
Scénář k audioreportáži – PaedDr. Jiří Troneček 

Zpracovali:   Patrik Čech, Martin Sovadina, Pavel Dolák 

Škola:    ZŠ Bratrství Čechů a Slováků v Bystřici pod Hostýnem 

 

 V hodinách přírodopisu, zeměpisu, na televizních obrazovkách a na sociálních 

sítích denně poznáváme spoustu cizokrajných míst a hlavně cestovatele, kteří 

tato zajímavá a lákavá místa navštívili. 

 

 Od malička rádi cestujeme prstem po mapách a v encyklopediích a na 

internetu si vyhledáváme místa, která jsme zatím neměli možnost navštívit. A 

proto jsme se s velkým očekáváním těšili na návštěvu biologa a cestovatele 

pana doktora Jiřího Tronečka. 

 Narodil se na začátku 50. let, v době, kdy zvídaví chlapci, jakým byl i pan 

doktor Troneček, prožívali svá dobrodružství na stránkách knih a toužili je 

jednou zažít na vlastní kůži. 

   

 „Když já jsem byl ve vašem věku, nebyly žádné počítače ani televize skoro. No 

a tak jsem hodně četl. A už tehdy jsem si říkal, že by nebylo špatné podívat se 

na ta místa, která jsem našel v těch knížkách. Četl jsem cestopisy, Hanzelku, 

Zikmunda a všechny tyhle známé cestovatele. (Ale tehdy to bylo) jen v oblasti 

snu jsme se mohli pohybovat, protože tehdy se dalo cestovat nanejvýš do NDR 

nebo do Bulharska. Potom se změnil systém a otevřely se hranice, tak jsem si 

říkal, proč to nezkusit.“ 

 

 To si asi nikdo z nás nedovede představit, že se ze dne na den ze snu stane 

skutečnost. Pan doktor Troneček navštívil téměř celý svět a místa, o kterých 

by se nám mohlo jen zdát. Za svůj život strávil nejvíce času mimo jiné 

v Kanadě a Tanzánii. Vystoupal na nejvyšší horu Malajsie – Mount Kinabalu a 

dvakrát na Kilimanjaro. 

  

 „To není nijak náročný výstup, až na ten poslední úsek, je to takový choďák. 

První úsek vede tropickým lesem, pak se stoupá takovou pahorkatinou 5 dní. 

Až potom ten poslední vlastní kužel, tak ten je docela náročný, tam se jde 

v noci a tam už je nedostatek kyslíku.“ 

 

 Ze všech kontinentů mu však nejvíce přirostla k srdci Afrika a její rozmanitost, 

tajemství a její nedotčenost civilizací. 

 

  



 „Kráter Ngorongoro, to je obrovský kráter, kruhového tvaru, tak 25 km 

v průměru, ty stěny jsou asi tak 300 m, je tam jedna cesta dovnitř, jedna ven. 

A když to projdete, tam jsou všechny biotopy. Tam je slaná voda, sladká voda, 

travnatá savana, lesnatá savana. Jsou tam všechny druhy zvířat. (Když máte 

štěstí.)Za jeden den můžete vidět celou Afriku.“ 

 

 Během setkání s panem doktorem Tronečkem jsme viděli spoustu zajímavých 

věcí, od vyřezávaných tanečních masek ze Zambie, totemové masky, masku 

masajského bojovníka, ručně vyráběné zbraně domorodých Masajů až po luk 

kmene Křováků.  

Všechny jeho cesty byly plné dobrodružství, neopakovatelných zážitků, 

nevídaných setkání, napínavé atmosféry a mnohdy i plné nebezpečí, ALE 

HLAVNĚ SPLNĚNÝCH SNŮ 

   

„Já jsem tam většinou jezdil tak dlouho, až jsem si to splnil.“ 

 


