
Havrani,opice a britské království 
 
V zajímavém p�ísp�vku o studiu v Angli se kolegyn� Ing.Jír� zmínila 
také o havranech v bývalém londýnském královském paláci a pevnosti 
Tower. Tito ptáci jsou jist� zvláštním maskotem a tak jsem si �ekla, že 
by mohlo být zajímavé p�e�íst si o nich n�co více.  
 
Jedine�ní strážci hlídají Tower prý již od doby jeho založení  k n�muž 
došlo v 11. století. V souladu s legendou, že pouze tak dlouho dokud 
oni tam budou, bude trvat i Tower a moc královské koruny se jim 
dostává zvláštní pé�e.V 17. století  panovník  Karel II. ustanovil 

královským dekretem, že v Toweru má být drženo trvale šest havran�. Ustanovení nebylo 
dodrženo pouze na konci II. sv�tové války, kdy problémy a zmatky s bombardováním a 
jiné okolnosti zp�sobily, že v pevnosti z�stal jediný ochránce jménem Grip.Ale stav pták� 
byl brzy dopln�n. Po�átkem 90 tých let minulého století jich bylo již osm.T�i samice a p�t 
samc�. Nejstarší z nich byl na sv�t� již v r. l973 a nejmladší p�ibyl v  r. l99l. Každý 
z dnešních havran� má své jméno a aby mohli být 
rozpoznáni mají na nožkách kroužky r�zných barev.Živí 
se hlavn� masem z mrtvých živo�ich�. Pohybují se voln� 
pod širým nebem ve �ty�ech �ástech uvnit� Toweru. 
Samostatný prospekt, který o nich informuje, upozor�uje 
návšt�vníky, že  nejsou krotcí a cítili-li by se ohroženi, 
mohli  by bez okolk� i štípnout. 
 
Pé�í o n� a dohledem nad nimi je pov��en muž anglicky zvaný Ravenmaster.Ten nosí ješt� 
dnes uniformu z tudorovského období / konec 15. a 16. století / stejn� jako skupina �ty�iceti 
bývalých p�íslušník� armády tzv.Yeoman Warders, kte�í odpovídají za hlídání a ochranu 
Toweru a každý ve�er ve 21,40 hodin p�i tzv.“klí�ovém ceremoniálu“ zamykají jeho hlavní 
brány.Lidé je - prý nesprávn�- nazývají  Beefeaters. U nás jsou asi dosti známí  hlavn� 
z etikety  prodávané anglické lihoviny. 
 
Je zajímavé,že britské panství má ochránce nejen ve sv�t� pták�,ale také ve sv�t� zví�at. Je 
to na území Gibraltaru, kde turisty zase seznamují se skute�ností, že britská nadvláda  tam 
bude trvat tak dlouho, dokud tam budou žít všudyp�ítomné, voln� se pohybující opice. A 
pokud by to záviselo pouze na tamních obyvatelích, nemusí mít britská koruna o svoje 
setrvání tam asi obavy. Na dotaz zda by cht�li být rad�ji �ástí Špan�lska nám taxiká� hrd� 
odpov�d�l, že mají jednu z nejvyšších životních úrovní v Evrop�, že by si ji cht�li udržet a 
o žádné zm�ny nestojí. 
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