ZUSAMMENARBEIT MIT DEM NATIONALPARK, DEM LANDSCHAFTSSCHUTZGEBIET ŠUMAVA 
UND DEM NATIONALPARK BAYERISCHER WALD IN DEN JAHREN 2012 BIS 2013 REALISIERT. 

SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ.
„INVESTICE DO BUDOUCNOSTI“

GEFÖRDERT AUS MITTELN DER EUROPÄISCHEN UNION, FONDS FÜR REGIONALE ENTWICKLUNG.
„INVESTITION IN IHRE ZUKUNFT“
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2 Boubínský prales.
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Na statku Lüftnerka

Skvosty přírody

V tomto případě ovšem nejde o dvě po-
hádkové či místopisné postavy. Myšleno je 
nové partnerství 4. plzeňského městského 
obvodu a koně plemene hafling ze statku 
Lüftnerka v plzeňské zoologické a botanické 
zahradě. Měl být velkou atrakcí na dětském 
dnu v Doubravce, ale protože se mu nechtě-
lo opustit výběh, zastoupila ho zde jeho par-
ťačka kobylka apalloosy Vicky. Ne nadarmo 
se říká: Nepřijde-li Mohamed k hoře, musí 

hora k Mohamedovi. A tak se 16. června vy-
pravilo za haflingem na statek Lüftnerka více 
než 600 dětí z doubraveckých mateřských 
škol. A poněvadž symbolem této části Plz-
ně je vrch Chlum s rozhlednou, bylo jméno 
pro statného valacha jasné: CHLUM. Spolu  
s ředitelem zahrady Jiřím Trávníčkem mu 
připili na zdraví i starosta městské části  
Plzeň 4 Michal Chalupný a další členové ve-
dení obvodu.                                                (mv)

Přátelství doubravky a Chluma 

Příroda, to nejsou jen zvířata a rostliny, 
ale také její neživá součást – řeky, rybní-
ky, pohoří, skály. A právě u nich se dnes 

v našem seriálu zastavme. I mezi nimi lze na-
jít skvosty. Těmi, nad nimiž se tají dech, sice 
Česká republika obdařená není a musí se za 
nimi cestovat, přesto i mnohé z našich skal-
ních útvarů stojí za pozornost, za výlet, za po-
znání. A nemusí to být zrovna Pravčická brána 
v Česko-saském Švýcarsku.

Čedičová Panská skála v podobě varhan u No-
vého Boru je všeobecně známá. Kdo však ví, že 
malé čedičové varhany se nacházejí i v severo-
západních Čechách. A to dokonce dvojí. Jedny 
větší – přírodní památku Rotavské varhany (na 
snímku) – najdete několik kilometrů od Kraslic, 
druhé – chráněné rovněž jako přírodní památka 
– u obce Hlinky poblíž Karlových Varů. 

První z  jmenovaných jsou pozůstatkem tře-
tihorního vulkánu s vynikající ukázkou sloup-
covitého rozpadu čediče. Mohutná odkrytá 
stěna se skládá z dvanáct metrů vysokých, vě-
jířovitě rozložených hranolů, které skutečně 
připomínají varhaní píšťaly. Okolí Rotavy na-
bízí i další geologické zajímavosti. Na prvém 
místě jsou to Rotavské sluňáky – křemencové 
bloky, jedny z největších v republice. V Růžo-
vém údolí najdeme v kaňonu Skřivánčího po-
toka s žulovými skalisky obří hrnce s hmatatel-
nými důkazy o seismické aktivitě. 

Pokud jsme už zavítali do těchto míst, vy-
dejme se ještě severněji do blízkosti česko-ně-
mecké hranice za další přírodní památkou. Je 
to výrazný asi 300 m dlouhý izolovaný skalní 
hřeben Vysokého kamene. Skalní bloky vystu-
pují až 20 m nad okolní terén a jsou téměř bez 
vegetace. Jsou příkladem deskovitého rozpa-
du kvarcitu protkaného křemennými žilkami. 
Z vyhlídky na nejvyšší skalní věži je výhled na 
Krušné hory, Smrčiny a daleko do Německa.  
Z vegetačního hlediska představuje území jed-
no z nejtypičtějších brusnicových společen-
stev skal a drolin a na malé ploše se zde vysky-
tuje mnoho druhů lišejníků, a to i vzácných.

Turistickou atrakcí Ohře u Karlových Varů 
jsou Svatošské skály. Jsou národní přírodní 
památkou a chráněny jsou již od roku 1933. 
Pojmenovány jsou podle legendy o nevěrném 
Svatošovi. Ten slíbil lásku a manželství vod-

ní víle z Ohře. Zamiloval se však do pozem-
ské dívky a s tou se chtěl oženit. Víla se mu 
pomstila tak, že proklela celý svatební průvod  
v kámen. Až padesátimetrové žulové bloky 
skal tak mají svá jména: Nevěsta se Ženichem, 
Páter, Muzikanti, Tchýně a Tchán, Svědkové. 
Místo inspirovalo zakladatele psychoanalýzy 
Sigmunda Freunda natolik, že o něm napsal 
pojednání Sen o Svatošských skalách. Mezi 
umělce, kteří místo ztvárnili ve své tvorbě, se 
řadí také J. W. Goethe a Vilém Mrštík.

Romantické skalní scenérie nabízí Ohře  
i na dalším svém toku poté co opustí lázeň-
skou metropoli, Kyselku a Vojovice. To už 
vstoupila do Doupovských hor a strmé tmavé 
pobřežní skály tvořené sopečnými horninami 
jsou obzvlášť malebné z jara, když na nich roz-
kvete zářivě žlutá tařice skalní.

Kouzelné skalní partie má i druhá největ-
ší řeka západočeského regionu Berounka. Ať 
v okolí hradu Krašova nebo o nějaký kilometr 
dál, kdy ji pohltí křivoklátské lesy.  

Jestliže jsme už několikrát zmínili skály vul-
kanického původu, nelze přejít bez povšimnutí 
dvě bývalé západočeská sopky. Komorní hůrka  
u Chebu je nejprobádanější sopkou v Evropě. Za-
sloužili se o to vedle dalších zakladatel Národní-
ho muzea hrabě Kašpar Šternberk, přírodovědec  
a básník Johann Wolfgang Goethe. 

Příšovská homolka severně od Plzně zda-
leka nedosahuje známosti té první. Přesto jde  
o nejjižnější sopku v Českém masivu. Významná je  
i formou méně obvyklé povrchové sopečné čin-
nosti. Vulkanický původ mají i všechny výškové 
dominanty krajiny směrem ke Konstantinovým 
Lázním a Manětínu jako např. Ovčí vrch, Krasí-

kov či Hradišťský vrch s bývalým čedičovým lo-
mem. Stejného původu jsou i zdejší tři stolové 
hory: Chlumská  nad Manětínem s výskytem en-
demitního (nikde jinde rostoucího) jeřábu ma-
nětínského, Doubravecký vrch u Nečtin  s přírod-
ní rezervací Kozelka chránící skalní věže, sloupy  
a ploché stěny s pseudokrasovými závrty. Nej-
známější z trojice – Vladař – spojuje geologicky 
tuto oblast s Doupovskými vrchy.  

Zajímavými skalními útvary v krajině jsou,  
i když nijak výrazných rozměrů, různé osamoce-
né kameny, obvykle nazývané jako Čertovo bře-
meno, Čertův balvan, kopyto apod. S nadpřiroze-
nými silami je spojili naši předci, protože neměli 
vysvětlení, kde se najednou vzal v poli, louce,  
v lese osamocený velký balvan. My samozřejmě 
víme, že za jejich existenci mohou ryze přírodní 
síly, většinou zvětrávání nebo eroze. V naší zá-
jmové oblasti se vyskytují zejména na Blaten-
sku. Na mnohých místech odolaly zemědělské 
velkovýrobě a jsou stále ozdobou krajiny. Zvláš-
tě půvabné jsou kamenitá dna zdejších mělkých 
rybníků, když v době podzimních výlovů za-
čnou v předpoledním slunci vykukovat jednotli-
vé balvany z mlhy. Nachází se zde i nejznáměj-
ší český viklan nazvaný po obci, v jejíž blízkosti 
ho najdete – Kadovský. Na obvodu měří více jak  
11 metrů a jeho hmotnost činí kolem 30 tun.  
V roce 1985 byl vyhlášen přírodní památkou, ale 
pozornost vědců upoutával již v 19. století. 

Ukázkou vzniku skupinových žulových balva-
nů je přírodní památka U báby – U lomu poblíž 
Žihle v nejsevernějším výběžku Plzeňského kraje.

Typickým geologickým jevem jižního Plzeň-
ska jsou buližníkové suky a kamýky. Přírodní pa-
mátkou Andrejšky pod hradem Radyní a ještě se-
vernější Ostrou hůrkou zasahují až k samé Plzni. 
Známou lokalitou, rovněž zákonem chráněnou, 
je Lupensko na Přešticku. Poblíž je i další vý-
znamný buližníkový suk vypínající se nad okolní 
krajinou do výše až 20 m – Černá skála. U Vlčtej-
na je to zase Hrubá skála.

Oproti rostlinám a živočichům má neživá pří-
roda tu výhodu, že neodkvétá, se změnou pro-
středí není náchylná k vyhynutí, dalo by se proto 
říci, že je věčná. Ale není tomu tak úplně. Půso-
bí na ni povětrnostní vlivy, znečištěné ovzduší, 
je ohrožena stavební činností a těžbou a často  
i lidským vandalstvím. I ona proto potřebuje ak-
tivní a zákonnou ochranu. Jak potvrzuje před-
chozí text, většina významných skalních lokalit ji 
také opravdu má.                                      (kola)

varhany nemusí být jen v kostele

Foto (repro)  
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V třeboňské po-
bočce Bota-

nického ústavu 
Akademie věd 
ČR se nachází 
jedna z druho-
vě nejbohatších 
sbírek vodních  

a mokřadních rost-
lin ve střední Evro-

pě. Zahrnuje většinu 
– cirka 450 druhů – ros-

toucích v České republice. 
Vznikala postupně od roku 1976 jak pro stu-
dijní účely, tak jako banka rostlin ohrožených 
vyhynutím. V současné době je zde ve spolu-
práci s Chráněnou krajinnou oblastí Třeboň-
sko pěstováno v záchranných kultivacích na 
30 kriticky a silně ohrožených druhů vodní  
a mokřadní vegetace. 

Třeboňští botanici spolupracují s řadou 
domácích a zahraničních výzkumných praco-
višť, botanických zahrad a dalších institucí. 
Nechybí mezi nimi ani plzeňská zoologická  
a botanická zahrada. Spolupráce trvá od roku 
2008 a je zaměřena především na poskytová-
ní sazenic mokřadních rostlin pro botanické 
expozice v euroasijské biogeografické oblasti 
zahrady. Na jejím začátku byl grant  v souvis-
losti s vytvořením Unie botanických zahrad 
ČR, ale neustala ani v následujících letech. 
Letos se rozšířila i na opačný transfer rostlin 
– tedy z Plzně do Třeboně.

Při zaměření výzkumného pracoviště ne-
lze nepoložit vědecké pracovnici Mgr. An-
dree Kučerové, Ph.D., tolik diskutovanou  
a stále otevřenou otázku: Je možná záchra-
na vyhynutím ohrožených rostlin umělými 
kultivacemi a následným vysazováním do 
přírody?

„Především musíme vědět, proč rostlina 
z dané lokality zmizela. Jde-li o mokřadní 
druh a stanoviště bylo odvodněno, jakákoliv 
snaha o jeho návrat je samozřejmě nesmysl. 
Může vzniknout ovšem také situace, že na 
pohled se nic nezměnilo, ale půdou sem 
začaly třeba prosakovat různé chemikálie  
z okolních polí, změnil se chemizmus půdy 
nebo  podpovrchových vod a to se stalo 

pro některé rostliny natolik limitující, že zde 
přestaly růst. Dokážeme-li příčiny změny ve 
vegetaci kvalifikovat a následně vrátit místu 
původní charakter, má návrat vzácných vy-
hynulých rostlin smysl. Je však třeba zmínit, 
že na tzv. repatriace rostlin do přírody není 
mezi botaniky jednotný názor. Jejich část 
doporučuje ponechat přírodu bez zásahů, 
odmítá tedy i zpětné výsadby, byť vzácných 
druhů. Další jsou tolerantnější, ovšem ani 
oni nejsou úplně jednotní. Jedni říkají, ano 
souhlasíme, ale sázejme jen původní rost-
linný materiál na původní stanoviště. Druzí 
připouštějí, že hrozí-li druhu v daném regi-
onu vyhynutí – je možné jej vysadit na blíz-
kou náhradní lokalitu, ale je ji třeba sledovat  
a každou repatriaci publikovat. Z hlediska 
této názorové různosti je naše pozice poně-
kud snazší v tom, že k záchraně některých 
vodních, ale především mokřadních rostlin 
využíváme úspěšně ve spolupráci se Sprá-
vou CHKO Třeboňsko malé opuštěné pís-
kovny. Jsou to uměle vzniklé biotopy, podo-
ba bývalých rybničních lokalit byla zcela jiná 
a je prakticky nevratná. Velký význam mají 

zejména pro zá-
chranu vzácných 
druhů rostoucích 
na obnažených 
rybničních dnech. 
Ty, jak je upouště-
no od kdysi běžného  
a pravidelného letnění ryb-
níků, rychle mizí z naší přírody.“

Sbírka vodních a mokřadních rostlin  
v Třeboni je zdarma přístupná veřejnosti  
a pro školní kolektivy zde pořádají odborné 
komentované prohlídky. Žáci a studenti se 
na poměrně malém prostoru a bez holínek 
seznámí s většinou domácích zástupců ve-
getace rybníků, mokřin, rašelinišť a vlhkých 
luk. Nechybí ani kolekce masožravých rost-
lin a ukázky vodní a mokřadní subtropické  
a tropické květeny. Zvláště poučné je sezná-
mení se s jednotlivými biotopy… A jaký je 
o exkurze ve školách zájem? „Na nezájem 
si stěžovat nemůžeme,“ míní Mgr. Kučero-
vá. „Spíše narážíme na taxonomický přístup  
k výuce botaniky, namísto, aby se žáci a stu-
denti dozvídali, kde jednotlivé rostliny ros-
tou, k čemu jsou užitečné, jak jsou u nás 
zastoupeny a podobně.“

Třeboňská sbírka je natolik zajímavá  
a poučná, že se za ní stojí vypravit v rámci 
školního výletu nebo odborné exkurze i ze 
západních Čech.              Ing. František Hykeš

Foto Andrea Kučerová

v království rostlin

Netýkavku žláznatou, tehdy označovanou jako 
Royelovu, jsem si přinesl na zahrádku v roce 1977 
z pražské Šárky. Zaujala mě barvou květů, vzrůs-
tem, celkovou dekorativností. O nepůvodních in-
vazních rostlinách se tehdy ještě nemluvilo, ale 
přesto jsem si na podzim odebral pár semen  
a všechna ostatní, ještě nezralá, jsem zlikvidoval. 
Víme, jak se netýkavky dokážou pomocí svých 
„vystřelovacích“ semínek rychle rozšiřovat do 
okolí a nechtěl jsem, aby se dostala k sousedům. 
S výjimkou Šárky a mé zahrádky jsem se s ní ně-
kolik let nikde jinde nepotkal. Až někdy v polovi-
ně osmdesátých let na březích Vltavy v Českém 

Krumlově. A od té doby stále častěji. Není už snad 
v Čechách jediný vodní tok, u něhož by nerost-
la. Prostě typická invazní rostlina, i když botanici 
ji vzali víceméně na milost. Roste v místech, kde 
byly většinou jedinou vegetací kopřivy, a která by 
obsadila křídlatka japonská nebo další také invaz-
ní druhy.

Letos v létě jsem spatřil netýkavku žláznatou 
na Šumavě u Černého jezera. Už vyšplhala i do 
hor, přestože je přes svůj himálajský původ u nás 
spíše rostlinou nižších a středních poloh. Nebyla 
nijak velkého vzrůstu, ale nezaměnitelně to byla 
ona. V tomto případě by měli ochranáři zpozornět 
a zabránit jejímu šíření. V národní přírodní rezer-
vaci nemá co dělat. Největší šumavské jezero je 
krásné i bez její ozdoby.                                                                                             

Foto Alena Palmer

suchou nohou za vodními a mokřadními rostlinami 
v TŘeBonI Je To moŽné               

Třeboňská sbírka vodních a mokřadních 
rostlin představuje jedinečnou možnost, 
jak na jednom místě vidět rostliny z hlu-
bin Černého a Plešného jezera, tak druhy 
typické pro polabské tůně nebo jihomo-
ravské mokřady.

ozdobná netýkavka vystoupala do hor                     
Josef hart

1

2

1  Vachta trojlistá roste na kyselých rašelin-
ných půdách a v mělkých rašelinných tůň-
kách. V minulosti byla hojně používanou lé-
čivkou, především při žaludečních obtížích 
a nechutenství, dodnes se přidává do ža-
ludečních likérů, kterým propůjčuje typic-
kou hořkou chuť. V současnosti se vyskytu-
je převážně jen v rezervacích a je chráněna 
zákonem. 

2  Puchýřka útlá je drobná nenápadná tra-
vička porůstající obnažená rybniční dna. 
Dokáže vyrůst, vykvést a vytvořit zralá se-
mínka během necelých šesti týdnů.
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Zajímavá výuka

Po sestavení lodních posádek, zvolení kapi-
tánů, volbě symboliky a založení lodních de-
níků vyrážejí jednotlivá družstva odpoledne 
prozkoumat nejbližší okolí. Hledání civilizace, 
vody, lesa, budoucí obživy je dobrodružné, ale 
celé odpoledne nezaplní, a tak vedoucí prochá-
zejí prověrkou, jak jsou schopni oddíl zabavit.

Život vznikal v jeskyních, první výlet do zoo 
proto vede do expozice Svět v podzemí. Jako 
začínající cestovatelé nemohou samozřejmě 
opomenout výstavu věnovanou cestovatel-
ským legendám Hanzelkovi a Zikmundovi. Před 
první velkou výpravou je třeba námořníkům 
připomenout, co všechno musí znát. Prostřed-
nictvím vtipných scének se naučí orientovat se 
podle světových stran, základům zdravovědy, 
jak přežít po ztroskotání, nebloudit v neznámé 
krajině. A zítra budeme pokračovat obdobně 
pojatou lekcí zdravovědy a chování na silnici.

Hlavní je však ve středu výprava na neznámý 
„ostrov“ Sofronku. Toho neznámého připravilo 
zdejší arboretum opravdu hodně! Vždyť které  
z dětí vidělo daňky ze vzdálenosti pár kroků, 
který táborník slyšel o žárových borových šiš-
kách, jež se rozevírají a vydávají semena jen při 
lesních požárech? Nebo o tak těžkých borových 
šiškách, že tento jihoamerický druh borovice se 
nesmí vysazovat v ulicích, protože by ohrožoval 
zaparkovaná auta. A víte vůbec, až na jakou vzdá-
lenost doskočí žába? Táborníci to vědí – rekord 
je pět metrů. Vyzkoušeli hned také své výkony 
a zjistili, že žábami a žabáky by být nemohli. 
Odpoledne vrcholí u Seneckého rybníka opé-
káním špekáčků. Vedoucí pozor, některá děcka 
mají opékací prut nebo vidlici v ruce poprvé.  
A že se o ně mohou spálit vědí, až kdy se stane!

Kde jinde navštívit pohromadě všechny 
kontinenty světa, než v zoo. Čtvrtek patří proto 
její celodenní návštěvě.

Možná únava z teplého letního počasí, z pře- 
míry zážitků, či z každodenního pohybu od 

rána do pozdního odpoledne způsobila v muž-
stvu ponorkovou nemoc. Ale lesní pedagog  
Ing. Pavel Šefl s kolegou ji rozhodně rozptýlí. 
To dokázal už při loňském táboře. Stejnou moc 
mají i recesistické soutěže. A další dobrá zpráva: 
jsou před námi dva víkendové dny s rodiči.

Pondělek znamená opět návrat na moře. 
Osádky si rozdělují úkoly. Mraky se protrhávají 
a je třeba se rozhlédnout po okolní krajině. Pl-
zeňská věž je proto ideálním místem. Nedaleká 
specializovaná expozice Akva-tera zase malým 
mořeplavcům napoví, co všechno mořské hlu-
biny skrývají. Inspirující je též výlet za šikovností 
našich předků. Hodně o ní vypoví i kolomazná 
pec u Kamenného rybníka.

Úterní stavění iglů vypadá jako dětské hraní 
si. Úkol zní: z větví a dalšího přírodního mate-
riálu postavit příbytek k přežití po ztroskotání. 
Táborníky očividně baví, mají při něm volnost, 
předhánějí se v nápadech, fantazie pracuje na-
plno. Jednotlivé skupinky mezi sebou soutěží 
o co nejoriginálnější úkryt. Do táborové hry je 
každý bodík dobrý. Nastává čas hodnocení. A je 
velmi zajímavé. Čtyři holčičky  postavily z vět-
viček, šišek a mechu vilu svých představ. Dva 
bazény, několik garáží, soukromý tenisový kurt-
…U společné chatrče osádky s vlasteneckým 
názvem Češi vítá porotu sám Praotec Čech. Za 
ten nápad a za vlastní scénku by si zasloužili 
mimořádné ocenění. Porota je ale nekompro-
misní: Hodnotí se jen dílo samotné. 

Body jsou spočítané, vítězové vyhlášeni. 
Nechme odpočinout nohy a ruce a zapojme 
naplno opět mozek. Ptáme se: Proč jsme ne-
mohli v žádném případě stavět iglů, přestože 
se tak úkol jmenoval? A víme, jak se chováme, 
když nás přepadne venku bouřka? A jak jsme 
na tom se znalostí těch nejběžnějších rostlin, 
co jsou všude kolem nás? (Různě, ale žádná 
sláva. Každý oddíl zachraňovalo několik jedin-
ců, ostatní nepoznali ani sedmikrásku, kopřivu, 
vřes, oves…)

A je tu středa a s ní nejdelší výprava z tá-
borové základny v 1. ZŠ v Bolevci do lesů pod 
Krkavcem. Až na vrchol nejdeme, zastavujeme 
se pod ním na místě plném borůvek. A jsou zde 

další úkoly táborové hry: Ve trojčlenných sku-
pinkách absolvování naučné stezky a na závěr 
hledání tajemné truhly s podivným pokladem. 
Jak přicházejí první družstva do cíle, je jasné, 
že za vědomosti si jednotlivé oddíly příliš bodů 
opravdu nepřipíší. Otázky přitom nejsou nijak 
těžké a odpovídají průměrnému věku dětí. Ni-
jak velké překvapení. O ledačems vypovídají 
lodní deníky s množstvím gramatických chyb, 
hrubek, s absencí slovní zásoby... 

V lese se táborníkům očividně líbí. Trhají bo-
růvky a jen tak „děcky blbnou“. Přiznávají, že 
les není právě prostředím, v němž by byli čas-
to. Potvrzují to i některé maminky, jež se ptají 
vedoucích, zda musely děti chodit tak daleko 
(celkem ušly šest kilometrů), když hned u školy 
jsou dvě krásná hřiště. 

Zítra mořeplavba od pólu k pólu končí. Je 
třeba se soustředit na přípravu Neptunovy osla-
vy, na niž jsou pozváni i rodiče a další příbuzní. 
Ale nejdříve ještě malá zábavná prověrka ze-
měpisných znalostí. Začíná u nás doma, potom 
je na řadě i svět. Zajímavé poznání: zeměpis 
světa je dětem mnohem bližší než jejich vlasti.
Neumět určit polohu Karlových Varů nebo ne-
vědět, kde je Šumava, je u školáka i o prázd-
ninách tristní. To odpoledne svět dinosaurů je 
všem o poznání bližší.

Lodě už opět kotví v přístavu. Rychle na pev-
ninu na orientální trh a utratit zde táborovou 
měnu. Po obědě ještě jednou projet scénky  
a těšit se na Neptunovu slavnost a návštěvu 
rodičů. Každý oddíl si připravil vlastní program  
a společným dílem je jemná parodie na Cimr-
manovo dobytí Severního pólu. Pro ukázku zá-
věrečný monolog vypravěče: „S chabě věrohod-
ným odůvodněním, že by zpráva byla nakonec 
využita k posílení prestiže Rakouska-Uherska  
a jméno Němec by udělalo radost Germánům, 
zprávu o skutečně prvním dobytí severního 
pólu se svět nikdy nedozvěděl. A žije tak ve vel-
kém omylu, že prvním, kdo ho objevil, a to až  
6. dubna 1909, byl jakýsi americký polárník Ro-
bert Edwin Peary.

Bylo to prostě jako s vynálezem telefonu. 
Když ho Bell vymyslel, měl už tři zmeškané ho-
vory od Járy Cimrmana!“  

Plavba od pólu k pólu skončila. Snad přines-
la mořeplavcům co nejvíce zajímavých zážitků, 
mezi nimiž snad ulpěly i nějaké nové poznatky 
a vědomosti. Takový byl alespoň cíl tábora.                                                                                

František Hykeš 

za deset dnů od pólu k pólu 

Chystáme se do Světa v podzemí v zoolo-
gické a botanické zahradě. 

Foto IRIS Miroslav Volf 

Postavili jsme lesní chýši a čekáme na body 
od poroty.       Foto Marta Tomanová

Na Neptunovu slavnost si připravil každý 
oddíl scénku.             Foto IRIS Miroslav Volf 

onemocní-li hlavní vedoucí týden před začátkem tábora, není to rozhodně nic pří-
jemného. Ale když už se stalo, tak proč to neotočit do pozitivní roviny a nepo-

stavit na tom zajímavost programu. vždyť téma letošního letního příměstského tá-
bora sdružení IrIs a zoologické a botanické zahrady města Plzně Putování od pólu 
k pólu se k tomu úplně nabízí. děti se tak na prvním nástupu dozvídají, že cestou  
k nim se potopila loď s celou posádkou, se všemi dokumenty a  před nimi je proto deset 
dní improvizací a pokusů o přežití. nevědí, co je čeká, ani kde jsou. lodní personál je bez 
zkušeností, všichni si budou muset navzájem pomáhat.
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Expedice za poznáním

Zdravím příznivce herpingu. Pro ty, kteří ná-
hodou nevědí, co to znamená, je to ang-

lické označení sledování a fotografování zvířat 
v jejich přirozeném prostředí. Nejpříhodnější  
doba v naší zeměpisné šířce je pro něj jaro, 
nejlépe kolem května. Na horách mizí posled-
ní zbytky sněhu a ještě neopadly hladiny řek. 
To je čas, kdy všichni naši ošupinovaní přáte-
lé vylézají po dlouhém zimním spánku ven ze 
svých úkrytů. Jdou si pro první sousto a sa-
mozřejmě hledat partnera. Nedávné probuze-
ní, příjemná teplota či poblouznění samičími 
feromony způsobuje, že plazi nejsou ještě tak 
ostražití a je snazší je spatřit ve větším počtu 
než v kterékoliv jiné měsíce, kdy jsou aktivní.

Naší cílovou zemí bylo pro toto jaro Řec-
ko. Avšak letošní pobláznění přírody, kdy 
prakticky chybělo jaro a hned bylo léto, 
k tomu ještě o měsíc dřív, nám moc do ka-
ret nehrálo. Na jihu přišlo jaro dříve skoro  
o tři měsíce! A jak jsme v takových podmín-
kách my tři – Tomáš Jirásek, Jiří Doxanský 
a já, všichni pracovníci plzeňské zoologické  
a botanické zahrady – dopadli?  

Uprostřed týdne 23. dubna vyrážíme z Plz-
ně směr první lokalita. Tou je bulharská re-
zervace na kopci Kožuch kousek od hranic  
s Řeckem. Cestou ještě během krátké pau-
zy zalovíme s fotoaparáty kolem břehů řeky 
Strumy. První druhy hmyzu, žab, želv a hadů 
na sebe nenechají dlouho čekat. Na obloze 
se honí mraky, ale mezi nimi vykukuje slunce.  
A když zasvítí naplno, má už pořádnou sílu! 
Pro plazy ideální den.

Po příjezdu do okolí rezervace hned vyráží-
me do terénu. Výsledek prvního dne plus noč-
ního lovu je devět druhů plazů a sedm druhů 
žab! Hotové safari. Jsme nadšeni! Druhý den 
rozšiřujeme „sbírku“ o dva plazí druhy a pe-
lášíme do Řecka. Směr Alexandropolis. Pro-
jíždíme lokalitou s největším výskytem šakala 
obecného v Evropě. Bohužel, je to vidět i na 
silnici. Na pár kilometrech dva sražené kusy.

Hotové plazí 
  safari! Aleš zíka

Při cestě kolem moře spatří Tomáš pla-
meňáky a je jasné, že tu budeme zůstávat na 
ranní focení. Když druhý den fotoaparáty do-
cvakají, navážeme na cíl expedice, kterým je 
spatřit a nafotit  zmiji tureckou (Montivipera 
xanthina). Výskytem zasahuje až do severový-
chodního Řecka, do Thrácie, k městu Xánthi.

Hned první den na lokalitě, hned v první 
hodině a je tady! Krásná už buclatá samička 
vyhřívající se na kraji olivového háje se sta-
la naší modelkou. V podvečer jsme pro ní asi  

o 400 metrů dál nalezli krásného ženicha. 
Úžasný pocit! A radost o to větší, že být ha-
dem v Řecku není vůbec jednoduché. Od jara 
do podzimku pročesávají každý den skrz na 
skrz dubové houštiny neúnavní pasáčci ovcí  
a koz, kteří z neznalosti svou hůlkou hadobij-
kou nekompromisně mydlí i naprosto neškod-
né druhy. Spousta lokalit je už prakticky vy-
mlácená a vypasená.

Chodíme každý sám, aby šance na úspěch 
byla co největší. Večer, když se potkáváme  
u auta, sdělujeme si nadšeně dojmy a vynášíme 
verdikt: Zůstáváme tady na dvě noci, tedy na tři 
dny. Naši fotobanku plazů jsme za ně rozšířili  
o tři exempláře. Je v ní tedy zatím 14 druhů. 

Kvóta na zdejší pobyt vypršela, balíme. 
Po neúspěšném pokusu získat povolení do 
rezervace na turecké hranici jedeme zpátky 
na západ. V okolí Keramoti se má vyskytovat 
mnoho živočišných druhů. Biotopově krásné 
kopečky táhnoucí se hned od pláže vydaly náš  
15. exemplář – dosud nespatřený druh hada 
štíhlovky útlé (Platiceps najadum). Před námi 
je jediná noc v hotelu za expedici, a to z dů-
vodu nabití již unavených baterií a samozřej-
mě kvůli sprše! Počasí a miliardy komárů si 
však nepřály, abychom tady zůstali déle. Po 
získání informací v turistickém centru bylo 
naše další směřování jasné: lokalita mezi Sta-
rou a Novou Kavalou. Přesun sliboval nádher-
ný biotop! Mělo v něm být všechno. Bohužel 
byl krutě protkaný pasteveckými cestičkami.  
A štěstí už nám nebylo tak nakloněno jako 
počátkem cesty. Za tři dny se nám nepovedlo 
skoro nic spatřit, natož vyfotit. Škoda!

Před odjezdem z Řecka jsme si ještě chtě-
li naplnit žaludky typickou řeckou kuchyní. Ov-
šem i na dost frekventovaném tahu v pátek  
v půl šesté večer nenajdete žádnou otevřenou 
restauraci. Tak nás musel pohostit Bulhar. Místo 
pro další bivak bylo jasné – stejné jako při cestě 
do Řecka, aby naše nohy před tou dlouhou ces-
tou zpět ještě jednou prochodily tuto lokalitu. 
A usmálo se na nás štěstí v podobě 22. plazího 
druhu – ještěrky zední (Podarcis muralis).

Návrat, čas rekapitulace. Názor nás všech je 
naprosto stejný. Přes letošní splašené jaro se 
expedice povedla – hotové plazí safari! 

Foto autor cestopisu

Užovka čtyřpruhá  (Elaphe quatorlineta) Zmije růžkatá (Vipera ammodytes meridionalis)

Sameček zmije turecké (Montivipera xhantina) 

Samička zmije turecké
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Soutěž Kalendárium

zoogeografickými oblastmi 
plzeňské zoo

Naše putování dospělo k poslednímu zemskému kontinentu – k Antarktidě. 
K nejchladnější oblasti Země s ledovým podnebím. Teploty se zde pohybují 
od  letních minus 10 °C až k -70 °C v zimě. Extrémní hodnoty klesají téměř  
k -90 °C. Vzhledem ke svým specifikům nemá Antarktida v plzeňské zoo ži-
vočišné zastoupení. Přítomna je však prostřednictvím evropské ochranářské 
kampaně OD PÓLU K PÓLU, k níž se Zoologická a botanická zahrada města 
Plzně aktivně přihlásila.

 Antarktida leží při severním nebo jižním pólu?

 Arktida je rovněž polárním územím. Je také zemským kontinentem?
    ANO            NE
 Živočišnou říši Antarktidy reprezentují především tučňáci, tuleni a velryby. 

Ptáme se: velryba je ryba nebo savec?

 Česká výzkumná polární stanice působící v Antarktidě nese jméno Joha-
na Gregora Mendela. Byl to významný český

         GENETIK A METEOROLOG  MOŘEPLAVEC A OBJEVITEL
 
 Domovem tučňáků Humboldtových chovaných v plzeňské zoo není Ant-

arktida – tu reprezentuje především tučňák císařský – ale Jižní Amerika. 
 Lze se s těmito ptáky maximálně uzpůsobenými životu ve vodě setkat  

u obou pólů?                      ANO            NE

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

výherci soutěže z 1. čísla časopisu IrIs: Lenka Hladíková, Chodský Újezd; 
Martin Šebek, Plzeň; Jana Kolorosová, Strážov.
Správné odpovědi na soutěžní otázky: Galapágy, Patagonie, ano, brambory, 
ano.
výherci soutěže z 2. čísla časopisu IrIs:  Ivo Fišer, Plzeň; Jana Vacíková 
Hlohová, Josef Brychcin, Plzeň
Správné odpovědi na soutěžní otázky: ano, je původní, obilnina, bizon, So-
nora.                                                            všem výhercům blahopřejeme!

1

3 

4

5

2

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

ZOOTRHY PLZEŇ V ROCE 2014
V Kulturním domě Peklo v Pobřežní ulici se konají:

11. 10., 8. 11., 13. 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.

Návštěvnický servis
ZOOLOGICKÁ A BOTANICKÁ ZAHRADA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

letní akce v novém
V nové verzi se letos návštěvníkům představilo Vítání léta s volbou 
Květinové dívky a stejně tak i loučení se školním rokem a o dva 
měsíce později s prázdninami.

Šumavskou pohádkovou stezku, která už několik let patřila  
k počátku léta v plzeňské zoologické a botanické zahradě, vystří-
dali skřítkové z lesů od zámku Kozel. Květinová dívka se konala na 
profesionálním pódiu a pod 
pártystanem, podporu pro 
její důstojný průběh poskytlo 
17 sponzorů včele s předním 
uměleckým fotografem Iva-
nem Štefkem a kosmetickou 
firmou Mary Kay. Ozdobou 
poroty byla Miss aerobic juni-
or 2012 Sabina Bučanová.

Zcela nové partnery mělo 
loučení se školou i s prázd-
ninami. Jejich hlavním a veli-
ce štědrým sponzorem byla 
společnost Bidvest – zmrz-
lina Prima. O soutěžní pro-
gram pro rodiny s dětmi se 
postaraly nová plzeňská čes-
ko-německá mateřská ško-
la Junikorn a Briliantina 
– prstýnkový ráj pro holčič-
ky.                                                                                       (eš)

Květinovou dívkou 2014 se stala Nikola ZEMKOVÁ (uprostřed), 
stříbro patřilo Michaele DLESKOVé (vlevo) 

a bronz Nele VOHRADSKé.       
Foto IRIS Miroslav Volf 

(více na www.iris.snadno.eu)
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MY SE VLKA NEBOJÍME
Život vlka ve volné přírodě přispívá k její rovnováze.

RWE Energie, člen skupiny RWE, 
kmotr chovu vlka evropského

www.rwe.cz
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