
V důsledku rostoucí popularizaci problematiky ochrany jedinečné izolované populace užovky 
stromové v okolí Stráže nad Ohří roste i zájem turistů spatřit tohoto vzácného hada a dozvě-
dět se více o jeho životě. V zájmu prevence nežádoucího rušení jedinců ve volné přírodě vzni-
kl záměr zbudovat v centru výskytu užovky stromové v místě sídla spolku Zamenis terénní 
infocentrum, kde jsou zájemcům k dispozici informační materiály, výklad odborně způsobilé 
osoby a ukázka exemplářů všech našich druhů hadů ve venkovní expozici. Přímo naproti in-
focentru se v místě původního neudržovaného dětského hřiště dnes nachází přírodovědný 
park s přírodními prvky (hmyzí hotel, minilíhniště pro plazy, skalky pro ještěrky, budky pro 
ptáky, plchy, netopýry), osvětovými prvky (informační tabule zaměřené na přírodní bohat-
ství Poohří) a společenskou zónou (altán, herní prvky pro děti). Přírodovědný park je volně 
přístupný veřejnosti a jeho provoz se řídí návštěvním řádem. Infocentrum, kde můžete získat 
různé informační materiály a odborný komentář, má nepravidelnou otevírací dobu. Zájemci 
si však mohou předem domluvit návštěvu s předsedou spolku Zamenis Karlem Janouškem 
prostřednictvím některého z níže uvedených kontaktů.

Kontakty
Mobil +420602491026, pevná linka +420353449252
Email: zamenisos@seznam.cz
Adresa: Osvinov 149, Stráž nad Ohří, 36301

Jak se k nám dostanete.
Ze státní silnice I13 mezi Karlovými Vary a Chomutovem odbočíte v obci Damice směrem 
na Krásný Les. V obci Krásný Les odbočíte podle směrových cedulí na Osvinov a dále po-
jedete lesní silničkou (cca 5 km) až přímo k nám. 

Osvinov u Stráže nad Ohří 
v sobotu 29. 6. 2019 od 11:30

Přijďte se zúčastnit a využijte tak jedinečnou příležitost blíže se seznámit 
s našimi i exotickými druhy hadů a přírodou údolí řeky Ohře. 

Tato osvětová akce pro veřejnost je podpořena 
Karlovarským kraje v rámci projektu 

„Chránit hady lidi baví - uspořádání akce 
pro veřejnost „Hadí údolí“

Čeká na Vás bohatý program a občerstvení. Pro děti jsou připraveny soutěže 
a dětský koutek.

Těšíme se na Vaši účast!VSTUP VOLNÝ

Ve znamení hada
Dovolujeme si Vás pozvat na akci



Vážení přátelé,

co nejsrdečněji Vás opět zveme na otevírání „hadího údolí“ v přírodovědném parku na 
Osvinově u Stráže nad Ohří, které se koná v sobotu 29. června 2019 od 11:30 hodin. 
Díky podpoře Karlovarského kraje pro Vás spolek Zamenis opět připravil bohatý 
program s ukázkou všech našich druhů hadů i dalších plazů. Letošní akce je nazvána 
„Ve znamení hada“ a přináší možnost seznámení s  řadou hadů z celého světa včetně 
největšího hada planety, krajty mřížkované, i některých jedovatých hadů, např. zmije 
gabunské z Afriky, která má vůbec nejdelší jedové zuby. Hady budou prezentovat 
pracovníci a ošetřovatelé nedávno otevřeného unikátního pavilónu v Plzeňské ZOO 
s názvem „Království jedu“. Ukážou Vám také pomůcky, které používají při manipulaci 
s těmito živočichy. K podrobnostem o výstavbě, otevření a provozu zmíněného pavilónu 
promluví ředitel Plzeňské ZOO Ing. Jiří Trávníček.
Budete rovněž informováni o probíhajícím záchranném programu našeho největšího 
hada, užovky stromové neboli Eskulapovy, ale také o záchranném programu velmi 
vzácné zmije Latifovy z Íránu. 
Dále máte možnost obdivovat stálou expozici historických trofejí dutorohých 
a jelenovitých ze 4 světových kontinentů (Evropa, Asie, Afrika, Amerika) dle zájmu 
také s odborným komentářem. V rámci akce bude zajištěno drobné občerstvení pro 
účastníky za velmi příznivé ceny. Ještě jednou Vás tedy co nejsrdečněji zveme k účasti 
s prosbou, abyste své čtyřnohé mazlíčky tentokrát zanechali doma, neboť jim je vstup 
do přírodovědného parku zapovězen a to s ohledem na ostatní jeho obyvatele (drobní 
savci, ptáci, plazi, hmyz). 

S přáním zajímavých a krásných zážitků z této akce Vás zdraví 
předseda spolku Zamenis.

Karel Janoušek


