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Úspěšný rok Zoo Praha
Návštěvnost Zoo Praha v roce 2018 již potřetí za sebou překročila hodnotu 1,4 milionu osob.
Konkrétně činila 1 427 491 návštěvníků, což vzhledem k extrémním letním teplotám i absenci lávky
od Stromovky považujeme za nečekaný úspěch. O oblibě pražské zoo ostatně svědčí i skutečnost, že
byla cestovatelským serverem TripAdvisor opět vyhodnocena jako 5. nejlepší na světě. Úspěšný byl
rok 2018 i chovatelsky s 1340 mláďaty 219 druhů savců, ptáků, plazů, obojživelníků a ryb. Stejně
jako v uplynulých letech jsme pro vás sestavili přehled deseti nejdůležitějších událostí roku.
#1 Otevření nové restaurace Gaston a zahájení výstavby australské expozice
Při zahájení hlavní sezóny roku 2018 byl slavnostně otevřen zcela přestavěný objekt restaurace
Gaston. Je v něm nyní k dispozici 70 míst ve vnitřních prostorách a 230 na venkovní terase. Vedle
samoobslužné restaurace zahrnuje nový Gaston rovněž gril, cukrárnu a prodejnu suvenýrů. Náklady
na jeho výstavbu v pojetí, které by mělo být mnohem odolnější případné další povodni, činily
56 milionů korun. V červenci byla zahájena výstavba expozice, která představí australskou, resp.
tasmánskou faunu, a to včetně ďábla medvědovitého. Konečně po překonání všech myslitelných
potíží došlo v prosinci k vyhlášení soutěže na zhotovitele nového pavilonu goril.

#2 Maňásek
Z dlouhé řady zajímavých a výjimečných mláďat vybočil Maňásek. Tak začali chovatelé říkat mláděti
krasky krátkoocasé jávské, které uměle odchovali právě za pomoci maňáska (to proto, aby u něj
nedošlo k nežádoucímu imprintingu). V případě tohoto poddruhu jde dnes skutečně o každého
jedince, protože v přírodě jich žije méně než 100 a v lidské péči řádově desítky… Odchov Maňáska
byl navíc jedním z našich příspěvků ke kampani Silent Forest, kterou na ochranu zpěvných ptáků
jihovýchodní Asie vyhlásila EAZA.

#3 Vzácní a jedineční
Hlavní outdoorová kampaň roku a na ni navázané další aktivity byly věnovány „vzácným a
jedinečným“ zvířatům Zoo Praha. Na billboardech, citylightech, ale i v areálu zoo byli postupně
představováni plazi, ptáci a savci, kteří v celosvětovém měřítku patří mezi kriticky ohrožené,
ohrožené anebo i „jenom“ zranitelné. Současně kampaň upozorňovala na druhy, pro něž Zoo Praha
vede Evropské záchovné programy či plemenné knihy a sehrává tak v úsilí o jejich záchranu zvláště
významnou roli. Postupně vznikla kolekce 17 „vzácných a jedinečných“ počínaje želvou batagurem
tuntong přes bažanta Edwardsova až po gibona stříbrného.

#4 Návrat divokých koní a další aktivity
V pořadí osmý letecký transport koní Převalského z České republiky do západního Mongolska
proběhl opět úspěšně a počet přepravených koní vzrostl na 31. Zoo Praha ovšem i nadále
podporovala Přísně chráněnou oblast Gobi B a vyvíjela další aktivity na ochranu kopytníků
v Mongolsku. Podařilo se také uzavřít memorandum o spolupráci v této oblasti mezi Zoo Praha a
mongolským ministerstvem životního prostředí a turismu. Započala či nadále pokračovala rovněž
realizace anebo podpora mnoha dalších in-situ projektů, mj. Toulavého autobusu v Kamerunu,
výzkumu a ochrany gaviálů v Indii, návratu supů mrchožravých na Balkán, pátrání po saole ve
Vietnamu nebo úsilí zachránit Balikpapanský záliv v Indonésii pro kahau nosaté.

#5 Nejmenší savec světa
V pavilonu Afrika zblízka mohou návštěvníci od letních prázdnin vidět nejdrobnějšího savce světa:
bělozubku nejmenší. Nezapočteme-li délku ocasu, měří tento miniaturní hmyzožravec v dospělosti
pouze 3 až 5 centimetrů. Váží sotva kolem 2 gramů, v průměru dokonce jen 1,8 gramu. O bělozubce
nejmenší se uvádí, že udělá asi 780 pohybů za minutu a srdce jí přitom bije rychlostí zhruba 1200 až
1500 úderů za minutu, to je 20 až 25 úderů za sekundu! Většinu času, kdy je bdělá, věnuje hledání a
lovu kořisti. V našem chovu jsou jí většinou cvrčci, kterých denně spotřebuje 10 až 15.

#6 Veterinární konference
Za významné organizační spoluúčasti pražské zoo proběhla ve dnech 4. až 12. října v Praze
konference evropských a amerických veterinářů, kteří se zabývají péčí o zdraví zvířat žijících v
zoologických zahradách a ve volné přírodě – 2018 Joint EAZWV/AAZV/Leibniz-IZW Zoo and Wildlife
Health Conference. Této události se zúčastnilo 610 specialistů z 52 zemí a přednáškové bloky
obsáhly široké spektrum témat jako např. nové poznatky v medikaci, klinické případy u různých
skupin a druhů zvířat nebo etické aspekty péče o zvířata a jejich welfare. Proběhlo rovněž několik
workshopů, z nichž dva – základy manipulace s exotickými ptáky a pokročilá anesteziologie – se
uskutečnily přímo v Zoo Praha.

#7 Mládě pandy červené a další výjimečné přírůstky
Také rok 2018 přinesl veřejností obdivovaná mláďata. Šlo zejména o další mládě hrabáče kapského,
čtyřčata geparda, mládě gibona stříbrného – a v neposlední řadě o historicky druhé mládě pandy
červené odchované v Zoo Praha. Toto mládě se narodilo 2. července rodičům Wilmě a Patovi, ale
dlouho zůstávalo v péči matky, ukryté v porodních boudách. Návštěvníci jej mohli pravidelně vídat
až od přelomu září a října. Ve věku čtyř měsíců se podařilo určit, že jde o samečka, a na počátku
prosince jej jeho kmotr Miroslav Donutil pokřtil jménem Flin.

#8 Úhyn hrocha Slávka
V sobotu 6. října uhynul v necelých 34 letech samec hrocha obojživelného Slávek. Bez nadsázky šlo
o jedno z ikonických zvířat Zoo Praha. Do historie vstoupil Slávek především jako jeden ze symbolů
katastrofální povodně roku 2002. Když tehdy voda zaplavila pavilon tlustokožců, asi nikdo
nepředpokládal, že by v přízemí uvězněný hroch Slávek mohl přežít. Posléze ho však k všeobecnému
překvapení objevili dobrovolníci živého a zdravého v prvním patře. Nato vznikl i snímek, na kterém
má Slávek svou širokou hlavu vystrčenou z okna pavilonu. Tato fotografie přinesla naději, že
podobně jako tisíciletou vodu přežil Slávek, vzpamatuje se z ní i celá pražská zoo.

#9 Přechod na kompostovatelné jednorázové nádobí a spuštění kompostovací linky
Během roku 2018 Zoo Praha nahradila veškeré jednorázové plastové nádobí používané v areálu
nádobím kompostovatelným, spustila osvětovou kampaň mezi návštěvníky a jako první z českých
zoologických zahrad zavedla ve spolupráci se společností IPODEC – ČISTÉ MĚSTO ve zkušebním
provozu linku na zpracování kompostovatelného odpadu. V praxi to znamená, že se např. místo 800
000 plastových kelímků budou napříště používat kelímky vyrobené ze škrobu a ty se spolu s dalším
jednorázovým nádobím a zbytky jídla z restaurací zkompostují přímo v areálu zoologické zahrady.

#10 Tři koruny ze vstupu na ochranu ohrožených druhů
Rada hlavního města Prahy 20. listopadu schválila, že na in-situ projekty Zoo Praha půjdou napříště
tři koruny z každého vstupu namísto dosavadních dvou. Vedle toho jsou projekty, kterými Zoo
Praha pomáhá chránit ohrožené druhy v oblastech jejich přirozeného výskytu, financovány také
prostřednictvím sbírky „Pomáháme jim přežít“ (číslo účtu 43-680 466 0247/0100) a z příspěvků
partnerských organizací, např. Komerční banky nebo společnosti Alimpex Food. Druhá z uvedených
společností dala v roce 2018 do prodeje tvarohovo-smetanové krémy řady Krajanka ZOO a z
každého kelímku odvádí pražské zoo deset haléřů na ochranu goril nížinných, koní Převalského a
gaviálů indických.

Děkujeme všem, kdo k úspěchu Zoo Praha jakkoli přispěli, i těm, kdo ji prostě mají rádi!

Miroslav Bobek
ředitel Zoo Praha

I.

ODBORNÉ ČINNOSTI ZOOLOGICKÉ

Zoologická zahrada hlavního města Prahy si dlouhodobě udržuje velmi vysokou úroveň chovatelské
a odborné činnosti. Rok 2018 byl počtem chovaných druhů, narozených mláďat a rozmnožených
druhů srovnatelný s předešlými roky. Jako měřítko úspěchu však nelze brát jen kvantitu, ale též
kvalitu ve smyslu odchovu vzácných, ohrožených nebo obtížně chovatelných druhů a v neposlední
řadě také opakované odchovy v následných generacích. V průběhu roku se opět podařilo několik
odchovů s přívlastkem „poprvé v Zoo Praha“ či „poprvé v České republice“. Za vysoce kvalitní
chovatelskou prací stojí erudovaní a zkušení pracovníci zoologického útvaru, od chovatelů po
kurátory, kteří pracují od roku 2012 v rozdělení do pěti chovatelských úseků. Pro moderní
zoologickou zahradu jsou podstatné chovatelské výsledky, stejně tak i trvalá práce expozičního
charakteru se samozřejmým ohledem na pohodu a kvalitu života chovaných zvířat. Dosažení nejen
odborných cílů by nebylo možné bez úzkého sepětí a spolupráce s ostatními útvary v zoo.
Nezbytným předpokladem dosažení a udržení vysoké chovatelské i expoziční úrovně je trvalá přízeň
zřizovatele, sponzorů i řadových návštěvníků.
V rámci chovatelské práce Zoo Praha tradičně spolupracuje s řadou tuzemských i mezinárodních
institucí a je aktivním členem různých odborných organizací. Poslání zoologické zahrady je širší než
samotný chov a prezentace zvířat, jak vyplývá nejen ze zřizovací listiny, zákona ČR o zoologických
zahradách, příslušných směrnic EU i z nepsaného morálního kodexu. Kromě vlastní chovatelské
práce se dlouhodobě zapojujeme do různých ochranářských projektů v místě přirozeného výskytu
ohrožených druhů živočichů (in-situ). Stranou nezůstávají nadstavbové vzdělávací a odborné
aktivity, spolupráce s vysokými školami při realizaci odborných studentských prací, členství v
akademických komisích, studentské stáže a praxe či přednášková činnost. Významnou součástí
činnosti vedoucích pracovníků zoologického útvaru je komunikace s médii a s veřejností.
Zoo Praha je členem WAZA (Světová asociace zoologických zahrad a akvárií), na různých úrovních
intenzivně pracuje v rámci EAZA (Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií) - největšího
mezinárodního regionálního sdružení zoologických zahrad na světě. Pracovníci Zoo Praha zastávají
významné pozice v různých orgánech a pracovních skupinách EAZA. Své zástupce má zoo od
nejvyšší rady EAZA po odborné komise chovných programů (EEP). Během roku probíhaly aktivity v
odborných strukturách EAZA v EEP komisích, pracovních skupinách (TAGs – Taxon Advisory Groups)
či na plemenných knihách (ESB). V oblasti mezinárodní spolupráce při ochraně biodiverzity a
záchraně ohrožených druhů jsme se jako odborní experti podíleli na práci ve strukturách IUCN
(Mezinárodní unie na ochranu přírody) i v jiných mezinárodních organizacích.
Pracovníci zoologického útvaru se účastnili odborných konferencí a setkání, kde ve většině případů
byly předneseny odborné prezentace. Příslušní kurátoři se účastnili zasedání pracovních skupin pro
slony a kočkovité šelmy ve Vídni, pro žirafy a antilopy v Chesteru, pro obojživelníky a plazy
v Lausanne, pro bezobratlé živočichy v Bristolu a pro ptáky v Budapešti, které navazovalo na
pracovní setkání mezinárodní skupiny na ochranu zpěvných ptáků jihovýchodní Asie (TASA). Jeden
pracovník zoologického útvaru se účastnil mezinárodního setkání vedoucích odborných pracovních
skupin (Joint TAG Chairs Meeting) v Budapešti. V rámci mezinárodní spolupráce byli dva pracovníci
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vysláni také do Chicaga, kde probíhalo sympózium týkající se problematiky chovu a ochrany
luskounů, jedné z nejohroženějších skupin savců současnosti. Hlavní veterinární lékař Zoo Praha se
účastnil mezinárodní konference Evropské asociace veterinárních zoolékařů (EAZWV) ve Stuttgartu.
Početná byla účast na výroční konferenci EAZA v Athénách, kde každý ze zúčastněných přednesl
alespoň jednu prezentaci týkajících se chovu příslušných skupin či druhů zvířat nebo in-situ
projektů. V říjnu Zoo Praha spoluorganizovala a hostila mezinárodní veterinární konferenci s více
než 600 účastníky z celého světa („Zoo and Wildlife Health Conference“).
V rámci spolupráce na platformě Unie českých a slovenských zoologických zahrad jsme pořádali
setkání komise pro chov plazů a obojživelníků (vedena naší pracovnicí) a společné setkání komisí
pro dokumentaci a pro transport zvířat.
V říjnu 2018 byla obsazena nově vytvořená pozice specialisty na pohodu zvířat (welfare) a
problematiky obohacení života zvířat (enrichment), jehož hlavní náplní je ve spolupráci s chovateli a
kurátory především rozšíření a koordinace aktivit týkajících se enrichmentu za účelem posílení
welfare, a to ve smyslu designu, implementace a evaluace enrichmentových aktivit pro vybrané
skupiny zvířat či vybrané jednotlivce.
Nejvýraznější stavební aktivitou roku 2018 týkající se zoologického útvaru byla dostavba Rákosova
pavilonu a zahájení výstavby nového expozičního celku Darwinův kráter pro zvířata z Austrálie a
Tasmánie. V první polovině roku proběhla rekonstrukce návštěvnických i expozičních interiérů
pavilonu Afrika zblízka. Dílčí úpravy probíhaly v různých expozicích, důležitá byla výměna
dožívajícího palisádového hrazení ve výběhů makaků a paovcí.

Vybrané členství v mezinárodních organizacích
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

WAZA – World Association of Zoos and Aquariums
EAZA – European Association of Zoos and Aquaria
EARAZA - Euro- Asian Regional Association of Zoos and Aquariums
IZE – International Association of Zooeducators
Species 360 - International Species Information System
ITG – International Takhi Group
DOG – Deutsche Ornithologische Gesellschaft
DGS - Deutsche Gesellschaft für Saugetierkunde
World Pheasant Association (Antonín Vaidl - čestný člen v sekci ČR a SR)
Das Europäische Fruchttaubenprojekt
EAZW – Evropská asociace veterinářů zoozvířat a volně žijících zvířat (MVDr. Roman Vodička,
Ph.D. – vedoucí české sekce)
CAZWV – Česká asociace veterinářů zoozvířat a volně žijících zvířat (MVDr. Roman Vodička,
Ph.D. – víceprezident, MVDr. Helena Vaidlová - člen)
Verband der Zootierärzte (MVDr. Roman Vodička, Ph.D. – člen)
AAV – Americká asociace ptačích veterinářů (MVDr. Helena Vaidlová – člen)
EAAV – Evropská asociace ptačích veterinářů (MVDr. Helena Vaidlová – zástupce pro ČR)
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Práce v mezinárodních komisích a institucích
WAZA - Program Committee
RNDr. Ivan Rehák, CSc. - člen programové komise
WAZA - Conservation Committee
RNDr. Ivan Rehák, CSc. - člen
EAZA – EAZA Council
Mgr. Miroslav Bobek – člen rady EAZA
EAZA - Research Committee
RNDr. Ivan Rehák, CSc. – člen
EAZA Boards of Campaignes - Shellshock and Amphibian Ark
RNDr. Ivan Rehák, CSc. – člen
EAZA TAG (Taxon Advisory Groups)
RNDr. Ivan Rehák, CSc. – předseda TAG pro plazy a obojživelníky
Mgr. Jaroslav Šimek, Ph.D. – místopředseda TAG pro koňovité
Mg.Cs. Vít Lukáš, DiS. – místopředseda TAG pro suchozemské bezobratlé
RNDr. Pavel Brandl, Ph.D. – člen TAG pro slony, malé savce, pro poloopice a pro kočkovité šelmy
Mgr. Barbora Dobiášová – člen TAG pro jeleny a TAG pro antilopy a žirafy
Antonín Vaidl – člen TASA (Skupina pro ohrožené druhy ptáků jihovýchodní Asie), člen TAG pro
papoušky (Psittaciformes), člen TAG pro dravce (Falconiformes), člen TAG pro veslonohé ptáky
(Pelecaniformes), člen TAG pro pěvce (Passeriformes)
Petr Velenský – člen TAG pro plazy a obojživelníky
EAZA - Transport Working Group
Ing. Tomáš Kapic – člen komise
Evropský chovný program (EEP) – koordinátor chovu
RNDr. Ivan Rehák, CSc. – koordinátor EEP pro hroznýšovce kubánské
Antonín Vaidl – koordinátor EEP pro supy mrchožravé
Ing. Tomáš Kapic – koordinátor EEP pro bažanty Edwardsovy
RNDr. Pavel Brandl, Ph.D. – koordinátor EEP pro komby ušaté
Evropská plemenná kniha (ESB)
RNDr. Pavel Brandl, Ph.D. – vedoucí ESB pro velemyši obláčkové a největší
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RNDr. Ivan Rehák, CSc. – vedoucí ESB pro hroznýšovce kubánské, želvy bornejské, želvy černavé a
gaviály indické
Antonín Vaidl – vedoucí ESB pro amazoňana jamajského
Mgr. Barbora Dobiášová – vedoucí ESB pro přímorožce beisa
Mgr. Veronika Zahradníčková – vedoucí ESB pro satyra Cabotova
Evropský chovný program (EEP) – člen komise
Mgr. Jaroslav Šimek, Ph.D. – člen komise EEP pro žirafy, adaxe, bonga, anoa nížinné, koně
Převalského a zebry Grévyho
RNDr. Pavel Brandl, Ph.D. – člen komise EEP pro levharty mandžuské, kočky rybářské, lvy indické a
slony indické
Mgr. Barbora Dobiášová – člen komise EEP zebry Grévyho, vikuně a vodušky abok
Antonín Vaidl – člen komise EEP pro supy hnědé, amazoňany rudoocasé, pelikány kadeřavé,
člunozobce africké, kakadu palmové a ibise skalní
Petr Velenský – člen komise EEP pro varany komodské
Mezinárodní plemenná kniha (ISB)
Mgr. Jaroslav Šimek, Ph.D. – vedoucí ISB pro koně Převalského
RNDr. Ivan Rehák, CSc. – vedoucí ISB pro leguány kubánské
EAZA – monitoring druhu
RNDr. Pavel Brandl, Ph.D. - monitoring hutie kubánské, mary slaništní, komby jižní a komplexu
kočky bengálské sensu lato
Antonín Vaidl – monitoring lori vlnkovaného, lori sumbawského a trichy orlího
ITG (International Takhi Group) – mezinárodní skupina pro ochranu koně Převalského v
Mongolsku
Mgr. Miroslav Bobek – člen výboru
Mgr. Jaroslav Šimek, Ph.D. – člen výboru
CBSG (Conservation Breeding Specialist Group)
RNDr. Ivan Rehák, CSc. - člen
CBSG (Conservation Breeding Specialist Group) - Strategic Committe
RNDr. Ivan Rehák, CSc. - člen výboru CBSG
IUCN Species Survival Commission - Komise IUCN pro záchranu druhů
RNDr. Ivan Rehák, CSc. – člen komise, člen skupiny odborníků pro leguány (Iguana Specialist Group)
a skupiny odborníků pro krokodýly (Crocodile Specialist Group)
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Antonín Vaidl – člen komise, člen skupiny odborníků pro volavky (Heron Specialist Group) a skupiny
pro sledování obchodu s asijskými pěvci (Asian Songbirds Trade Group)
JZAR (Journal of Zoo and Aquarium Research)
RNDr. Ivan Rehák, CSc. – člen redakční rady
Nadace na ochranu supů (VCF, Vulture Conservation Foundation)
Antonín Vaidl – člen Advisory Group
Mezinárodní technická poradní komise pro volavku císařskou (International Technical Advisory
Committee for White-bellied Heron)
Antonín Vaidl - člen
RSPN (Royal Society for Protection of Nature) Bhutan
Antonín Vaidl - člen
Bulharská společnost na ochranu ptáků (BSPB) - EU LIFE Project „Urgent Actions to Strengthen the
Balkan Population of the Egyptian Vulture and Secure Its Flyway“ (LIFE16 NAT/BG/000874)
Antonín Vaidl – člen poradní skupiny (advisory group)

Nejvýznamnější tuzemské a mezinárodní spolupráce
-

-

Ostatní zoologické zahrady v rámci EAZA a UCSZOO (Unie českých a slovenských
zoologických zahrad) a soukromí chovatelé
Vysoké školy, nejvíce Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Česká zemědělská
univerzita, Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity, Přírodovědecká fakulta UPOL
Olomouc a Mendelova univerzita v Brně
Národní muzeum, Národní knihovna Praha a regionální vědecké knihovny (Brno, Plzeň, Ústí
n.L., České Budějovice, Olomouc, Hradec Králové)
AOPK – Agentura ochrany přírody a krajiny
MěVS a SVS (Městská veterinární správa a Státní veterinární správa) a SVÚ (Státní
veterinární ústav)
Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN
FN Motol, ÚVN Střešovice
Veterinární a farmaceutická univerzita, Brno
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Brno
Leibnitz Institute for Zoo and Wildlife Research (IZW), Berlín
MŽP (Ministerstvo životního prostředí) - oddělení CITES a ČIŽP (Česká inspekce životního
prostředí)
MHMP (Magistrát hlavního města Prahy) - odbor ochrany prostředí
Botanická zahrada hl. m. Prahy
ČSMCH (Českomoravská společnost chovatelů, a.s.)
Česká herpetologická společnost (RNDr. Ivan Rehák, CSc. - prezident)
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-

Živa - časopis pro biologickou práci (RNDr. Evžen Kůs- člen redakční rady)
Správa národního parku Gobi B, Mongolsko
Tropical Rural and Forest Development, Kamerun
Mefou Park, Kamerun
CZA (Central Zoo Authority), Indie
MCBT – Madras Crocodile Bank Trust a Gharial Conservation Alliance, Indie (RNDr. Ivan
Rehák, CSc. - předseda pro evropský region)
IZY – International Zoo Yearbook
Zoological records
Herpetologist´ League
Asian Turtle Conservation Network
European Forum for Reptiles nad Amphibians
ZGAP (Die Zoologische Gesellschaft für Arten- und Populationsschutz e.V.)
Green Balkans (Federation of Nature conservation NGOs)
Vulture Conservation Foundation
World Pheasant Association
CEMAVE Centro National de Pesquisa e Conservacao de de Aves Silvestres, Brazílie - ara
Learův
ICMBio Instituto Chico Mendes de Censervacao da Biodiversidade, Brazílie - ara Learův
ISPRA (Italian Institute for Environmental Protection and Research), Itálie - sup mrchožravý
BirdLife International, Bulharsko - sup mrchožravý
CERM (Centro Rapaci Minacciati), Itálie - reintrodukce supa mrchožravého
Wuyuan Forestry Bureau, Čína - ochrana sojkovce modrotemenného
Cikananga Wildlife Rescue Centre, Jáva, Indonésie – ochrana krasky krátkoocasé jávské,
sojkovce dvoubarvého a s. rezavočelého
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Stavy zvířat
Počet chovaných druhů zvířat v Zoo Praha je dlouhodobě vyrovnaný, drobné změny v počtech
nepřevyšují obvyklou meziroční dynamiku. Ke konci roku 2018 bylo v Zoo Praha chováno celkem
5 049 jedinců 676 druhů.
Tab. 1 - Přehled chovaných druhů a jedinců za poslední tři roky.
k 31. 12. 2016

k 31. 12. 2017

k 31. 12. 2018

druhů

kusů

druhů

kusů

druhů

kusů

Savci

162

1078

162

1104

164

1201

Ptáci

304

1637

300

1742

304

1798

Plazi

135

1118

139

1072

134

1017

Obojživelníci

17

123

13

147

11

141

Ryby

39

767

32

854

31

795

Paryby

1

1

1

1

1

1

Bezobratlí

32

52

37

97

31

96

Celkem

690

4776

684

5017

676

5049

Tab. 2 - Počet chovaných druhů ve vybraných kategoriích za poslední tři roky.
2016

2017

2018

Červená kniha ohrožených druhů (IUCN Red List 2015)

548

567

563

Evropské záchovné programy – EEP

59

61

64

Mezinárodní plemenné knihy – ISB

48

48

45

Evropské plemenné knihy - ESB

66

67

68

Ohrožené druhy fauny ČR

45

41

41

CITES

259

270

269

Odchovy
V roce 2018 se narodilo celkem 1 326 mláďat 218 druhů obratlovců (z toho 75 druhů savců,
109 druhů ptáků a 29 druhů plazů), v kategorii odchovaná bylo ke konci roku vedeno celkem
1 078 mláďat 188 druhů (z toho 72 druhů savců, 82 druhů ptáků a 29 druhů plazů).
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Tab. 3 - Přehled narozených mláďat ve třech hlavních skupinách zvířat v posledních pěti letech.
2014

2015

2016

2017

2018

Savci

315

419

442

420

566

Ptáci

501

420

558

538

497

Plazi

528

467

328

304

159

1 344

1306

1328

1262

1222

Celkem

Tab. 4 - Přehled odchovaných mláďat ve třech hlavních skupinách zvířat v posledních pěti letech.
2014

2015

2016

2017

2018

Savci

252

346

352

327

499

Ptáci

316

262

337

352

322

Plazi

455

434

303

265

153

1 023

1042

992

944

974

Celkem

Nejvýznamnější odchovy
Plazi
Úsek chovu plazů, obojživelníků a ryb zaznamenal v roce 2018 rozmnožení u 29 druhů plazů,
2 druhů obojživelníků a 4 druhů ryb, přičemž těžiště úseku spočívá v chovu plazů. Zmíněných
29 druhů reprezentuje 159 vylíhlých či narozených mláďat.
Tento počet je dokladem pokračujícího trendu omezování rozmnožování druhů
s nejčetnějšími a opakovanými snůškami. Snažíme se tím snižovat náklady i pracovní náročnost
související s odchovem velkého množství mláďat. Poněkud nižší počet mláďat než v rekordních
letech však souvisí i se způsobem řízení chovu těch druhů, pro které je ustanoven chovný program
v rámci Evropské asociace evropských zahrad a akvárií. Nedoporučení rozmnožování se týká
zejména varanů komodských, u kterých v Evropě došlo k výrazné převaze pražské genetické linie
v důsledku našich chovatelských úspěchů. Doporučení k omezení rozmnožování jsme však obdrželi
například i u želv skalních, které jsou naším tradičním druhem, jehož chov má základ ve dvou
zabavených ilegálních zásilkách umístěných do zoo v devadesátých letech. Při omezení reprodukce
běžnějších druhů se však můžeme o to více soustředit na rozmnožování vzácných, choulostivých a
obtížně chovatelných druhů.
Nejdůležitějším chovatelským počinem roku je rozmnožení varanovce bornejského, kterého
jsme dosáhli jako třetí zoo v Evropě. Matka našich 5 mláďat se vylíhla v japonské iZoo v roce 2004
v prvním zveřejněném a dokumentovaném rozmnožení v lidské péči. Naše mláďata jsou tedy v její
linii mezi prvními příslušníky již druhé generace, která se vylíhla v lidské péči. Stejného úspěchu se
nám podařilo dosáhnout i u velmi choulostivého a řídce množeného druhu varanů moluckých.
Chovná skupina mladých varanů se u nás vylíhla rovněž v roce 2004. Letos začaly dvě samičky klást
vajíčka a výsledkem jsou zatím první dvě mláďata. Druhou generaci v naší zoo představují i
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2 mláďata křovinářů ostnitých. Po delší pauze se nám podařilo rozmnožit i trnorepa zdobeného,
pocházející z odchovaných mláďat zabavených pašerákům. Tato mláďata se dostala do zoo jako dar
od státu v roce 2015.
Ostatní mláďata patří k tradičně chovaným i rozmnožovaným druhům plazů. Zvláštní zmínku
zaslouží ještěrky zelené, u kterých leží těžiště chovu vždy v loňských mláďatech, která jsou
odchovávána terarijním způsobem bez zimování a začínají snášet na přelomu roku. Z dalších
tradičních druhů je třeba zmínit krajty cejlonské chované od začátku devadesátých let. Po loňském
úhynu staré samice zajistila další generaci těchto hadů v Zoo Praha její odchovaná mláďata.
Významný je pro nás odchov dalších mláďat šírohlavců východních, kteří se poprvé rozmnožili
v předešlém roce. K pražským unikátům patří i obtížný volný chov želv záhadných v pavilonu
Indonéské džungle, který byl se dvěma vylíhlými mláďaty úspěšný i v tomto roce. Dalšími
rozmnoženými druhy jsou želvy černavé, pardálí, skalní, stepní, tuniské, hvězdnaté, amboinské,
texaské a Spenglerovy, krátkokrčky červenobřiché, leguán kubánský, čukvala zavalitá, agama stepní,
gekoni obrovští, Turnerovi, létaví, panenští a zázrační, hroznýšek pestrý a vodnářka pruhovaná.
Součástí chovatelských příprav na novou sezónu bylo získání geneticky vhodných jedinců agam
turkestánských a želv ostnitých ze Zoo Plzeň na osvěžení našeho chovu. Rádi bychom regulovaně
rozmnožili i dva velké druhy chovaných jedovatých hadů, zmiji nosorožčí a chřestýše kostkovaného.
Samce prvního druhu nám zapůjčila Zoo Plzeň, samici druhého jsme získali od soukromého
chovatele.
Vystavování a chov obojživelníků probíhá zejména ve Velemlokáriu a v pavilonu Indonéské
džungle. U skupiny velemloků je zatím snaha o rozmnožování neúspěšná a výzkumná činnost,
kterou jsme zde prováděli ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou UK, by měla přinést výsledek
začátkem roku 2019. V Indonéské džungli se množí dva druhy žab. Běžnější létavky obecné
používáme i jako účinnou biologickou zbraň proti švábům ve větších tropických biotopových celcích.
Druhým rozmnoženým druhem je vzácnější rosnice šalamounská.
Chovatelství ryb je v zoo založeno na jiném principu než například chov plazů. Velké společné
akvarijní nádrže slouží výhradně jako expozice a běžnější druhy se do nich dokupují z farem. Záložní
vytírací a odchovné nádrže zřizujeme pouze v tom případě, že máme na rozmnožení určitého druhu
zvláštní zájem. Tímto způsobem jsme rozmnožili 3 druhy ryb, ilyodona Whiteova, duhovky lososové
a duhovky Bleherovy. Jediným druhem, který se množí přímo v expozicích, je parmička
velkoskvrnná. Do naší péče jsme v březnu 2018 převzali expozici medúz talířovek ušatých v nově
otevřené restauraci Gaston.
Z CITES centra se podařilo na základě darovacích smluv mezi jednotlivými subjekty a
Ministerstvem životního prostředí vydat posledních 17 z loňských 177 nalezených želv zelenavých.
Dalších 43 zabavených exemplářů tohoto druhu však bylo do CITES centra umístěno v dubnu.
V tomto případě se jednalo o želvy, které byly s chronickým metabolickým postižením. Přes
veškerou veterinární i chovatelskou péči jich většina uhynula.
Po 14 letech provozu došlo k úpravám interiéru pavilonu Afrika zblízka včetně expozic. Opravy
proběhly na přelomu února a března a do nové sezóny jsme vstoupili s obnovenou obsádkou
v opravených expozicích. Po delší době se podařilo zprovoznit hadí terárium „v kamenném závalu“
do něhož se vrátily krajty královské. Zcela novými obyvateli pavilonu jsou agamy západoafrické,
12

kterými jsme museli nahradit přestárlý chov agam dodomských. Žabí kolekci obohatila mláďata
typické africké žáby hrabatky drsné. Ostatní druhy plazů a obojživelníků v pavilonu vstoupily do
nové sezóny v nezměněné sestavě. Expoziční úpravy se před novou sezónou nevyhnuly ani pavilonu
šelem a plazů. Nestor chovu leguánů kubánských, samec Pepino, se vrátil do expozice atria. Na jeho
místě v řadě terarijních vitrín jsme po úpravě vystavili mladé trio vzácných leguánů chutných,
získaných v loňském roce z Durrell Wildlife Preservation Trust v Jersey.
Ptáci
V průběhu roku se podařilo přivést do snůšky celkem 140 druhů ptáků z 220 možných. Z tohoto
množství se vylíhlo alespoň jedno mládě u 106 druhů a 82 druhů bylo úspěšně odchováno. Poprvé
v Zoo Praha se rozmnožily 4 druhy.
Nejvýznamnějším prvním odchovem jsou 3 mláďata kormorána černobílého, která jsou
nejenom prvními mláďaty tohoto druhu odchovanými v České republice, ale zároveň se jedná o
jediný odchov v roce 2018 mimo australskou domovinu. Neméně významný je také odchov
2 mláďat poštolek jižních, které jsme získali v rámci spolupráce na záchranném reintrodukčním
projektu tohoto druhu v Bulharsku, kde budou odchovaná mláďata vypouštěna zpět do volné
přírody. Poprvé v České republice se podařilo také odchovat koroptve hnědoprsé neboli
pruhokřídlé, které chováme v pavilonu Sečuán. V současné době jsme jedinou evropskou zoo, která
tento druh chová a nyní již i odchovává. Čtvrtým, v roce 2018 poprvé rozmnoženým, ptačím druhem
v pražské zoo je jihoamerický ibis šedokřídlý.
Mezi další velmi významné odchovy loňského roku patří jedno přirozeně odchované mládě
kakadu palmového a dvě mláďata dvojzoborožců nosorožčích. U kakadu palmových se odchovy v
zoologických zahradách stále nedaří, což dokazuje odchov pouhých 3 mláďat na světě v letošním
roce. Naše mládě je jediné přirozeně odchované mládě vůbec a zároveň jediné odchované mládě v
Evropě. V souvislosti s nabytými zkušenostmi s tímto druhem nás oslovila dokonce americká
asociace zoologických zahrad AZA jako jedinou mimoamerickou zoo pro spolupráci na sdílení
zkušeností a na analýze chovu. Ani dvojzoborožci nosorožčí nezůstávají pozadu, v letošním roce se
jedná o jediný odchov toho druhu na světě, ačkoli je v zoologických zahradách chováno více než
30 párů.
Neméně významným odchovem jsou tři mláďata supa mrchožravého- ohroženého druhu, pro
který Zoo Praha vede plemennou knihu i evropský chovný program. Dvě letošní mláďata byla
v rámci záchranného reintrodukčního programu vypuštěna v Bulharsku. Historickým úspěchem je
odchov rybožravé asijské sovy, ketupy malajské, a to již ve druhé generaci, což se minimálně v rámci
evropských chovů podařilo poprvé.
Nejen v rámci kampaně EAZA „Silent Forest“ je chovatelskou raritou odchov 1 mláděte krasky
krátkoocasé jávské, které bylo odchováno za pomoci maňáska imitujícího dospělého ptáka,
abychom předešli nechtěnému imprintingu. Odchov jednoho z nejohroženějších ptáků světa v Zoo
Praha měl i největší mediální dopad, jeho fotografie a videa obletěly doslova celý svět. Úspěšní jsme
byli i v odchovech dalších ohrožených asijských pěvců. Indonésii reprezentují odchovy sojkovců
dvoubarvých, sojkovců šedohnědých a šám bělořitných, ohrožené druhy Číny pak endemický
sojkovec modrotemenný.
13

Mimořádné úspěchy jsme zaznamenali i v odchovech nektarožravých papoušků. Po
14 letech jsme odchovem lori černých navázali na někdejší úspěchy v jejich chovu. Také se, po více
než 4 letech, podařilo odchovat lori olivové a lori černohlavé. Mezi další odchovy ohrožených druhů
loriů patří mláďata lori balijských, sumbawských a vlnkovaných.
Velmi si vážíme odchovů holubů černobronzových původem z Papuy Nové Guiney, které
odchováváme jako jediná evropská zoo. Chovatelsky cenná jsou také rekordní 4 mláďata flétnáků
australských, jejichž odchov stále není v Evropě samozřejmostí, ačkoli ve své australské domovině
se jedná o poměrně běžný druh.
Savci
U savců se podařilo rozmnožit 75 druhů, kterým se narodilo celkem 566 mláďat. Úspěšného
odchovu jsme dosáhli u 72 druhů.
Nejen mezi skupinou vačnatců patří mezi významné savčí přírůstky tři klokani horští. Jedno
mládě se narodilo u klokana parmy, čtyři u kriticky ohroženého klokánka králíkovitého, jedno
u klokana rudokrkého a dvě u klokanů bažinných, přičemž obě jsou již po novém chovném samci,
který byl dovezen ze Zoo Rotterdam. Další dvě mláďata klokana Hagenova dokládají intenzivní
snahu o rozšíření chovu tohoto vzácného druhu a jeho zavedení do evropských zoo. Na konci roku
byla dvě mláďata tohoto druhu odchovaná a další dvě přítomná ve vacích. Posledním odchovaným
vačnatcem je kuskus pozemní. Poprvé se v zoo rozmnožily bělozubky nejmenší, kterým se narodila
tři mláďata v prvním vrhu a následně v dalších vrzích, vždy přesně po dvaceti osmi dnech, celkem
34 mláďat. Tento druh, jeden z nejmenších savců na světě, jsme začali chovat v předloňském roce
a po prozatímním umístění v zázemí jej už mohou návštěvníci obdivovat v pavilonu Afrika zblízka.
Mezi významné události patří také mládě madagaskarského křečka velkého, jehož odchov na rozdíl
od předešlého mláděte, proběhl úspěšně. Ve stejném pavilonu se narodilo také mládě damana
stepního a osm mláďat veverek kapských. Čtyři mláďata jsme zaznamenali také u komby ušaté,
přičemž první mládě odchoval geneticky velmi cenný pár původem ze Zoo Moskva a Zoo Poznaň.
V září byla námi vedená plemenná kniha komb povýšena na úroveň EEP – Evropský ex-situ program.
Z dalších druhů, pro které vedeme chovné programy, odchovaly tři mláďata velemyši obláčkové
a čtyři mláďata komby jižní. Úspěšně se rozmnožily také hutie kubánské (4 mláďata) a mary slaništní
(11 mláďat), pro které vedeme evropský monitoring chovu. Řada dalších zástupců zajímavých
malých savců měla také úspěšné odchovy – bodlíni Telfairovi (6 mláďat), dikobrazi jihoafričtí
(4 mláďata) a palawanští (2 mláďata), maki Ganzhornovi (2 mláďata) a po delší době také tany
severní (3 mláďata). Dalším významným přírůstkem bylo na konci dubna narození a následně
úspěšný odchov již třetího mláděte (samice) našeho páru hrabáčů kapských (Kvídy a Draca).
V březnu porodila zdravé mládě také samice pásovce kulovitého. Vzhledem k potřebnému klidu
zůstali oba oddělení od samce v zázemí a do expozice se vrátili až v příslušném věku.
Po dvou letech od narození slůňat začaly cyklovat obě dvě chovné slonice, Janita a Tamara.
Oba malí sloní samci dosáhli již značné hmotnosti (téměř 700 a 1000kg) a tak bylo nutné oba
samečky převést do tzv. chráněného způsobu péče, což se díky zkušenostem vrchních chovatelů
úspěšně podařilo a bezpečnostní standard chovatelské práce byl tak značně posílen.
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U lvů indických jsme připouštěli obě lvice k novému samci Sohanovi, nicméně k zabřeznutí ani
jedné z nich nedošlo. Proto jsme nakonec všechny lvy podrobili veterinárním vyšetřením ve
spolupráci s kolegy z Brna a Leibnitzowa institutu v Berlíně. Zjistili jsme, že jedna ze lvic je bohužel
neplodná a pro druhou je za dané situace jedinou šancí na rozmnožení umělá inseminace. Samci
Jamvanovi, dovezenému z Indie v roce 2015, bylo proto odebráno sperma a uchováno pro
inseminační pokus. Tento pokus byl naplánován na závěr roku 2018, říje se však opozdila a tak mohl
být uskutečněn až v prvních dnech roku 2019. V zoo prozatím zůstali oba samci. Jamvan má velmi
kvalitní sperma, avšak nedokáže lvicím dominovat a úspěšně je pářit, Sohan je naproti tomu velmi
dominantní, lvice páří a působí tak jako přirozený stimulátor ovulace, která je u lvů indukována
mechanicky, pářením. Páření jsme zaznamenali i u páru tygrů sumaterských, který byl sestaven
v roce 2017, nicméně zatím bez potvrzeného úspěchu. Úspěšné bylo naopak připouštění gepardů,
jehož výsledkem bylo narození čtyř koťat gepardici Femi. Díky samostatnému chovnému zařízení
pro gepardy jsme tak poprvé v historii dokázali do reprodukce zapojit dvě gepardí samice zároveň.
Samice Savannah má ještě stále u sebe pět koťat z loňského roku. Návštěvníci tak do září sledovali
ve výběhu rodinu samice Savannah, od výroční slavnosti potom i malá mláďata samice Femi.
Odrůstající koťata mohli sledovat návštěvníci u tygrů malajských (Bulan a Wanita). Mláďata měli
také psi pralesní (3), kočka palawanská (1), tayra (2) či mangusty trpasličí. Historicky druhé mládě se
dařilo odchovávat u pand červených.
Na chovatelském úseku primátů byl nejvýznamnější událostí roku porod samice vari
bělopásého, Fanii. Po čtrnácti letech chovu, a po několika nezdařených odchovech, jsme se dočkali
dlouho očekávaného pražského prvoodchovu těchto kriticky ohrožených lemurů. Po intenzivním
páření začátkem roku samice na konci dubna porodila čtyři zdravá mláďata. Tři z nich následně
přenesla do nového hnízda na podlaze, čtvrté nechala svému osudu v porodní boudě,
pravděpodobně proto, že by nezvládla péči o tolik novorozenců zároveň. Po dvou předešlých
neúspěšných pokusech však bylo nyní od prvních hodin patrné, že nyní k odchovu přistupuje již jako
zkušená matka.
Na začátku dubna porodila jedno zdravé mládě samice guerézy pláštíkové Lucie, v polovině
prosince pak porodila své již deváté mládě samice Lomela. Jak již bývá u našich gueréz zvykem,
mládě přešlo okamžitě po očištění a nakojení do společné péče všech členů skupiny, včetně těch
nejmenších mláďat. Vzhledem k teplotně příznivé zimě mohou naši návštěvníci sledovat guerézy
pláštíkové nejen ve vnitřní expozici, ale také na guerézami oblíbeném dubu rostoucím uprostřed
ostrova.
Neúspěšně proběhl první letošní porod ve skupině makaků vepřích, předčasně rozené mládě
zůstalo uvízlé v porodních cestách a tak samice musela podstoupit veterinární zákrok. Druhý porod
staré zkušené samice Hope proběhl již bez komplikací. Ztrátou byl úhyn starého samce.
Téměř přesně po třech letech jsme se dočkali přírůstku u gibonů stříbrných, kdy začátkem
srpna samice Alangalang porodila jedno zdravé mládě. První mládě, nyní tříletý samec Silver Arrow,
tak přešel pod téměř výhradní výchovu otce Flipa.
Ve skupině orangutanů sumaterských jsme řešili u samice Mawar komplikace se zuby. Během
krátké doby ji vypadly dva zuby a tak v celkové anestezii podstoupila komplexní stomatologické
vyšetření. Vyšetření odhalilo viklavost zubů, nánosy zubního kamene a potvrdilo pokročilou
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paradentózu. Během zákroku jí muselo být odstraněno 14 zubů. Po zákroku zůstala Mawar spolu
s dcerou Diri oddělena v zázemí, kde se ale rychle zotavila a zároveň se jí vrátila chuť k jídlu, a tak
mohla být již po týdnu opět spojena se samce Pagym a vypuštěna do expozice. Dočasné oslabení
Mawar pomohlo Pagymu k nabytí sebevědomí, přestal se jí bát a začal ji intenzivně pářit. Frekvence
a intenzita páření však začala být pro samici příliš zatěžující a proto jsme byli nuceni samce dočasně
oddělit.
Šestačtyřicetiletá gorilí samice Kamba po přetrvávajících obtížích podstoupila v červnu
gynekologický zákrok, při kterém jí byla odstraněna děloha a vaječníky. Její zdravotní problémy
způsoboval krvácející myom na děloze. Po dvoutýdenním zotavování v zázemí pavilonu byla Kamba
opět spojena se skupinou. Po několika týdnech byla zcela v pořádku, a to jak po psychické, tak po
fyzické stránce. Naši dospívající gorilí samci Kiburi a Nuru nedostali z evropského chovného
programu žádné doporučení k přesunu do jiné zoologické zahrady (z důvodu nedostatku volných
zařízení), pozvolna tedy začaly přípravy na případné oddělení Kiburiho. Ten začíná ve skupině
vyvolávat čím dál častěji různé konflikty a je tak velmi pravděpodobné, že jej bude nutné oddělit
ještě dříve než bude dostavěný nový pavilon goril. Na stávajícím pavilonu proběhla nutná revize
a údržba odstavných boxů a začátkem roku 2019 bude provedena rekonstrukce jednoho z boxů,
který by měl následovně vyhovovat v případě nutnosti pro dlouhodobější oddělení Kiburiho od
skupiny.
V chovu kopytníků jsme se v roce 2018 dočkali celkem 32 přírůstků u 12 druhů. Z řad
lichokopytníků se nám narodila mláďata u dvou druhů. Samička zebry Böhmovy přišla na svět
začátkem srpna a čtyři koně Převalského (dvě klisny a jeden hřebeček v Zoo Praha, jedna klisna na
pracovišti Dolní Dobřejov) v rozmezí května a října. Po jednom mláděti se podařilo odchovat u dvou
druhů lam, guanako (sameček narozený v lednu) a vikuňa (samička narozená v říjnu). U jelenovitých
jsme úspěšně odchovali jeleny barmské (čtyři samičky a tři samečci se narodili v termínu od září do
listopadu), sambary ostrovní (dva samci se narodili v březnu a dvě samičky v prosinci) a soby
karelské (dva samci a jedna samice se narodili v květnu). U jelenů bělohubých, kde jsme na konci
roku 2017 přivezli nového geneticky cenného samce ze Zoo Riga, došlo pouze k jednomu porodu.
Mládě se však nepodařilo odchovat. U ovcí tlustorohých se nám letos podařilo odchovat pouze
jedno mládě. Mnohem úspěšnější byla naše skupina nahurů čínských, u nichž jsme v průběhu
května a června na svět přivítali čtyři mláďata (dva samce a dvě samice), přičemž u jedné z matek se
jednalo o porod dvojčat. Co se antilop týče, o čtyři jedince (dva samce a dvě samice) se nám
v květnu rozrostla skupina buvolců běločelých a o dva samečky (jeden narozený v lednu a druhý
v prosinci) skupina přímorožců beisa, pro které Zoo Praha vede také plemennou knihu. V lednu
probíhaly porody u sitatung západoafrických, odchovat se podařilo jednoho samce a samici. Stádo
bizonů se rozrostlo o jednu samici narozenou v květnu. Z chovatelského hlediska byl pro stádo
bizonů dále významný příchod dvou nepříbuzných krav od soukromého chovatele. Stejným
způsobem bylo o jednu samici posíleno stádo velbloudů dvouhrbých. Posíleno o nového samce
a novou samici bylo také stádo lam guanako. Po dvouleté pauze jsme v dubnu k chovnému samci
připustili samice vodušek červených. V uplynulém roce jsme také započali s chovem zcela nového
taxonu, který dosud v Zoo Praha nebyl chován, a to zebry bezhřívé.
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Zoo Praha v průběhu roku 2018 spravovala plemenné knihy pro celkem 15 druhů. Během celého
roku pravidelně probíhaly aktualizace plemenných knih evropských programů ESB (European
Studbook), jejichž řízením je Zoo Praha pověřena (hroznýšovec kubánský, komba ušatá a jižní,
orlície bornejská, velemyš obláčková a největší, želva černavá). Obdobně probíhaly práce na
plemenných knihách bažanta Edwardsova a supa mrchožravého, které jsou vedeny v rámci
Evropského záchranného programu EEP (European Endangered Species Programme), koně
Převalského a leguána kubánského, které jsou vedeny jako mezinárodní plemenná kniha ISB
(International Studbook). Pro chovné programy probíhala spolupráce na příslušných in-situ
projektech (Návrat koní Převalského do Mongolska, vypouštění supů mrchožravých v Bulharsku,
spolupráce s VietNature na založení záchranné stanice a populace bažantů Edwardsových ve
Vietnamu). Nově byla získána správa plemenných knih pro gaviála indického, kočku bengálskou,
přímorožce beisu a satyra Cabotova. Ve všech případech se jedná o ESB – evropské plemenné knihy.
Od držitelů plemenných knih byla vydávána chovná doporučení a doporučení k přesunům pro
jednotlivé účastníky programů na rok 2018. Ve spolupráci s WPA (World Pheasant Association)
probíhá projekt DNA testování satyrů Cabotových ve snaze o zajištění druhové čistoty chované
populace. V září byl během jednání EAZA Prosimian TAG programu ESB komb změněn status – část
programu pro kombu ušatou tak přešla na vyšší úroveň - EEP, zatímco část pro kombu jižní byla
ponížena na úroveň evropského monitoringu. Velkou změnou ve spravování plemenných knih byl
na přelomu roku začátek přesunu dat ze zastaralého systému SPARKS (Single Population Analysis
Record Keeping System) do moderního prostředí ZIMS for Studbooks spadající pod globální
informační systém Species360, kdy došlo ke sjednocení databází. Zatím byla provedena migrace
šesti plemenných knih, další dvě jsou v procesu migrace zapojené. Aktualizace doporučení
a komunikace se členy programu probíhala u příslušných programů po celý rok. Držitelé
plemenných knih se účastnili setkání příslušných TAGů, konference EAZA, školení a dalších
meetingů, kde byly především projednávány organizační záležitosti daných programů.
V rámci nejdéle spravované plemenné knihy, kterou Zoo Praha vede, proběhla začátkem roku
uzávěrka stavů koní Převalského za rok 2017. K danému datu chovalo tento druh 176 institucí
(2432 koní), ne od všech jsou však dostupné aktuální údaje. Ke konci roku 2018 obsahovala
plemenná kniha záznamy o 7368 koních (3521 hřebců, 3644 klisen a 203 jedinců neurčeného
pohlaví).

Oddělení obchodu a výměny zvířat
Oddělení obchodu a výměny zvířat v roce 2018 realizovalo celkem 233 obchodních případů, které
se týkaly přesunu celkem 649 zvířat. Celkem 116 obchodních případů (321 jedinců) bylo realizováno
v rámci České republiky, ve zbývajících 117 případech (328 jedinců) se jednalo o zahraniční
partnery. V oblasti obchodu a výměny zvířat jsme v roce 2018 spolupracovali celkem se
139 partnery. Od nás k jiným chovatelům odešlo celkem 394 jedinců, naopak k nám přišlo
255 jedinců.
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Nejvýznamnější příchody a odchody
V průběhu roku 2018 se v Zoo Praha objevilo celkem 24 nových taxonů (druhů, poddruhů či
domácích plemen) zvířat, které zde nebyly chovány v roce předchozím. V některých případech se
jedná o druhy, které se v zoo objevily poprvé v historii, v jiných případech se jednalo
o znovuobnovení chovu po různě dlouhé přestávce. Mezi nově příchozími jsou 2 taxony savců,
16 taxonů ptáků a 2 taxony plazů.
Spektrum chovaných ptáků obohatilo 16 nových druhů. Nejvzácnějšími novými druhy jsou
v přírodě ohrožení a zřídka chovaní kagu chocholatí z Nové Kaledonie, které jsme získali díky
dlouhodobé spolupráci s Weltvogelparkem Walsrode. Ojediněle jsou chováni také ibisové
madagaskarští, které jsme získali ve dvou párech ze stejného parku. Pro vznikající expozici Austrálie
přišel nový druh, papoušek žlutoramenný, který je nejenom ohroženým druhem, ale i hnízdním
specialistou využívajícím k hnízdění velkých termitišť. Expozice ohrožených asijských ptáků v tzv.
Bažantnici obohatil vzácně chovaný bažant bronzoocasý. Pro plánovanou výstavbu voliéry ptáků
Číny před pavilonem Sečuán jsme získali satyry Cabotovy, pro které zároveň nově vedeme
plemennou knihu, a kriticky ohrožené zástupce vrubozobých, poláky černohlavé. Pro expozici
Jamajky v Rákosově pavilonu jsme získali endemické holuby pestré a pro expozici chladnomilné Jižní
Ameriky aratingy andské.
Chov některých druhů byl naopak ukončen, buď z důvodu úhynu posledních jedinců nebo
v rámci plánované druhové obměny. Ukončili jsme zejména chov některých ptačích druhů, které
obývaly severní část dnes již zrušené Bažantnice, kde nyní probíhá výstavba areálu pro australská
zvířata. Jedná se o druhy jako je bažant Wallichův, sojkovec černohrdlý, sojkovec bělohrdlý, toko
žlutozobý a zoborožec bělovlasatý. Ukončen byl také chov nandu Darwinových, pro které nyní
nemáme vhodnou expozici.
Významným novým přírůstkem mezi savci se stala zebra bezhřívá. Samici spolu s jejím
mládětem jsme dovezli v říjnu ze Zoo Dvůr Králové. Důležitým chovatelským krokem byl v roce 2018
také příchod nového chovného samce antilopy vrané a samice dikdika Kirkova.
Na Dolním Dobřejově bylo chovné stádo koní Převalského posíleno o nového hřebce Cama
z dánského Givskudu. Nový samec byl dovezen také do skupiny losů evropských, a to z německého
Mnichova. Nelze opomenout ani příchod čtyř klisen koně Převalského z Helsinek, Langenbergu
a Kolína nad Rýnem, které jsou uvažovány jako kandidátky pro plánovaný transport do Mongolska
v roce 2019.
V rámci chovných programů byl nejvýznamnější přesun mladého psa pralesního ze Zoo Praha
do Bostonu, USA. Tento transport proběhl v dubnu 2018 v rámci kooperace asociací EAZA a AZA.
Druhým významným transportem byl odchod mladého odchovaného samce tapíra čabrakového do
Zoo Taipei na Taiwanu, který se podařilo realizovat po dlouhých administrativních a logistických
přípravách v polovině března. Dále jsme mimo jiné odeslali loňské mládě hrabáče kapského do Zoo
Olomouc, samici žirafy do zoo ve Varšavě a naopak dovezli nového samce a samice lam guanako,
nového samce buvolce běločelého, samce bércouna afrického, samce klokana rudého či nosála
bělohubého. Výměna samců proběhla ve skupině lemurů kata (odchod do Zoo Vyškov, příchod ze
Zoo Ostrava). Naši skupinu vyder hladkosrstých opustilo 6 mláďat ze 7, s odchodem posledního
samce je počítáno po příchodu nové chovné samice.
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Významnou ztrátou byl kromě jiných úhyn samce hrocha obojživelného, Slávka, který byl
jednou z výrazných zvířecích osobností zoo.

Pracoviště karantény a izolace zvířat
V prostorách pracoviště karantény bylo v roce 2018 umístěno celkem 228 jedinců 106 druhů zvířat
(plazi: 1 jedinec, ptáci: 175 jedinců v 79 druzích, savci: 52 jedinců ve 26 druzích). Karanténa slouží
především k poskytování předepsané podovozní péče nově příchozím zvířatům před jejich
umístěním na příslušný chovatelský úsek (celkem 187 jedinců). Prostory jsou také využívány jako
dočasné útočiště pro zvířata v zahradě již přítomná. Příčinnou umístění na karanténu může být
například zhoršený zdravotní stav (celkem 5 jedinců) či dočasný pobyt z důvodu rekonstrukce
stávající expozice (9 jedinců). Karanténa slouží i jako místo pro předepsané předvývozní izolace
(3 jedinci) a jako záchytné CITES centrum pro některá ze zvířat zabavených Českou inspekcí
životního prostředí (celkem 3 jedinci).

CITES centrum
Na základě rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ze dne 30. 4. 2004 plní Zoo Praha funkci
záchranného centra pro živé exempláře CITES. Nejvýznamnějšími událostmi v roce 2018 bylo
předání do péče CITES centra Českou inspekcí životního prostředí početné skupiny želv zelenavých
zadržených na ruzyňském letišti v celkovém počtu 43 jedinců. Vzhledem k neočekávaně
dlouhodobému pobytu dvou medvědů hnědých, zadržených ČIŽP v srpnu 2017 na ruzyňském letišti,
jsme přijali rozhodnutí v dalších případech neposkytovat v rámci CITES centra péči pro velké šelmy.
Zoo Praha bude nadále plnit funkci centra pro plazy, ptáky a drobné savce. Celkem v režimu CITES
centra byli v průběhu roku 2018 2 savci a 58 plazů.

Krmivářské oddělení
Rok 2018 byl pro krmivářské oddělení v několika ohledech výjimečný. Od června jsme zavedli nový
krmivářský skladový program 4D, který představuje významnou změnu v evidenci krmiv od jejich
naskladnění až po jejich distribuci na jednotlivá odběrná místa u zvířat. V rámci zavedení programu
proběhla potřebná školení jak pro pracovníky krmivářského oddělení, tak pro chovatele.
Výjimečná situace nastala počátkem léta, kdy panovala tropická vedra a následovala sucha
spojená s celkovou neúrodou. Tyto klimatické podmínky znemožnily sekat zelenou píci na
pronajatém pozemku tak, jako tomu bylo v předchozích letech. Z tohoto důvodu jsme byli nuceni
téměř celé léto dotčená zvířata krmit v režimu „zimního provozu“ hlavně senem a zeleninou. Tato
změna se dílčím způsobem odrazila ve zvýšených nákladech, a to nejen kvůli absenci zelené píce
z vlastní seče, ale také kvůli zdražení nedostatkového sena až na trojnásobek obvyklé ceny.
Z běžnějších komodit bylo v roce 2018 zkrmeno následující množství: mrkev 80,4 t, jablka
37,1 t, banány 6,5 t, čínské zelí 18,7 t, hroznové víno 2,8 t, mouční červi 817 l, sarančata 122 775 ks,
cvrčci 2004 l, seno 434,8 t, větve na okus 691 kontejnerů, mačkaný oves 7,5 t, krmné myši
143 960 ks, sladkovodní ryby 46,6 t, mořské ryby 14,1 t, maso 78,7 t. Nejenom nákupy od
dodavatelů, ale i vlastní výroba a produkce některých komodit významně obohatily skladbu krmiv
v zoo. Svépomocí bylo připraveno cca 450 pytlů vybraného okusu, který jsme následně zamrazili,
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a je využíván v zimním období. Nezanedbatelná není ani produkce z vlastního chovu koz a ovcí,
určená hlavně ke krmení komodských varanů (letos celkem přibližně 50 ks). Z vlastních zdrojů také
zabezpečujeme přibližně 25% spotřeby švábů.

Veterinární oddělení
V průběhu roku 2018 jsme provedli 157 vakcinací šelem a kopytníků, okolo 450 anestézií
a imobilizací u různých druhů zvířat, přičemž u 100 případů se jednalo o endoskopická vyšetření
ptáků v inhalační anestézii. Dlouhodobě spolupracujeme se Státním veterinárním ústavem Praha,
kam odesíláme většinu vzorků na různá vyšetření. V různých specifických případech využíváme
dalších českých laboratoří nebo pracovišť, případně odesíláme vzorky i do zahraničí (Německo,
Švýcarsko - převážně virologická a histologická vyšetření některých ptačích pacientů). Jedním
z nejdůležitějších partnerů při provádění biochemických rozborů krve je Ústav lékařské biochemie
a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN, kde bylo v roce 2018 analyzováno celkem 342 vzorků.
Mnohá základní parazitologická vyšetření probíhají ve vlastní laboratoři, v roce 2018 se jednalo
celkem o 397 vzorků trusu (dalších 382 bylo vyšetřeno v SVÚ Praha). Dlouhodobá spolupráce
pokračovala s mnoha veterinárními (VFU Brno, Veterinární klinika Mada, Veterinární nemocnice
Stodůlky, VÚVeL Brno a další) i humánními (VFN Praha, ÚVN Střešovice, FN Motol a další) subjekty.
V roce 2018 bylo na veterinární oddělení pořízeno nové vybavení - termokamera, stropní operační
světlo, přenosná inhalační souprava, elektroejakulátor, nepřímá digitalizace pro RTG a operační
lupové brýle. Začátkem roku 2018 byla dokončena rekonstrukce podlah ve veterinární ordinaci
a přilehlých místnostech.
V rámci nákazové situace jsme v roce 2018 řešili 2 nákazy povinné hlášením – Salmonellu
enteritidis u kvakoše rezavého umístěného v karanténě a West Nile Virus u několika ptáků, kde
došlo i k úhynům. Státní veterinární ústav Praha prokázal u několika druhů koček i další druhy
salmonel, ale nejednalo se o sérovary povinné hlášením. Spolupráce s MěVS probíhá standardním
způsobem, absolvovali jsme několik desítek kontrol u nově příchozích, ale i odchozích zvířat.
Jednou ze stěžejních událostí roku bylo spoluorganizování „Zoo and Wildlife Health
Conference“, která probíhala ve dnech 6. – 12. října v Národním domě na Vinohradech. Tématem
této velké veterinární konference byla péče o zdraví zvířat žijících v zoologických zahradách a ve
volné přírodě. Pod záštitou berlínského Leibniz IZW a Zoo Praha konferenci společně uspořádaly
Evropská asociace veterinárních lékařů zvířat zoologických zahrad a volně žijících zvířat (EAZWV)
a Americká asociace veterinárních lékařů zvířat zoologických zahrad (AAZV). První taková
konference byla pořádána před dvěma lety v Atlantě, nyní se poprvé konala v Evropě, zúčastnilo se
jí celkem 610 specialistů z 52 zemí. V Zoo Praha jsme mimo jiné připravili pro účastníky i
2 workshopy – pokročilá anestézie a základy manipulace s ptáky.
V průběhu roku jsme řešili velké množství standardních i ojedinělých veterinárních případů.
Pomocí ultrazvuku a rozborů krve jsme sledovali březost u hrabáče Kvídy. Samotný porod proběhl
bez komplikací, zkomplikoval však léčbu otoku spodní čelisti způsobenou zánětem zubního lůžka.
Postižený zub byl s ohledem na laktaci vyjmut až v druhé polovině roku. U gorily Bikiry jsme po
několika letech a konzultaci s veterinárním poradcem evropského chovu změnili antikoncepci
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a postupně vysadili léčbu poruch funkce žlučového měchýře, což vedlo k úplné normalizaci jejího
zdravotního stavu. U antilop vraných jsme se jako každý rok v lednu potýkali s mykózou, kterou
jsme museli řešit léčebnou vakcinací proti plísni. U hrocha Slávka jsme několikrát během roku řešili
gastrointestinální obtíže provázené nechutenstvím a apatií. Stav se sice podařilo stabilizovat,
nicméně bohužel začátkem října se jeho stav náhle zhoršil a i přes medikaci Slávek akutně uhynul.
Následná pitva prokázala krvavý zánět žaludku a střev. U staré samice pelikána bílého jsme během
roku opakovaně fixovali nestabilní patní kloub levé pánevní končetiny. U velemyší obláčkových se
nám osvědčil postřik ubikace, kde byla matka s mládětem, oxytocinem. Následkem toho bylo
prohloubení rodičovského pouta a zvýšení procenta úspěšných odchovů. U samice člunozobce si
lokální terapii vyžádala diagnostikovaná plíseň na dorzu zobáku. Jako v předešlých letech jsme
museli hormonálně pomoci k vykladení snůšky u želvy hvězdnaté. U samce zrzohlávky rudozobé
jsme provedli v celkové anestézii stabilizaci zlomené pánevní končetiny. V celkové anestézii musela
být ošetřena i nehojící se kožní léze na krku u samce klokana Hagenova, vzniklá po pokousání od
samice. U ježur jsme se potýkali s výhřezem spojivky. Samice orangutana Mawar musela podstoupit
stomatochirurgický výkon, kdy jí bylo odebráno celkem 14 postižených zubů. U samice kvakoše
rezavého jsme léčili zákal čočky na levém oku. U staré samice makaka vepřího došlo k fraktuře
levého femuru. Chirurgický zákrok proběhl ve spolupráci s humánním ortopedem z ÚVN Střešovice.
U samce ibise skalního jsme opakovaně kvůli špatnému hojení ošetřovali zlomeninu levého
metatarsu. U samice tučňáka Humboldtova bylo zjištěno cizí těleso v trávicí soustavě, jeho vybavení
si nakonec vyžádalo chirurgické řešení. U samice blesboka došlo po porodu k výhřezu pochvy,
reponace a stabilizace si vyžádala celkovou anestézii. Významným případem byla samice gorily
Kamba, která byla začátkem června apatická a krvácela z pohlavních cest. Nakonec jsme se rozhodli
po neúspěšné konzervativní terapii k chirurgické intervenci s kolegy z humánní medicíny (FN Motol
a Královské Vinohrady), během které byl zjištěn zdroj krvácení v myomu v děloze a by provedena
ovariohysterektomie. U samice želvy korunkaté jsme provedli farmakologickou stimulaci snůšky.
U vylíhlého mláděte plameňáka chilského bylo potřeba ošetřit nezatažený žloutkový váček. V lokální
anestézii jsme odstranili jako dlaň velký tuhý útvar z blízkosti kloaky u samce želvy obrovské, Tora.
Samice nosála bělohubého nebyla schopna porodit a tento stav ještě komplikovala těžká mastitida,
mládě tedy muselo být vybaveno císařským řezem. U mláděte geparda došlo následkem pádu
k fraktuře levého femuru, konzervativní způsob hojení skončil s dobrým výsledkem. U samce
chápana středoamerického jsme v celkové anestézii ošetřovali poranění v oblasti pravého kolene.
Všem samicím kozorožců kavkazských jsme byli nuceni aplikovat antikoncepční preparáty jako
prevenci mykoplazmové infekce, jež se opakovaně objevovala u mláďat, která se pravděpodobně
nakazila od matek během porodu. U dovezené samice ary Learova bylo zjištěno v žaludku kovové
cizí těleso, které bylo v celkové anestézii vyjmuto pomocí specializovaného flexibilního endoskopu.
Chirurgicky bylo řešeno sesmeknutí Achillových šlach u pižmovek velkých. Ve skupině slonů jsme se
potýkali s dermatitidou kůže, která postihovala především ušní boltce a nepigmentovanou část
kůže. U samice tapíra čabrakového jsme byli nuceni v celkové anestézii ošetřit chronické abscesy na
kůži levé spodní čelisti a mezisaničí. S týmem prof. T. Hildebrandta z berlínského IZW jsme odebrali
sperma od lva indického Jamvana a důkladně jsme vyšetřili pohlavní aparát obou lvic. Sperma bylo
výborné kvality, u samice Ginni byla navržena umělá inseminace a u samice Suchi byly zjištěny
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výrazné změny na endometriu dělohy. Samec mravenečníka velkého vykazoval příznaky
nechutenství a výrazného serózního výtoku z nozder, jednalo se pravděpodobně o nastydnutí
a rhinitidu.

Oddělení dokumentace
Oddělení průběžně zajišťuje evidenci stavů zvířat v elektronickém systému Animalia v síťové
a lokální verzi a spravuje elektronický provozní deník. V průběhu roku byly upraveny některé
výstupy z těchto programů dle požadavků uživatelů. Do systému Animalia průběžně probíhá kromě
vkládání aktuálních dat i doplňování historických karet chovaných druhů. Ve spolupráci se zoology
českých a slovenských zahrad a s externím subjektem byla dokončena a za podpory dotačního titulu
Ministerstva životního prostředí vydána 33. Ročenka českých a slovenských zoologických zahrad
shrnující data za rok 2017. Ročenka byla publikována jak v elektronické, tak tištěné verzi. Celkový
rozsah publikace je 420 stran. Pod koordinací oddělení dokumentace vyšla dvě čísla podnikového
časopisu Tamtamy.
Nadále pokračovala dlouhodobá spolupráce s přírodovědeckým oddělením Národního muzea při
záchraně a zpracování cenného zoologického materiálu. Během roku bylo pracovníkům muzea
předáno 190 kadáverů ptáků, savců a plazů.
V rámci správy archivu historických fotografií průběžně pokračuje doplňování fotoarchivu ze zdrojů
zoo a soukromých sbírek bývalých zaměstnanců. Pokračovalo zpracovávání tematických souborů
historických fotografií (např. stavby nebo různé živočišné skupiny) a jejich ukládání na server pro
potřeby jednotlivých oddělení.
V rámci oddělení dokumentace je provozována knihovna Zoo Praha, registrovaná v systému
odborných knihoven ČR. V roce 2018 měla knihovna celkem 505 registrovaných čtenářů a bylo
provedeno 1370 absenčních a prezenčních výpůjček knih či časopisů. Knihovna dále zajišťovala
nákup nových titulů, meziknihovní výpůjční službu, expedici odborných a výměnných publikací
partnerským organizacím včetně odesílání tzv. povinných výtisků publikací knihovnám v ČR a další
služby dle aktuálních interních i externích požadavků.

Projekty druhové ochrany in-situ
Nejvýznamnějšími aktivitami v rámci druhové ochrany in-situ v roce 2018 zůstaly již dobře známé
projekty Návrat divokých koní, Toulavý autobus a projekt ochrany gaviálů na řece Chambal. Avšak
Zoo Praha své in-situ aktivity i nadále intenzivně rozšiřuje, čímž pomáhá chránit další ohrožené
druhy na celém světě.
V rámci projektu „Návrat divokých koní“ proběhl v roce 2018 již osmý transport koní
Převalského z České republiky do Mongolska. Přípravy na tento transport probíhaly od samotného
začátku roku a vyvrcholily 19. června, kdy byly ve spolupráci s Armádou ČR čtyři klisny (Yanja, Helmi,
Hanna a Spes), po 21 hodinovém letu vojenským letounem CASA a přibližně 6 hodinách přepravy
nákladními auty k centru správy Přísně chráněné oblasti Velká Gobi B, úspěšně vypuštěny do
aklimatizační ohrady v Tachin Talu. Celkový počet takto přepravených koní včetně čtyř nových
klisen tak stoupl na třicet jedna. Zoo Praha také poskytla správě chráněné oblasti Gobi B finanční
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prostředky na opravu dvou terénních vozidel sloužících pro účely monitoringu koní a se záměrem
posílení výzkumu koní Převalského byl zakoupen také 1 terénní motocykl.
Na transport koní Převalského navázala cesta do Přísně chráněné oblasti Velká Gobi A. Cílem
této cesty byla jednání se zástupci správy rezervace a dalšími subjekty zapojenými do
ochranářských snah v oblasti Gobi A, dále pak návštěva a zhodnocení stavu chovu divokých
velbloudů v chovné stanici Zakhyn us, posouzení nových lokací pro zamýšlenou druhou chovnou
stanici a pro aklimatizační ohradu, která by měla sloužit pro budoucí vypouštění odchovaných
mláďat zpět do přírody v Gobi A. Během této cesty bylo správě Přísně chráněné oblasti Velká Gobi A
předáno 8 nových motocyklů, které jsou nezbytným vybavením pro práci strážců chráněné oblasti.
Cesty se také zúčastnil dokumentární tým, který natáčel práci ochránců přírody ve velmi drsných
podmínkách a terénu Gobi A. Posledním bodem červnové mise v Mongolsku bylo předání 5 000
kusů pohlednic s motivem sajgy mongolské zástupcům WWF Mongolia, jež mají sloužit jako
edukativně-popularizační prvek v kampani na ochranu tohoto ohroženého druhu.
V rámci rozvoje mongolských projektů se v Zoo Praha uskutečnily dvě návštěvy zástupců
mongolského Ministerstva životního prostředí a turismu, ředitele Přísně chráněné oblasti Gobi A
a ředitele Přísně chráněné oblasti Gobi B. První setkání se uskutečnilo v lednu a navázalo na něj
druhé setkání v listopadu. Během návštěv bylo především jednáno o formách a náplni další
spolupráce. V průběhu lednové návštěvy byla utvářena finální podoba memoranda o spolupráci
mezi Zoo Praha a mongolským Ministerstvem životního prostředí, které později během státní
návštěvy v Praze osobně podepsal státní tajemník ministerstva, p. Tsengel Tsegmid. Vzhledem
k vypršení platnosti stávajícího memoranda o spolupráci mezi Zoo Praha a skupinou ITG
(International Takhi Group - Mezinárodní skupina pro ochranu koně Převalského) bylo začátkem
roku 2018 podepsáno nové memorandum na další období. Zástupci Zoo Praha se účastnili
pravidelných setkání výboru ITG, kde jsou mimo jiné vždy diskutovány otázky dalšího postupu,
směřování a koncepce spolupráce v zájmu společných snah o posílení stávající populace koně
Převalského v Mongolsku v oblasti Gobi B.
Druhý neméně důležitý in-situ projekt, Toulavý autobus v Kamerunu, pokračoval v roce 2018
v osvětové a edukativní činnosti týkající se problematiky ochrany goril nížinných a jejich prostředí.
Projekt je dlouhodobě cílen zejména na děti a obyvatele z okrajových částí biosférické rezervace
Dja. V Kamerunu v souvislosti s konceptem Toulavého autobusu i nadále probíhaly návazné
činnosti, kterými jsou zejména chov řekomyší a činnosti místního ekoklubu. Nejpodstatnější
událostí projektu v roce 2018 byla výměna stávajícího autobusu za nový. V této souvislosti proběhla
na přelomu května a června cesta zástupců Zoo Praha do Kamerunu, kdy bylo nezbytné
zkontrolovat zejména veškeré informace a podmínky pro finančně administrativní zajištění
plánovaného převozu stávajícího autobusu do areálu Zoo Praha, kde bude dále využit pro edukační
účely, a logistiky nákupu nového autobusu a jeho dovozu do Kamerunu. Nový autobus byl do
Kamerunu dovezen a proclen z přístavu počátkem září za přítomnosti in-situ koordinátora ze Zoo
Praha, za jehož dohledu proběhla také slavnostní první jízda z vesnice Somalomo. Itinerář jízd
Toulavého autobusu byl pro nadcházející období rozšířen o jeden den návštěvy naučné botanické
stezky přímo v oblasti Dja. Původní autobus dorazí do České republiky, respektive do areálu Zoo
Praha, začátkem roku 2019 a v budoucnu bude umístěn před nový pavilon goril.
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Také v roce 2018 v rámci projektu na ochranu gaviálů na řece Chambal i nadále pokračovala naše
dlouhodobá podpora a snaha o záchranu jediné životaschopné populace gaviálů, a to ve spolupráci
s mezinárodní organizací Madras Crocodile Bank Trust a její odnoží Gharial Conservation Alliance.
Populace gaviálů žijících na dolním toku řeky Chambal je sledována prostřednictvím konvenční
telemetrie přinášející cenné informace o tomto jedinečném druhu, ale mající i přímé dopady na
ochranářskou práci v dané oblasti. Souběžně byly v rámci projektu podporovány neméně důležité
aktivity týkající se osvětové činnosti a ochranářské práce s místními komunitami, školami a orgány
místní samosprávy, včetně složek ochrany přírody.
Nadále pokračovaly také přípravy projektu na ochranu a vytvoření záložní populace
ohroženého laoše (Laonastes aenigmamus) žijícího na pomezí Laosu a Vietnamu. V průběhu roku
bylo hlavní snahou smluvní zajištění projektu, a to mezi Zoo Praha a Zoo Wroclaw a laoským
ministerstvem zemědělství a lesnictví.
Ve stejném regionu byla zahájena spolupráce mezi Zoo Praha, Zoo Wroclaw a nadací Free the
Bears na projektu záchranné stanice pro luskouny, a to v laoské provincii Luang Prabang. Budoucí
tzv. Pangolarium bude sloužit jako dočasné rehabilitační středisko pro zabavené luskouny před
jejich vypuštěním zpět do volné přírody a počítá s kapacitou až sto jedinců. Nicméně vzhledem k
nárazovému charakteru úspěšných akcí proti pašerákům bude Pangolarium uzpůsobeno také pro
případné umístění dalších zabavených druhů. Bude se jednat o první zařízení svého druhu v Laosu
a bude posilou na poli ochrany těchto savců, kteří zůstávají nejčastěji pašovanými zvířaty na světě.
V rámci projektu na ochranu supa mrchožravého jsme v roce 2018 zorganizovali dva převozy
supů mrchožravých do Bulharska k jejich následnému vypuštění. Nejprve byli v květnu vypuštěni
3 supi metodou zpožděného vypuštění, následoval 1 sup transportovaný ve věku necelých 3 týdnů
v červnu se snahou o podložení pod pěstouny ve volné přírodě. Toto podložení se vzhledem
k agresivitě „našeho“ mláděte vůči druhému mladšímu mláděti nepodařilo a mládě bylo odchováno
pod pěstounským párem v chovné stanici ve Staré Zagoře do stáří 2 měsíců a úspěšně opakovaně
podloženo pod pěstouny, z jejichž hnízda později přirozeně vylétlo. Další 2 mláďata byla vypuštěna
z umělé hnízdní niky v srpnu ve stáří 2 měsíců.
Od roku 2017 spolupracujeme na projektu záchrany volavky císařské v Bhutánu. Volavka
císařská je jedním z nejohroženějších ptáků planety s aktuálním známým počtem 26 jedinců
lokalizovaných na území království Bhútán. Volavka císařská nebyla pravděpodobně nikdy výrazně
hojná, ačkoli byla v minulosti pozorována též v Indii a Myanmaru. Současný rozvoj Bhutánu spojený
zejména s novým získáváním elektrické energie a výstavbou vodních elektráren by mohl mít pro
fragmentovanou zbytkovou populaci fatální důsledky. Na konci jara roku 2018 poskytla Zoo Praha
měsíční odbornou stáž pracovníkovi z bhútánské Královské společnosti na ochranu přírody, během
které se učil chovatelských dovednostem při odchovech různých druhů volavek a čápů zde
chovaných, včetně metodiky umělé inkubace vajec a ručního krmení mláďat. Současně začala
v Bhútánu výstavba chovatelského zařízení pro volavky císařské v oblasti Changche- Tshirang
v provincii Wangdue.
V průběhu roku dále pokračovala podpora in-situ projektu na ochranu sojkovce
modrotemenného v Číně ve spolupráci s lesní správou kraje Wuyuan a ohrožených druhů ptáků na
Jávě ve spolupráci s Cikananga Conservation Breeding Centre.
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V průběhu posledního čtvrtletí roku 2018 Zoo Praha začala spolupracovat na projektu Pesisir
Balikpapan, probíhající v Balikpapanském zálivu na východním pobřeží Kalimantanu, indonéské části
ostrova Borneo. Tento projekt, který byl pod vedením Mgr. Stanislava Lhoty, PhD., zahájen již v roce
2007, má za cíl chránit populaci přibližně 2000 kahau nosatých a jejich přirozené prostředí
pobřežních tropických ekosystémů, jež jsou domovem řady dalších ohrožených pralesních
i mořských živočichů. Projekt v sobě kombinuje výzkumné aktivity, monitoring v terénu,
environmentální výchovu na školách, veřejné kampaně a zejména vyjednávání o vyhlášení
Balikpapanského zálivu novou přírodní rezervací.
Přímo v areálu zoo se věnujeme ochraně tři druhů živočichů, a to sysla obecného, užovky
podplamaté a ještěrky zelené. V červnu proběhl monitoring reintrodukované populace sysla
v oblasti pod Sklenářkou. Během kontrolního odchytu pracovníky AOPK bylo odchyceno 23 jedinců,
celková populace se tedy zdá být nadále stabilní resp. vzrůstající. Kolonie se ze svahu pod
Sklenářkou rozšířila i na přilehlé travnaté plochy, např. ve výbězích afrických kopytníků a jednotlivá
zvířata se objevila dokonce v Údolí slonů přes silnici do Podhoří. Zoo Praha dlouhodobě sleduje
početnost trojské populace užovky podplamaté, jež je jednou z nejcennějších na území Čech,
a zasazuje se o její ochranu a osvětu mezi návštěvníky. Zásadní je zachovat a udržovat rozsáhlé
plochy zimovišť a omezit nebezpečí, která hadům přináší každoroční migrace přes cyklostezku
k řece. V případě ještěrky zelené se průběžně snažíme o revitalizaci svahu s cílem obnovy
přirozeného prostředí. Koncem roku byl také započat cílený management ploch okolo Sklenářky
cílený na ohrožené druhy entomofauny.
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II.

SLUŽBY PRO VEŘEJNOST

Návštěvnost
Za rok 2018 překonala roční návštěvnost Zoo Praha již potřetí za sebou hranici 1,4 milionu
návštěvníků. Konkrétně do zoo zavítalo 1 427 491 návštěvníků. Toto lze i přes velmi horké letní
měsíce a absenci lávky od Stromovky považovat určitě za úspěch a pokračování ve vysokých
návštěvnostech dvou předchozích úspěšných let. Rok začal velmi slibně, jednalo se o rekordní
lednovou návštěvnost oproti letům minulým. V roce 2018 nebyly pro celkovou návštěvnost určující
především letní měsíce, právě díky vysokým, až mnohdy tropickým teplotám, ale velkým dílem se
na úspěšném roce podílely jarní měsíce duben a květen, kdy dorazily opravdu rekordní počty
návštěvníků. Výrazným měsícem oproti letům minulým byl též říjen, kdy přálo návštěvnosti
příjemné babí léto. Poslední měsíce roku 2018 se již držely v průměrné návštěvnosti let minulých.
Tab. 5 – Srovnání návštěvnosti v letech 2009 – 2018
měsíc/rok
2018
2017
2016
2015

2014

2013

2012

2011

2010

Leden

43 922

25 451

32 518

34 356

42 414

31 358

36 045

36 613

19 690

23 981

Únor

39 573

46 959

48 547

40 974

53 928

28 618

23 881

39 343

28 786

25 517

Březen

81 627

110 340

97 600

104 092

122 713

75 827

138 817

115 695

83 470

77 817

Duben

182 233

125 940

125 265

111 619

122 348

135 280

127 719

159 220

133 345

156 575

Květen

182 273

168 521

182 843

165 689

139 162

154 341

150 570

144 228

125 344

164 895

Červen

148 009

156 723

159 280

138 306

151 119

60 712

124 456

137 622

153 930

145 595

Červenec

206 033

231 231

228 595

178 195

187 693

141 694

178 169

193 841

165 440

193 831

Srpen

194 156

242 037

242 095

191 422

237 439

180 635

199 288

208 230

196 757

226 402

Září

128 480

129 174

133 875

135 330

109 262

105 906

133 004

158 693

112 726

133 760

Říjen

117 426

101 900

96 455

95 982

113 041

106 111

75 201

91 191

103 546

69 397

Listopad

51 760

51 988

49 029

57 026

57 347

40 322

43 214

44 681

40 851

46 374

Prosinec

51 999

54 862

52 251

65 391

45 777

54 287

55 184

42 440

21 435

32 435

Celkem

1 427 491

2009

1 445 126 1 448 353 1 318 382 1 382 243 1 115 091 1 285 548 1 371 797 1 185 320 1 296 579

Tab. 6 – Rozdíly v celkové roční návštěvnosti
2018 vers.
2017
-17 635

2018 vers.
2016
-20 862

2018 vers.
2015
109 109

2018 vers.
2014
45 248

2018 vers.
2013
312 400

2018 vers.
2012
141 943

2018 vers.
2011
55 694

2018 vers.
2010
242 171

2018 vers.
2009
130 912
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Marketing a PR
Kampaně
Adopční kampaň
V prosinci 2017 byla tradičně odstartována adopční kampaň a dobíhala i v měsíci lednu 2018.
Šírohlavec východní, pakobylka okřídlená, rosnice siná, jeřáb laločnatý, achatina žravá, komba
garnettova, stříkoun lapavý, tedy trochu opomíjená zvířata, která mají málo nebo žádného
adoptivního rodiče.

Kampaň „Fotím v pražské zoo“
Některé plochy během ledna také ještě vyplnily fotografie našich návštěvníků, které byly
ohodnoceny odbornou komisí jako nejvydařenější a vytvořily tak zdařilou kolekci billboardů
a citylightů.
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Narozeni v pražské zoo
Během února byla k vidění na plakátech rostoucí mláďata tygra malajského Bulan a Wanita,
momentálně nejzářivější hvězdy pražské zoo.
V červnu přibylo mládě hrabáče kapského Sawa, narozené na konci dubna.

Kampaň „vzácný a jedinečný“
Smyslem zoologických zahrad je nejen chov a prezentace zvířat, ale též systematická práce na
ochraně ohrožených druhů živočichů. Proto nová kampaň upozorňuje na druhy zvířat, které Zoo
Praha chová a jsou uvedeny v červené listině ohrožených druhů. Tapír čabrakový, gibon stříbrný,
sup mrchožravý, batagur tuntong a kůň Převalského se stali hrdiny jarní kampaně. Ve druhém
čtvrtletí tohoto roku byla kampaň rozšířena o krasku krátkoocasou, velemyš obláčkovou, kombu
ušatou, leguána kubánského, bažanta Edwardsova a chřestýšovce mangšanského. Ve třetím
čtvrtletí se přidaly motivy s gaviálem indickým, chápanem středoamerickým mexickým, majnou
Rotschildovou, sojkovcem modrotemenným a pandou červenou. Poslední tváří kampaněbyl tygr
sumaterský.
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Vezměte svou třídu do Zoo Praha!
Podzimní billboardová kampaň měla za úkol upozornit na zajímavé dění v zoo i mimo tradiční
období školních výletů. Lákala k návštěvě všechny návštěvníky do 18 let; jednak zvýhodněnou
cenou vstupného a současně také speciálním programem zaměřeným na ohrožené druhy živočichů,
které Zoo Praha chová a objasnění pojmů týkajících se Červeného seznamu ohrožených druhů.

Slza v Zoo Praha
Několik propagačních ploch zapnil luskoun v rámci propagace květnového koncertu skupiny Slza,
který se konal v areálu Zoo Praha. Hudebníci Slzy tak podpořili projekt Pomáháme jim přežít, který
se zabývá ochranou ohrožených druhů zvířat v místě jejich přirozeného výskytu a také v lidské péči.
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Adopční kampaň
Ověřený a oblíbený dárek pod stromeček je adopce sirotků nebo alespoň málo podporovaných
druhů. Dracéna krokodýlovitá, myš čtyřpruhá, ovíječ filipínský, kolpík růžový a velemyš Heaneyova
v zimním motivu padajících sněhových vloček nás provázeli na outdoorových plochách v prosinci
2018 a zůstanou i na začátek roku 2019.

Reklama na letišti Václava Havla
Cestující, kteří přistanou na pražském letišti, se setkají se zvířaty Zoo Praha takřka ihned. Gorilí
samec Richard je vítá na billboardu a informačním panelu v hale letiště.
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Nelze si nevšimnout zajímavé a netradiční upoutávky na zoo na pásech určených pro přepravu
zavazadel. V pohybu jsou pásy s několikametrovým gaviálem, lachtany a skupinou goril.

Reklama na mostních lávkách
Navigační panely na mostních lávkách jsou zároveň vtipnou reklamou uvádějící počty minut, za
které se dostanou uvedená zvířata do zoo.
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Inzerce
Snahou pražské zoo je přilákat co nejvíce zahraničních návštěvníků, využili jsme proto výhodnou
nabídku zviditelnit se v palubních magazínech ČSA pro Evropu Fly OK a OK Čechija pro Rusko. Zvolili
jsme formu PR článků o krásách a zajímavostech naší zoo, o kterých se cestující dozví již během
cesty do České republiky.
Z titulní strany magazínu Travelogue China, který je určený pro touroperátory a 5 000 cestovních
kanceláří v Číně, se dívá gorilí samec Richard a další zvířecí hvězdy Zoo Praha.
Do turistického průvodce The Best of Prague byla vytvořena obecná inzerce v 18 jazykových
mutacích s výbornou využitelností na další potenciální inzertní místa.

Akce a projekty
Happy Mondays
Již v minulých letech jsme změnili koncepci tradičních Happy Mondays a natolik se osvědčila, že v
tomto nastavení pokračujeme i v roce 2018. Každé pondělí mimo svátky a měsíců červenec a srpen
je vstupné pro děti, studenty a důchodce za 50 Kč, pro ZTP za 1 Kč. Tento model je u veřejnosti
velmi oblíbený, a je využíván nejrůznějšími dětskými kolektivy od dětských domovů přes školky a
školy či studenty výtvarných nebo zemědělských oborů středních a vysokých škol.
Trojská karta
Trojská karta je zvýhodněná společná vstupenka do Zoologické zahrady hl. m. Prahy, Botanické
zahrady hl. m. Prahy a Zámku Troja. Je v prodeji v pokladnách všech tří institucí.
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Prague Card
I nadále pokračujeme v nastavené spolupráci na projektu Prague Card, díky kterému se nám daří do
Zoo Praha přilákat větší množství zahraničních turistů. Do tohoto projektu jsou zapojeny významné
subjekty v rámci Prahy, mimo jiné i Pražský hrad.
Za rok 2018 přišlo do zoo s kartou Prague Card 9 564 návštěvníků.

Mobilní vstupenka
V loňském roce Zoo Praha spustila mobilní aplikaci m-vstupenka. Pomocí této aplikace si návštěvníci
mohou koupit vstupenku do zoo on-line, kterou si posléze mohou stáhnout do mobilního zařízení,
popřípadě vytisknout. Na každé takto zakoupené vstupence je unikátní QR kód, který návštěvník
přiloží ke QR čtečce u turniketů a následně je vpuštěn do areálu. Rádi bychom docílili většího
povědomí o mobilní vstupence, neboť je řešením, jak pomoci odbavení velkého množství
návštěvníků v hlavní sezóně, kdy se tvoří u pokladen a vchodů nepříjemné fronty. Letos mvstupenku promujeme nově na billboardové ploše u jižního parkoviště v zoo a na další cedulích na
ostatních parkovištích a také na informačních plakátech v zoobusech, provozujících kyvadlovou
dopravu do zoo z parkoviště u tunelu Blanka.

Song Fest 2018
Jako již tradičně jsme se v letošním roce po osmé zúčastnili multikulturního hudebního festivalu
Song Fest. Festival probíhá v několika městech, přičemž v každém z nich je zoo prezentována. Celá
akce vždy koresponduje s čínským kalendářem, dle kterého je rok 2018 rokem psa.
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Krajanka zoo
Prodej dezertu pro děti Krajanka ZOO ve třech příchutích je výsledek spolupráce Zoo Praha a
společností Alimpex Food a.s., která z každého prodaného kelímku věnuje 0,10 Kč na podporu
ochrany přirozeného domova zvířat v rámci našich třech významných projektů - návrat koní
Převalského do Vnitřní Asie, ochranu gaviálů na indické řece Čambal a pomoc gorilám i dalším
ohroženým druhům ve střední Africe. Také přispívá k informování české veřejnosti, zejména dětí.

Koncert pro tygry a jiné ohrožené druhy
Tradiční jarní koncert v Lucerna Music Baru letos skupina Laura a její tygři věnovala nejen svým
kmotřencům, mláďatům tygra malajského Bulanovi a Wanitě, ale i dalším ohroženým druhům.
Všichni účinkující se vzdali nároku na honorář a výtěžek z koncertu věnovali na podporu veřejné
sbírky „Pomáháme jim přežít“, ze které Zoo Praha financuje ochranu ohrožených druhů v místech
jejich přirozeného výskytu.

Slza v zoo
Populární česká hudební skupina Slza zahrála na podporu našich in-situ projektů v areálu Zoo Praha
na jaře dvakrát – při slavnostním zahájení sezony 2018 a také při mezinárodním dnu biodiverzity.
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Běh pro zoo
V sobotu 21. dubna 2018 proběhl již 4. ročník „Běhu pro Zoo Praha“ pořádaný studentským
spolkem Drosophila a Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy. Závod slavnostně odstartovaly
rychlobruslařky Martina Sáblíková a Nikola Zdráhalová. Výtěžek ze startovného přesáhl 100 tisíc Kč.
Během závodu byl propagován také sběr starých mobilů a dalších přístrojů – podařilo se vybrat 213
mobilů a 1 tablet, které putují na recyklaci vzácných prvků a za každý dostane Zoo Praha na
podporu projektu „Pomáháme jim přežít“ 10 Kč.

Gorilí kostky
Dalším projektem na pomoc ohroženým druhům, konkrétně na pomoc volně žijícím gorilám
nížinným je prodej hracích dřevěných kostiček GORILÍ KOSTKY. V suvenýrech v areálu zoo je možné
zakoupit různě velké sady těchto kostek, se kterými se dá hrát několik her podle přiloženého
návodu nebo vymyslet svou vlastní. Podle velikosti sady – 6, 12, 24, 50 a 100 kostek je
odstupňována i výše příspěvku, který putuje na veřejnou sbírku Pomáháme jim přežít. U pavilonu
goril je umístěn sběrný box, do kterého přispěvatelé mohou vhazovat prázdné kostičky ze své sady
a všichni tak mohou sledovat, jak se box postupně plní a pomoc ohroženým gorilám sílí.

Biokampaň
V Zoo Praha bylo postupně nahrazeno plastové nádobí v gastro provozovnách nádobím plně
kompostovatelným, vyrobeným ze škrobu.
Proto je nutné různými prostředky upozonovat návštěvníky, aby důkladně a správně třídili všechen
odpad. U restaurací jsou umístěny speciální odpadkové koše, na které upozorňují dobře viditelné
cedule a informační letáky na tácech.
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Fotosoutěž Fotím v Zoo Praha
V letošním roce opět probíhala soutěž mezi návštěvníky– fotografy o nejzdařilejší momentky zvířat
v areálu zoo. Pokračovali jsme v loňském modelu, kdy zaslané fotografie získávají hlasy čtenářů
i-Dnes.cz, mediálního partnera pražské zoo. Dvacet pět nejlépe hodnocených foto-obrazů bylo pak
vystaveno ve vzdělávacím centru, z nichž odborná porota vybrala tři nejlepší a návštěvníci
hlasovacími lístky vybrali další tři dle svého vkusu. Vítězové byli slavnostně vyhlášeni na Dni
sponzorů a obdrželi hodnotné ceny od Zoo Praha i od partnera soutěže, společnosti Canon.
Výstava Czech Nature Photo
Odborná komise vybrala vítěze prestižní fotografické soutěže Czech Nature Photo 2018. V kategorii
„Zvířata v lidské péči“ zvítězil snímek veterináře Zoo Praha Romana Vodičky, který zachycuje
ležícího a zívajícího hrocha Slávka. Vítězné práce byly k vidění na výstavě v Zoo Praha od 21. května
do 15. července 2018.
Výstava Zoo Peking
V roce 2016 se v Zoo Peking konala výstava o pražské zoo. V letošním roce byly na dva měsíce
výstavní panely u vzdělávacího centra zaplněny informacemi a fotografiemi z pekingské zoo.
RICHARDI podesáté
Zoo Praha oceňuje takto již podesáté významné sponzorské počiny, případně počiny s výrazným
přesahem na poli společensky odpovědného podnikání. V jubilejním ročníku byly vyznamenány tyto
společnosti a instituce:
Velký Richard, určený významným sponzorským počinům, byl udělen akciové společnosti Alimpex
Food za projekt Krajanka, v němž se skvěle snoubí zapojení marketingu do bohulibé podpory
záchrany ohrožených druhů ve volné přírodě, neboli podpory veřejné sbírky Pomáháme jim přežít.
Prostředky putují na konkrétní in-situ projekty pražské zoo na záchranu gorily nížinné, gaviála
indického a koně Převalského.
Malý Richard (dlouhodobý sponzoring a adopce zvířat) byl udělen Základní škole Na Marjánce
z Prahy 6, která již od devadesátých let dlouhodobě podporuje chov koně Převalského a jako
adoptivní rodič takto postupně darovala na čtvrt miliónu Kč.
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Divoký Richard, udělovaný za nápaditost, erudici a vtip v oblasti sponzoringu, připadl společnosti
IPODEC – čisté město, a. s. za inovativní přístup k řešení likvidace odpadů.

Merchandising
Psí vybavení na cesty – pro chovatele, kteří se svým pejskem rádi navštěvují zoo, jsme připravili
sadu cestovní misky na vodu a zásobníku se sáčky na psí exkrementy.

Pexeso podtácky - spojením oblíbeného pexesa a podtácků pod nápoje vznikl neobvyklý propagační
produkt.
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Nakresli mě! – set akvarelových pastelek s akvarelovým blokem a štětcem ve čtyřech různě
sestavených barevnicích se čtyřmi motivy zvířat obsahují návody jak dané zvíře nakreslit.

Nástěnný a stolní kalendář 2019 – již tradičně je v prodeji nástěnný kalendář s mláďaty a praktický
stolní kalendář s akčními výjevy obyvatel pražské zoo.

Programová a obsahová činnost
Akce pro návštěvnickou veřejnost
Leden
1. 1.

Novoroční přání pro zoo - Co čeká Zoo Praha v roce 2018, prozradila gorilí rodina
pomocí hlavolamu.

6. 1.

Tři králové v zoo - Po zoo chodili tři králové v maskách a rozdávali dárky dětem.

13. 1.

Ledové zoo království I. - Před zraky návštěvníků byla u Vzdělávacího centra vytesána
z ledu věrná socha ledního medvěda.

20. 1.

Ledové zoo království II. - Ledního medvěda doplnila dvojice tučňáků v blízkosti jejich
expozice.

28. 1.

Hosté z dalekého severu - S milovníky ptáků jsme se vypravili na zimoviště k Vltavě v
Troji.

Výstavy:
Jurta: Pomáháme jim přežít: Sajgy mongolské
Galerie Gočárovy domy: F. X. Procházka
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Únor
2. 2.

Pololetní prázdniny v zoo - Speciální komentovaná krmení a vystoupení v Rezervaci
Bororo spojené s hrou „Cesta kolem světa za jeden den“.

3. 2.

Olympiáda začíná v zoo - Před zahájením zimních olympijský her jsme požádali
lachtana Melouna, aby nám předvedl, jak se připravuje na své sportovní výkony.

3. 2.

Diri slaví 5. narozeniny - Mládě orangutana dostalo krásné dárky a návštěvníci se
dozvěděli, proč těmto úžasným zvířatům hrozí vyhynutí.

4. 2.

Den chovatelů želv - Cyklus přednášek o želvách a chovatelská poradna po celý den.

10. – 11. 2.

Olympijské hry v Zoo Praha - Zvířata v zoo i návštěvníci si vyzkoušeli řadu
originálních her a soutěží inspirovaných zimními sporty.

18. 2.

Den ohrožených zvířat - Akce věnovaná málo známým avšak kriticky ohroženým
druhům zvířat - sajgám, saolám, laošům a luskounům.

24. 2.

Mezinárodní den ledních medvědů - Medvědi dostali jako dárky hračky. Připomněli
jsme první umělý odchov ledního medvíděte na světě v Zoo Praha. V průvodu po zoo
šly stovky plyšových ledních medvědů.

Výstavy:
Jurta: Pomáháme jim přežít: Sajgy mongolské
Gočárovy domy: F. X. Procházka
Březen
3. 3.

Světový den divoké přírody - Rok 2018 je zaměřený na velké kočkovité šelmy - tygry,
levharty, gepardy, lvy a jaguáry. Návštěvníky jsme seznámili s problematikou jejich
ohrožení.

10. 3.

Štíři v Zoo Praha - Slavnostní zahájení atraktivní výstavy a den plný soutěží a her se
štíří tématikou.

18. 3.

Kijivu pětadvacetiletá - Oslava narozenin gorilí samice Kijivu. Ohlédnutí za úspěšným
chovem goril v pražské zoo.

25. 3.

Otevření rozhledny Obora - Originální zpřístupnění rozhledny návštěvníkům po zimě.

31. 3.

Slavnostní zahájení sezóny 2018 - Bohatý program obsahoval originální vystoupení
lachtanů, slavnostní otevření restaurace Gaston, křtiny mláďat leguánů chutných a
vystoupení skupiny Slza.

11. 3., 18. 3., 25. 3. Seznámení se štíry - Doprovodný program k výstavě. Komentované prohlídky
výstavy.
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Výstavy:
Jurta: Pomáháme jim přežít: Sajgy mongolské
Galerie Gočárovy domy: Štíři (od 10. 3.)
Cestovatelské přednášky s CK Livingstone
6. 2.

DOMINIKA KOBZOVÁ, cestovatelka: KOLUMBIE

13. 2.

LUDMILA PULDOVÁ, Livingstone: SEVERNÍ GRUZIE – SVANETIE

20. 2.

MARTIN UBL, fotograf: cestovatel: PERU – NEJLEPŠÍ TREKY

27. 2.

DANA KYNDROVÁ, fotografka: MADAGASKAR

6. 3.

ZDENEK THOMA, fotograf: JAPONSKO

13. 3.

DARJA ŠMÍDOVÁ, Livingstone: KYRGYZSTÁN

20. 3.

PAVEL BÉM + RUDA ŠVAŘÍČEK: HUASCARÁN + NEJVYŠŠÍ HORY PERU A BOLÍVIE

28. 3.

RUDA ŠVAŘÍČEK + RADKA PODANÁ: AFGHÁNISTÁN

Přednášek se celkem zúčastnilo přes 150 návštěvníků. Přednášky probíhaly každé úterý od 18.00.
Vstupné 50 Kč.
Duben
1. 4.

Zavolejte hrochovi – odpoví na každou otázku + Oslava mezinárodního dne ptactva Na speciální aprílovou linku celý den telefonovali zájemci. U vybraných ptačích druhů
probíhala komentovaná krmení a setkání.

2. 4.

Velikonoční pondělí v zoo - V rámci speciálních komentovaných krmení a setkání
byly předány pomlázky a vajíčka vybraným druhům zvířat.

7. 4.

Oslava 2. narozenin slůněte Maxe - Oslava v Údolí slonů. Předání daru spojené s
komentovaným krmením.

14. 4.

Bájná zvířata - Návštěvníci se vydali po stopách bájných zvířat. Trasa vedla spodní
částí areálu přes Geostezku až na výstavu štírů.

15. 4.

Den chovatelů želv - Cyklus přednášek o želvách a chovatelská poradna po celý den.

21. 4.

Běh pro zoo - Charitativní běh pořádaný studentským spolkem UK. Start na parkovišti
pod zámkem.

22. 4.

Světový den Země a Velká oslava u goril - Seznámení s ohroženými druhy zvířat a insitu projekty Zoo Praha. Součástí Světového dne země byla i oslava u goril – dárky
jsme předali nejmladšímu členu skupiny Ajabu i osmiletému Kiburimu.

24. 4.

Na svatého Jiří vylézají hadi a štíři - Vycházka vedená odborníkem byla věnovaná
nejen hadům volně žijícím v zoo.
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28. 4.

Ztichlý les - Představili jsme naši kolekci asijských pěvců a úspěšné odchovy široké
veřejnosti. Součástí dne byl seminář věnovaný problematice ilegálního lovu tažných
ptáků ve Středomoří a současně otázce ohrožených pěvců v jihovýchodní Asii,
prohlídka zoo se zaměřením na ohrožené druhy ptáků a slavnostní otevření nové
voliéry orlosupů bradatých.

1. 4., 8. 4., 15. 4., 22. 4., 29. 4. Seznámení se štíry - Doprovodný program k výstavě. Komentované
prohlídky výstavy.
Výstavy:
Galerie Gočárovy domy: Štíři
Jurta: Pomáháme jim přežít - Sajgy mongolské
Květen
1. 5.

První máj, lásky čas - Proběhla speciální ranní prohlídka pro páry a rodiny za zvířaty
žijícími v páru.

5. 5.

Zoo je věda - Ukázka vědeckých metod používaných v zoologických zahradách.

8. 5.

May Day - Školní třídy v zoo prodávaly své výrobky na podporu kampaně
„Pomáháme jim přežít“. Třídy vyráběly jednoduché dárkové předměty, obrázky,
sošky atd. V zoo prezentovaly projekty na téma „Skryté nebezpečí“. Výtěžek šel na
konto kampaně „Pomáháme jim přežít“.

12. 5.

Den ptačího tahu - Vycházka vedená odborníkem se zaměřením na určování volně
žijících druhů ptáků na území zoo. Hlavní zaměření bylo na ptáky, které v zoo
sledujeme – kvakoše, ale i volavky, slípky a další.

13. 5.

Den rodin a Den matek - Bohatý program obsahoval originální vystoupení v
Rezervaci Bororo a den plný her a soutěží pro rodiny.

19. 5.

Mezinárodní den Biodiverzity - Návštěvníci se mohli seznámit s druhovou
rozmanitostí po celém světě s pomocí edukativních her za doprovodu odborného
komentáře.

22. 5.

Setkání strážců pralesa - Proběhl další ročník soutěže pro mateřské a základní školy
zaměřující se na sběr a následnou recyklaci mobilních telefonů a tabletů ve
spolupráci se společností REMA System. Do letošního ročníku se zapojilo 56 škol,
které nashromáždily celkem 5 995 mobilních zařízení.

25. 5.

Noc snů - Proběhl již 12. ročník této tradiční akce určené pro hendikepované děti.

26. 5.

Den Afriky - Návštěvníci se s námi přenesli na jeden den do Afriky za zvuků
rytmických bubnů. Hudební a taneční vystoupení s následným workshopem – učením
hry na bubny. Po celý den probíhala komentovaná krmení u vybraných druhý
afrických zvířat. V rámci oslav Dne Afriky jsme popřáli našim africkým mláďatům a
byly jim předány dárky.
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6. 5., 13. 5., 20. 5., 27.5. Seznámení se štíry - Doprovodný program k výstavě. Komentované
prohlídky výstavy.
Výstavy:
Galerie Gočárovy domy: Štíři (do 27. 5.)
Jurta: Pomáháme jim přežít: Sajgy mongolské
Hudební vycházky:
Každou neděli ve 13 hod., od května do září v Gočárových domech.
6. 5. 2018 – Wichterle kvintet (J. Haydn, L. van Beethoven, D. Milhaud)
13. 5. 2018 – Uni kvartet (A. Dvořák, F. Schubert, G. F. Händel)
20. 5. 2018 – Musica a tre (E. Schulhoff, J. Ibert)
27. 5. 2018 – Pražské dechové kvinteto (A. Rejcha, W. A. Mozart)
Červen
1. 6.

Setkání strážců pralesa - Den plný her a zábavy byl připraven tradičně ve spolupráci s
Městskou policií hl. m. Prahy.

2. 6.

Vernisáž výstavy Achatiny v Zoo Praha - Slavnostní otevření unikátní výstavy
Achatiny v Zoo Praha v Galerii Gočárovy domy bylo doprovázeno odbornými
prohlídkami výstavy s autorem výstavy a chovatelem Mgr. Tomášem Protivou, Ph.D.
a dalším programem.

9. 6.

Australský den - Den věnovaný Austrálii a jejím zvířecím obyvatelům spojený s
kreativní dílnou s australskou tématikou, doplněný o komentovaná krmení a setkání
u vybraných australských zvířat, setkání s kontaktními australskými zvířaty a soutěž
pro návštěvníky o speciální australský zážitkový program.

10. 6.

Křtiny mláděte hrabáče - Slavnostní křtiny mláděte hrabáče kapského proběhly v
pavilonu Africký dům. Kmotry mláděte se stali herci Igor Bareš a Antonie Talacková.
Mládě dostalo jméno Sawa.

15. 6.

Přednáška o žraloku bílém v Zoo Praha - Přednáška předního odborníka na žraloky
Dott. Alessandra De Maddaleny, M. Sc. proběhla ve Vzdělávacím centru od 17 hodin.
Na přednášku navázala autogramiáda Madallenovy poslední knihy.

17. 6.

Vernisáž výstavy Fauna Mongolska a Den otců - Hudební vystoupení mongolského
umělce Badama Bolora zahájilo vernisáž výstavy Fauna Mongolska u jurty, na
vernisáž navázalo komentované krmení koní Převalského. V rámci Dne otců byla
připravena řada soutěží a her pro otce a jejich děti.

23. 6.

S hlavou v oblacích - Akce pořádaná v rámci Mezinárodního dne žiraf. Informační
stánek u Afrického domu, povídání o žirafách a jejich ohrožení a ochraně.
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29. – 30. 6.

Prázdniny v Rezervaci Bororo - Poslední školní den měly děti s jedničkou z
přírodovědy vstup do zoo za korunu. V Rezervaci Bororo navštívily speciální ukázky
výcviku zvířat, kde známkovaly dovednosti zvířat v různých disciplínách. V sobotu
byla pro děti připravena speciální představení v Rezervaci Bororo.

3. 6., 10. 6., 17. 6., 24. 6. Seznámení s achatinami - Doprovodný program k výstavě. Komentované
prohlídky výstavy.
Výstavy:
Galerie Gočárovy domy: Achatiny (od 2. 6.)
Jurta: Fauna Mongolska (od 17. 6.)
Terasa u Vzdělávacího centra: Czech Nature Photo
Hudební vycházky:
Každou neděli ve 13 hod., od května do září v Gočárových domech
3. 6. 2018

Grand Duetto Concertante (A.Vivaldi, V.Geli, P.Locatelli)

10. 6. 2018

Musica spirituale (Věnec duchovních písní)

17. 6. 2018

Trio Boema (F.X.Dušek, W.A.Mozart, J. Ibert)

24. 6. 2018

Five Star quartet (J. Brahms, Anonym, F. Schubert)

Červenec
1. 7.

Zvířatům začínají prázdniny - Speciální představení v Rezervaci Bororo s předáním
vyrobených hraček pro zvířata.

7. – 8. 7.

Indiánské léto - Výtvarná dílná. Komentované krmení bizonů a dalších vybraných
zvířat žijících v S. Americe.

15. 7.

Světový den hadů - Prezentace živých hadů z kontaktního chovu. Přednáška P.
Velenského na téma „Hadi v Zoo Praha“.

15. 7.

Setkání rodinného Ekoklubu na téma Co zasyslil sysel (savci v zoo)

21. – 22. 7.

Víkend hmyzožravců - Ochutnávky hmyzu na různé způsoby. Komentovaní krmení u
vybraných hmyzožravých druhů zvířat. Ukázky hmyzu, zajímavosti z hmyzí říše.

21. 7.

Setkání rodinného Ekoklubu na téma Vládci oblohy (supi, orlosupi a ptáci naší
přírody)

22. 7.

Setkání rodinného Ekoklubu na téma Naši příbuzní (gorily a ochrana životního
prostředí)

29. 7.

Oslavy mezinárodního dne tygrů - Dárky (v podobě proutěných koulí, tygrům
malajským a ussurijským) s odborným komentářem.
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1. 7., 8. 7., 15. 7., 22. 7., 29. 7. Seznámení s achatinami - Doprovodný program k výstavě.
Komentované prohlídky výstavy. Setkání s odborníkem.
Výstavy:
Galerie Gočárovy domy: Achatiny
Jurta: Fauna Mongolska / Na hlídce v Gobi (od 30. 7.)
Terasa u Vzdělávacího centra: Czech Nature Photo / Peking Zoo (od 31. 7.)
Hudební vycházky:
Každou neděli ve 13 hod., od května do září v Gočárových domech
1.7.2018

Pražské dechové kvinteto (W.A.Mozart, J. Haydn)

8.7.2018

Jan Vent Colegium (J. Rejcha, F. Kramář)

15.7.2018

Musica vocale (J.Mysliveček, Ch.Gounod, F. Schubert)

22.7.2018

Amis de la musique (W.A.Mozart, A.Dvořák, Em. Kaucký)

29.7.2018

Art kvartet (P.I.Čajkovskij, L.van Beethoven)

Srpen
5. 8.

Mezinárodní den plameňáků - Workshop a interaktivně zaměřený vzdělávací stánek
u výběhu plameňáků chilských a kubánských.

11. 8.

Dárek pro všechny slony - Předání dárků v Údolí slonů u příležitosti Mezinárodního
dne slonů.

12. 8.

Lví den - Výroba lvích masek a společný průvod ve lvích maskách. Předání
proutěných míčů lvům indickým.

12. 8.

Setkání Ekoklubu na téma V asijských stepích (koně Převalského) a svět pod lupou

18. 8.

Asijský den - Oslava Mezinárodního dne orangutanů. Předání dárků, informační
stánek, výtvarná dílna, komentovaná krmení a setkání u vybraných druhů zvířat
žijících v Asii.

18. 8.

Setkání rodinného Ekoklubu na téma Divoká příroda v zoo (motýli, brouci a další)

19. 8.

Setkání rodinného Ekoklubu na téma Ohrožená Asie (sajgy, velbloudi, primáti, ptáci)

25. 8.

Den plný zvířecích rekordů - Návštěvníci si mohli vyzkoušet různé silové zvířecí
disciplíny.

26. 8.

Historické procházky - U příležitosti výročí prof. Zdeňka Veselovského proběhly v
časech 10 a 14 hod. procházky s průvodcem zaměřené na život a práci pana
profesora.

31. 8.

Rozloučení s prázdninami - Program pro děti v Rezervaci Bororo. Speciální
vystoupení v Rezervaci Bororo.
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5. 8., 12. 8., 19. 8., 26. 8. Seznámení s achatinami - Doprovodný program k výstavě. Komentované
prohlídky výstavy. Setkání s odborníkem.
Výstavy:
Galerie Gočárovy domy: Achatiny
Jurta: Na hlídce v Gobi
Terasa u Vzdělávacího centra: Peking zoo
Hudební vycházky:
Každou neděli ve 13 hod., od května do září v Gočárových domech
5.8.2018

Duo per due (L.van Beethoven, W.A.Mozart)

12.8.2018

Pražské saxofonové kvarteto (G.Miller,G.Gerschwin)

19.8.2018

Trio Iuventa (J.Ibert,F.X.Dušek, W.A.Mozart)

26.8.2018

Prague Brass Quintet (J.I.Linek, J.Horowitz,G.Gerschwin)

Září
1. 9.

Mezinárodní den supů a kondorů - Komentované krmení supů, vzdělávací stánek,
hry pro děti, ukázka předmětů a přírodnin spojená s životním cyklem supů.

1. 9.

Ekologický den pro rodiny se společností Rema Systém, a.s. - Celodenní program
přibližující hravou formou problematiku elektroodpadu a ohrožení goril.

1. – 2. 9.

Rozloučení s prázdninami - Vystoupení zvířat v Rezervaci Bororo s drobnými dárky
pro děti.

3. 9.

Prvňáčci jdou do zoo - Vstup za 1 Kč pro žáky prvních tříd základních škol. Speciální
vystoupení zvířat v Rezervaci Bororo.

8. 9.

Slavnostní otevření výstavy Sklípkani - Slavnostní otevření unikátní výstavy Sklípkani
v Galerii Gočárovy domy bylo doprovázeno odbornými prohlídkami výstavy s
autorem výstavy a chovatelem Davidem Šťastným a dalším programem, včetně
vystoupení slacklinera Lukáše Černého.

8. 9.

Setkání rodinného Ekoklubu na téma Trojská kotlina (vycházka za unikátními
lokalitami)

8. – 9. 9.

Pavoučí víkend - Komentované prohlídky výstavy, pozorování pomocí binokulárních
lup. Výtvarná dílna, facepainting.

15. 9.

Den Jižní Ameriky - Zvířata a kultura Jižní Ameriky, výroba šperků a lapačů snů.
Speciální komentované setkání u JA zvířat. Program v Rezervaci Bororo.

22. 9.

Mezinárodní den goril - Předání dárků gorilám s odborným komentářem chovatele.
Interaktivní stánek zaměřený na ochranu goril a in-situ projekt Toulavý autobus.

23. 9.

Setkání rodinného Ekoklubu na téma Na sloních stezkách (sloni a vše kolem nich)
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28. 9.

Výroční slavnost 2018 - Oslava 87. výročí založení Zoo Praha u lachtanů. Křtiny
malých gepardů, představení fundraisingové sbírky na podporu ochrany goril – Gorilí
kostky. Vernisáž výstavy Fotím v Zoo Praha.

28. 9.

Závěrečné setkání rodinného Ekoklubu

9. 9., 16. 9., 23. 9., 30. 9. Seznámení se sklípkany - Doprovodný program k výstavě. Komentované
prohlídky výstavy. Setkání s chovatelem.
Výstavy:
Galerie Gočárovy domy: Achatiny (do 2. 9.) / Sklípkani (od 8. 9.)
Jurta: Na hlídce v Gobi
Terasa u Vzdělávacího centra: Peking zoo/ Fotím v Zoo Praha (od 28. 9.)
Hudební vycházky:
Každou neděli ve 13 hod., od května do září v Gočárových domech
2.9.2018

Pražské dechové kvinteto (A.Rejcha, W.A.Mozart)

9.9.2018

Pražské saxofonové kvarteto (G.Miller,G.Gerschwin)

16.9.2018

Antonín Rejcha kvintet (J.Haydn, L. van Beethoven, D.Milhaud)

23.9.2018

Parnas kvartet (W.A. Mozart, Anonym)

Říjen
6. 10.

Oslava mezinárodního dne zvířat - Akce spojená s oslavou prvních narozenin tygřat
Wanity a Bulana a druhých narozenin slůněte Rudiho. Dárky dostala i zvířata v
Rezervaci Bororo v rámci dvou představení.

13. 10.

Profesor Zdeněk Veselovský známý neznámý - Vzpomínkový seminář k výročí
profesora Zdeňka Veselovského pro pozvané hosty z řad jeho žáků a
spolupracovníků.

14. 10.

Není drak jako drak - Komentovaná setkání u varanů komodských. Výtvarná dílna
(výroba draků z přírodních materiálů, vlaštovek atd.).

20. 10.

Připravte se na zimu - Dílny v zoo zaměřené na výrobu ptačích krmítek z různých
materiálů. Ukázky vhodného krmení, jaké plody sbírat a sušit pro ptáky na zimu.

21. 10.

Den chovatelů želv - Tradiční cyklus přednášek, chovatelská poradna.

28. 10.

100 let samostatného Československa - Oslava u zvířat, která máme ve státním
znaku: edukačně – herní stánek. Historický komentovaný vláček – s mimořádnou
zastávkou u Pavilonu šelem a plazů. Soutěž o
100 pamětních mincí s motivem
lva.

29. – 30. 10. Podzimní prázdniny v zoo - Program pro děti. Dýňové hody u zvířat – speciální
komentované krmení – předání dýní vybraným druhům zvířat.
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7. 10., 14. 10., 21. 10., 28. 10. Seznámení se sklípkany - Doprovodný program k výstavě.
Komentované prohlídky výstavy. Setkání s chovatelem.
Výstavy:
Galerie Gočárovy domy: Sklípkani
Jurta: Na hlídce v Gobi
Terasa před Vzdělávacím centrem: Fotím v Zoo Praha
Listopad
3. 11.

Diwali – svátek světel - Tematická výtvarná dílna. Večerní lampionový průvod, který
připomenul indický hinduistický svátek světel Diwali. Ohňová show u restaurace
Gulab. Vstup za 1 Kč pro návštěvníky s lampionem.

4. 11.

Rozloučení s výstavou Sklípkani - Workshop seznamující návštěvníky blíže se
sklípkany pomocí binokulárních lup. Speciální komentování zaměřené na životní
cyklus a zajímavosti o sklípkanech.

10. – 11. 11. Zoo všemi smysly - Výstava pro nevidomé (vidomí měli k dispozici pásku přes oči)
zahrnovala ukázku přírodnin a živých kontaktních zvířat, aromatických krmiv,
pachových vzorků a zvukových nahrávek zvířat.
10. 11.

Vernisáž výstavy Zvířata ze zoo v kresbách Neprakty - Slavnostní vernisáž výstavy od
13 hodin v Galerii Gočárovy domy.

12. – 15. 11. Dny dětských sponzorů - Tradiční program pro dětské sponzory v areálu zoo. Setkání
s kontaktními zvířaty, vystoupení zvířat v Rezervaci Bororo, vystoupení lachtanů.
Snížený vstup pro třídní kolektivy – aktivní sponzory (přispívající alespoň částkou
1000 Kč) nebo adoptivní rodiče za 1 Kč.
18. 11.

Den chovatelů želv - Tradiční cyklus přednášek, chovatelská poradna.

24. 11.

Hvězdy v zoo - Večerní procházka za zvířecími hvězdami z knihy Hvězdy Pražské zoo.

25. 11.

Adventní dílny - Tradiční adventní dílny zaměřené na výrobu vlastních adventních
věnců a vánočních dekorací.

Výstavy:
Galerie Gočárovy domy: Sklípkani (do 4. 11.) / Zvířata ze zoo v kresbách Neprakty (od 10. 11.)
Jurta: Na hlídce v Gobi
Terasa před Vzdělávacím centrem: Fotím v Zoo Praha
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Prosinec
1. 12.

Tradiční setkání sponzorů a Den pro Troju - Setkání přátel, sponzorů a partnerů
pražské zoo a obyvatel MČ Praha – Troja, předání cen Richard a vyhlášení výsledků
soutěže „Fotím v zoo“. Během programu vystoupila oblíbená skupina SLZA.

2. 12.

Rozsvícení vánočního stromu a křtiny pandy červené - Slavnostní křtiny mláděte
pandy červené. Po křtinách došel lampionový
průvod
k
nazdobenému
vánočnímu stromu. Program zde zahájil pěvecký sbor Osmikvítek a byl zakončený
slavnostním rozsvícením vánočního stromu. Kmotrem
pandy červené byl a strom
rozsvítil herec Miroslav Donutil.

2. 12.

Adventní dílny - Tradiční adventní dílny zaměřené na výrobu vlastních adventních
věnců a vánočních dekorací.

5. 12.

Mikuláš v zoo - V areálu zoologické zahrady se během dne pohybovali čert, Mikuláš a
anděl a dětem rozdávali drobné dárky.

15. 12.

Vycházky za severskými zvířaty - Dvě tematické prohlídky za severskými zvířaty v
horní části zoo.

24. 12.

Štědrý den v zoo - Návštěvníci během dne nosili zvířatům dárky, které jim byly v
následujících dnech předávány v rámci dalšího programu. Vstup za 1 Kč pro děti do
15 let. Vystoupení lachtanů.

25. – 26. 12. Vánoční svátky v Rezervaci Bororo - Vánoční program v Rezervaci Bororo s domácími
zvířaty. Pod nazdobeným stromkem čekala na děti drobná nadílka.
28. – 30. 12. Vánoční nadílka u zvířat - Mimořádná vánoční komentovaná krmení u zvířat.
Předávaly se dárky, které návštěvníci zvířatům na Štědrý den donesli, dále nevyužité
vánoční stromky.
Výstavy:
Galerie Gočárovy domy: Zvířata ze zoo v kresbách Neprakty
Jurta: Na hlídce v Gobi
Komentovaná krmení a setkání
Komentovaná krmení a setkání probíhala v lednu až březnu na více jak 12 místech v zoo každý
víkend a svátek, v dubnu a květnu probíhala každý víkend a svátek na více jak 24 místech v zoo. Od
června do srpna probíhají komentovaná krmení a setkání každý den. V období říjen – prosinec
probíhala komentovaná krmení a setkání o víkendech a státních svátcích na více jak 12 místech
v zoo.
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Zooškoly pro děti
V roce 2018 proběhlo celkem 8 zooškol na téma „Krmení je věda“, celkem 4 zooškoly na téma
„Džungle jako živá“, 2 zooškoly na téma „Plazi“ a 6 dvoudenních letních dětských zooškol.
Dohromady se všech 20 zooškol zúčastnilo 282 dětí ve věku od 8 do 15 let.
Zooškola pro dospělé
Za rok 2018 proběhlo 6 kurzů zooškoly pro dospělé na téma „Zbavte se fobií“, kterých se celkem
zúčastnilo 84 zájemců a 4 kurzy na téma „Jak se dělá zoo“, kterých se zúčastnilo 50 zájemců.

Programy pro školy
Programy a prohlídky pro školy pokračovaly podle platné nabídky pro školní rok 2017/2018 v počtu
13 různých témat prohlídek s průvodcem a 18 témat výukových programů. Letní období je z
hlediska zájmu škol o výukové programy a prohlídky tradičně málo využívané, neboť nastávají letní
prázdniny. Nejvyšší zájem o prohlídky s průvodcem i výukové programy byl v měsíci březnu, kdy
končí platnost školních permanentek, dále pak v říjnu, kdy Zoo Praha spustila novou kampaň pro
školní kolektivy „Vezměte svoji třídu do Zoo Praha“. Celkově využilo vzdělávací nabídku pro školy v
daném období 505 školních skupin s počtem 13 073 dětí (prohlídky: 376 skupin a 10 100 dětí,
výukové programy: 129 skupin a 2 973 dětí). V tabulce je porovnání se stejným obdobím loňského
roku – zájem se zvýšil při stejném počtu prodaných permanentek. Celkový počet dětí, které
navštívily programy pro školy, se v roce 2018 zvýšil o více než 2 300 v porovnání s rokem 2017.
Tab. 7 – Počet školních skupin a dětí, které za rok 2017 využily vzdělávací nabídku Zoo Praha.
Měsíc

Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Celkem

Prohlídky
s průvodcem
Skupiny
Děti
2
50
10
261
63
1 629
37
957
51
1 271
56
1 352
2
45
10
204
28
636
41
1 015
23
607
16
378
339
8 405

Výukové
programy
Skupiny
Děti
2
53
3
78
17
420
7
132
10
204
12
288
0
0
0
0
6
121
21
503
15
322
9
190
102
2 311

Celkem
skupin
Skupiny

Celkem
dětí
Děti
4
13
80
44
61
68
2
10
34
62
38
25
441

103
339
2 049
1 089
1 475
1 640
45
204
757
1 518
929
568
10 716
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Tab. 8 – Počet školních skupin a dětí, které za rok 2018 využily vzdělávací nabídku Zoo Praha
Měsíc

Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Celkem

Prohlídky
s průvodcem
Skupiny
Děti
9
248
13
356
75
2079
32
863
48
1189
50
1260
1
30
10
237
25
743
65
1852
29
802
9
248
13
356

Výukové
programy
Skupiny
Děti
3
62
12
243
26
564
2
49
10
238
16
389
0
0
0
0
7
171
21
492
21
504
3
62
12
243

Celkem
skupin
Skupiny

Celkem
dětí
Děti
12
25
101
34
58
66
1
10
32
86
50
12
25

310
599
2643
912
1427
1649
30
237
914
2344
1306
310
599

Spolupráce se školami
Na začátku března byla vyhlášena soutěž školních projektů k mezinárodní kampani MAYDAY, která
se zaměřuje na ochranu ohrožených druhů zvířat a která je určena pro školní kolektivy z celé ČR. Pro
letošní ročník jsme vybrali pět oblastí, pět témat, pět míst, kde žijí zvířata, jejichž ochranu a výzkum
Zoo Praha podporuje. Úkolem zúčastněných škol bylo připravit školní projekty s cílem seznámit
veřejnost s danou problematikou a získat finanční prostředky na podporu záchranných projektů Zoo
Praha. Všechny vybrané prostředky byly převedeny na sbírkové konto Zoo Praha „Pomáháme jim
přežít“. Témata byla Zlatý trojúhelník, Prales Miombé, Bezbranné ostrovy, Asijské speciality a
Ohrožení bez hranic. Vypracované projekty byly již tradičně prezentovány 8. května 2018 přímo v
areálu Zoo Praha. Šest týmů dětí ze škol, zájmových organizací z celé ČR a také Zookroužků Zoo
Praha představilo v zoo svá stanoviště na téma ochrany ohrožených druhů zvířat a seznámilo
veřejnost s problematikou jejich ochrany.
Od ledna do března probíhala soutěž Staň se strážcem pralesa, do které jsou zapojeny mateřské
a základní školy z celé republiky a která se mezi školami těší dlouhodobě značné popularitě. V rámci
letošního ročníku soutěže zaměřující se na sběr a následnou recyklaci vysloužilých mobilních
telefonů a tabletů byla nově rozšířena dlouholetá spolupráce s firmou Rema Systém, a.s. a soutěž
byla propojena s jejich celorepublikovou soutěží EkoEDA. Celá soutěž vyvrcholila společným
setkáním Strážců pralesa 22. května 2018 v areálu Zoo Praha s bohatým doprovodným programem
a v letošním roce přineslo mimořádný výsledek: kampaně se zúčastnilo 56 tříd základních a
mateřských škol. Společně přinesly do zoo neuvěřitelných 5995 mobilních zařízení (mobilů a
tabletů), což je pětkrát více než loni.
Na konci srpna se v Zoo Praha uskutečnilo tradiční setkání studentů nastupujících do prvního
ročníku Katedry učitelství a didaktiky biologie Přírodovědecké fakulty UK, v rámci kterého proběhlo
6 odborných exkurzí.
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K 3. září byl zahájen prodej školních permanentek na sezonu 2018/2019. Všech 102 kusů bylo letos
prodáno v rekordním čase, a to během jednoho týdne.
Od října do prosince probíhala v Zoo Praha nová kampaň Vezměte svou třídu do Zoo Praha. Na
dětské kolektivy čekala cesta po stopách vzácných a jedinečných druhů spojená se soutěžním
kvízem o drobné ceny. Speciální program zaměřený jak na ohrožené druhy živočichů, které Zoo
Praha chová, tak na objasnění pojmů týkajících se Červeného seznamu ohrožených druhů a jeho
kategorií či na záchovné programy a plemenné knihy vedené pražskou zoo. Před Pavilonem goril
mohly děti v rámci projektu ‚Gorilí kostky‘ napsat gorilám na kostičky vzkaz a podpořit sbírku
„Pomáháme jim přežít“. V prostoru herního areálu Rezervace Bororo mohly děti také soutěžit v
doplňování slov do obří křížovky.
V listopadu proběhla tradiční akce Dny dětských sponzorů pro třídní kolektivy (aktivní sponzory,
kteří přispívají alespoň částkou 1000 Kč, nebo Adoptivní rodiče). Pro dětské sponzory byl připraven
bohatý program v areálu zoo – setkání s kontaktními zvířaty, vystoupení zvířat v Rezervaci Bororo a
vystoupení lachtanů.

Zážitkové programy, komerční aktivity
Tab. 9 – Přehled zážitkových programů a večerních prohlídek v jednotlivých měsících roku 2018
Zážitkový program

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Celkem

Krmení velbloudů

31

28

31

30

31

30

10

12

5

16

9

12

245

Krmení žiraf

x

x

x

x

31

30

31

30

26

x

x

x

148

Večerní prohlídky

8

8

10

8

13

13

8

9

8

11

10

13

119

Setkání se zvířetem

3

2

2

2

1

8

0

1

5

1

2

7

34

Setkání s lachtany

4

4

4

5

3

4

5

4

5

3

4

3

48

Chovatelem na 1 den

1

1

4

4

4

6

5

6

5

5

4

1

46

Chovatel JUNIOR v rezervaci BORORO

0

0

2

2

4

3

1

0

2

1

1

0

16

Narozeniny

31

28

31

30

31

30

10

12

5

16

9

12

245
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Tab. 10 – Přehled komerčních prohlídek v roce 2018
Měsíc

Celkem

VIP + partnerské
Denní

Noční

Leden

3

1

4

Únor

2

0

2

Březen

4

1

5

Duben

5

2

7

Květen

6

6

12

Červen

18

9

27

Červenec

3

3

6

Srpen

2

1

3

Září

6

1

7

Říjen

1

4

5

Listopad

3

1

4

Prosinec

6

1

7

Zookroužky
V zoo pracovalo v prvním pololetí školního roku 2018/2019 celkem 8 zookroužků. V pondělí, středu,
čtvrtek a pátek vždy dva kroužky. Kapacita je omezená na 15 dětí na jeden kroužek, kroužky jsou
plně obsazené, celkem tedy dochází cca 120 dětí. Kroužky využívají jedinečnost areálu zoo a
možnost být při odpovídajícím počasí v dosahu zvířat. Lektoři na příkladu pozorovaných zvířat
seznamují děti s bohatostí přírody. Činnost kroužků je zaměřená vedle zvířat chovaných v zoo i na
zvířata volně žijící u nás i ve světě. Akcentuje se nejen ochrana, ale i in-situ projekty Zoo Praha. Děti
se scházejí při nepřízni počasí v klubovně v Gočárových domech, ale pokud je to možné, jejich
činnost probíhá přímo v areálu zoo. Se zvířaty jsou děti v kontaktu až na výjimky pouze
z návštěvnických prostor.
Kroužky vedou odborní pracovníci a spolupracovníci Zoo Praha (absolventi nebo studenti vysokých
škol přírodovědného směru), kteří garantují vysokou odbornost a znalost problematiky. Program je
vždy odpovídající věku a znalostem dětí. Schůzky doplňují hry a soutěže, setkání s chovateli,
návštěvy zázemí chovu kontaktních zvířat, pracoviště tréninku zvířat v Rezervaci Bororo atd.

Prezentace Zoo Praha mimo vlastní areál
25. – 28. 1.

Veletrh Cestovního ruchu v Bratislavě - prezentace Zoo Praha na veletrhu

15. - 18. 2.

Veletrh Holiday world - prezentace Zoo Praha na veletrhu Holiday world.

6. 6.

Návštěva FN Motol - Tradiční akce pro dětské pacienty FN Motol. Představení a
návštěva oddělení hematologie - prezentace Zoo Praha, ukázky zvířat.
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14. 6.

Bezpečné prázdniny Prahy 7 - Akce pro děti z pražských škol pořádaná MČ Praha 7
na Letné.

Přehled činnosti v oblasti tréninku zvířat
Činnost pracoviště se během zimní sezóny soustředila na plánování nových cviků, vzdělávání svých
průvodců a na vystoupení pro veřejnost v amfiteátru Rezervace Bororo. V tomto období probíhala
vystoupení jedenkrát denně o víkendech a svátcích. Od dubna jsme připravovali i speciální
vystoupení a akce. V dubnu a květnu probíhala vystoupení dvakrát denně o víkendech a svátcích.
Od června do srpna pak probíhala dvě vystoupení každý den. V září v pracovních dnech probíhala
vystoupení jedenkrát denně a o víkendech a svátcích byla dvě vystoupení. Od října do prosince se
vystoupení pro veřejnost konala jedenkrát denně o víkendech a svátcích. Pořádali jsme i speciální
vystoupení spojená s různými akcemi v zoo (Olympiáda, Pololetní prázdniny, Velikonoce, Bájná
zvířata, Strážci pralesa, Vysvědčení v zoo, Začínají prázdniny, Den zvířecích rekordů, Konec prázdnin,
Jak se učí zvířata, Den Jižní Ameriky, Mezinárodní den zvířat, Dýňové hody, Dny dětských sponzorů,
Vánoční svátky v Rezervaci Bororo).
Z komerčních akcí na daném pracovišti probíhal program Chovatel junior v Rezervaci Bororo a VIP
prohlídky zázemí či ukázky tréninku zvířat, kdy dva programy proběhly i v anglickém jazyce.
Byl připraven speciální program v rámci projektu Ekoklub zaměřený na invazivní druhy zvířat a
speciální prohlídka zázemí pro výherce akce Strážci pralesa.
Dále byly zajištěny výukové programy pro školy (Trénink v zoo není drezúra, Chytří pomocníci
člověka v akci) a pět akcí pro školy, které byly zaměřené na metodiku tréninku a učení, proběhlo
v anglickém jazyce.
Pro zooškoly jsme uskutečnili prohlídky zázemí Rezervace Bororo s odborným výkladem zaměřeným
na jídelníček, enrichment nebo celkové představení pracoviště.
Spolupracovali jsme s Jedličkovým ústavem a školami v rámci tranzitního programu, kdy jsme
studentům ukazovali práci v zoologické zahradě.
Dvakrát u nás proběhla návštěva zahraniční trenérky Roz Pooley, v rámci které jsme konzultovali
metodiku tréninku.
Průběžně na daném pracovišti probíhala praxe studentů ČZU a SOŠ a SOU Čakovice.
Pracoviště má momentálně ve své péči 14 zvířat v 10 druzích, u kterých zajišťuje nejen standartní
chov, ale i trénink.
V roce 2018 se na pracovišti tréninku zvířat uskutečnilo celkem 407 vystoupení a speciálních akcí.

Média, publicita a internet
Média
V prvním čtvrtletí roku 2018 byla v mediální oblasti nejvýznamnější událostí nová kampaň Vzácní a
jedineční. Představení kampaně a vybraných ohrožených druhů zvířat chovaných v Zoo Praha se
odehrálo formou tiskové konference 15. 3. Pozornost přitáhla i spolupráce s výrobcem tvarohovo55

smetanového krému Krajanka (speciální zoo edice s gaviálem indickým, gorilou nížinnou a koněm
Převalského) na finanční podpoře in-situ projektů. Podrobnosti byly představeny na tiskové
konferenci 17. 1.
Ve druhém čtvrtletí vzbudilo zájem narození mláděte hrabáče kapského a osmý transport koní
Převalského do Mongolska. Nejen česká média pak zaujal úspěšný umělý odchov krasky
krátkoocasé jávské za pomoci „maňáska“.
Ve třetím čtvrtletí média mimořádně zaujaly způsoby osvěžování zvířat v parném létě; zmrzliny pro
gorily se dostaly i do celé řady zahraničních médií. Pozornost vzbudila samozřejmě letní mláďata
(varani molučtí, gibon stříbrný, varanovci bornejští, panda červená a další) a zaujala také bělozubka
nejmenší, reintrodukce supů mrchožravých a linka na kompostování bioplastů.
Poslední kvartál roku 2018 se nesl ve znamení představení a křtin mláděte pandy červené, výroční
slavnosti Zoo Praha, kampaně „Vezměte svou třídu do zoo“ a vánočních oslav v areálu spojených se
zajímavým programem.
Pozornost médií v 1. čtvrtletí roku 2018 dále přitáhly následující události:
-

První mládě roku 2018
Tři králové v zoo
Pět let od první jízdy Toulavého autobusu
Ledové sochy v zoo
Vycházka za ptactvem zimujícím u Vltavy
Olympijský víkend v zoo
Je kůň Převalského divoký nebo zdivočelý?
Páření lvů po příjezdu nového samce
Mezinárodní den ledních medvědů
Orlosup Pablo se před padesátkou chystá na další otcovství
Výstava štírů v galerii Gočárovy domy
Stomatologický výkon u samice orangutana sumaterského Mawar
Sloní pedikúra
Samci slona indického Maxovi začínají růst kly
Benefiční koncert skupiny Laura a její tygři pro sbírku Pomáháme jim přežít
Slavnostní zahájení 87. sezóny spojené s otevřením restaurace Gaston a křtem leguánů
chutných
- Oslavy narozenin – 5 let orangutan sumaterský Diri, 35 let slon indický Ankhor, 25 let gorila
nížinná Kijivu
Ve 2. čtvrtletí roku 2018 pak:
-

Slavnostní zahájení nové hlavní sezóny
Velikonoce v zoo
Podpis memoranda o spolupráci s Ministerstvem životního prostředí Mongolska
Krmení krasky krátkoocasé „maňáskem“
Druhé narozeniny slůněte Maxe
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-

Vypuštění mláďat tygra malajského do venkovní expozice
Výběr jména pro mládě guerézy
Seminář k problematice ilegálního lovu tažných ptáků ve Středomoří
Narození hrabáče kapského a psů pralesních
Narozeniny lachtana a gepardů
Operace gorily Kamby
Návrat divokých koní 2018

Ve 3. čtvrtletí roku 2018 pak:
-

Aktivity v Mongolsku (Gobi A)
Tygřata malajská poprvé v napuštěném vodním příkopu
Krmení varanů komodských
Vylíhnutí druhé generace varanů moluckých
Zahájení výstavby expozice australské fauny
Vyjádření k chovu velkých šelem a příslušné legislativě
Osvěžování zvířat v parném létě
Zmrzlina pro gorily, slony a lední medvědy
Představení bělozubky nejmenší
Vypuštění mláďat kormorána černobílého do expozice
Mládě gibona stříbrného
Návrat supů mrchožravých do bulharských hor
První noc slonů ve venkovním výběhu
Miliontý návštěvník roku 2018
Vylíhnutí varanovců bornejských

V posledním čtvrtletí roku 2018 zaujala média tato témata:
-

Kompostování bioplastů
Zahájení výstavy Sklípkani
Odchov mláďat zejozobů afrických
Mládě pandy červené začíná opouštět boudičku
Výroční slavnost Zoo Praha
Kampaň „Vezměte svou třídu do zoo“
Příchod zebry bezhřívé
Narození hříběte koně Převalského a mláděte makaka vepřího
Veterinární konference v Zoo Praha
Úhyn hrocha Slávka
Podpora ochranářského projektu pro kahau nosaté
Podzim v Zoo Praha
Pedikúra slůňat
Navýšení příspěvku z každé vstupenky na konto „Pomáháme jim přežít“ na 3 Kč
Den dárců a rozdělení cen Richard
Křtiny mláděte pandy červené
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-

Rozsvícení vánočního stromku
Narození mláděte guerézy pláštíkové
Shrnutí roku 2018

Televize a rozhlas
Spolupráce se všemi významnými stanicemi: TV Nova, Prima, Česká televize, Barrandov, rádio
Impuls, Frekvence 1, Český rozhlas atd. Pokračujeme v týdenních reportech o novinkách v Zoo
Praha s ČRo - Regina DAB Praha. V rámci propagace víkendových programů Zoo Praha probíhá též
spolupráce i s ostatními rozhlasovými stanicemi. Pokračuje spolupráce s ČT a týmem pořadu Chcete
mě – pravidelné natáčení reportáží o různých druzích.
Internet a sociální sítě
Aktualizace webu Zoo Praha a všech profilů na sociálních sítích: Facebook (Zoo Praha, Prague Zoo,
Pražskij zoopark, Návrat divokých koní, Pomáháme gorilám, Slůňata v Zoo Praha, Toulavý autobus –
Le Bus ambulant), Twitter (Zoo Praha), Instagram (zoopraha).
Probíhá propagace a zacílení vybraných příspěvků na Facebooku na konkrétní cílové skupiny
uživatelů pomocí prostředků z určeného konta.
Zahájení intenzivnějšího plnění kanálu Zoo Praha na YouTube obsahem. Snaha o přesunutí zájmu na
YouTube a zvýšení počtu odběratelů prostřednictvím zveřejňování upoutávek na jednotlivá videa na
výchozím facebookovém profilu.
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III.

ČINNOSTI ODBORU PROVOZU, ODDĚLENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
A STAVEBNÍHO ODDĚLENÍ

V předjarním období bylo provedeno kácení neperspektivních a nebezpečných stromů, jak v areálu,
tak v aklimatizačním středisku Dobřejov. Dle stanovené naléhavosti byly průběžně odborně
ošetřovány všechny stromy. Vzhledem k velmi suchému létu probíhala intenzivní zálivka stromů
s použitím speciálních závlahových vaků.

Bylo provedeno frézování pařezů, probíhaly probírky a ošetřování keřových skupin, včetně
odstranění náletových dřevin. Dále byly provedeny dosadby stromů, keřů a trvalek v areálu,
především u restaurace Gaston a na Oboře. Nové výsadby byly provedeny v aklimatizačním
středisku Dobřejov.

Na základě požadavků zoologů byly upraveny expozice, včetně instalace přírodnin, větší a
náročnější úpravy byly uskutečněny v expozici Voliéra kolpíků a ve venkovních výbězích pavilonu
velkých kočkovitých šelem a na Oboře. Probíhala následná péče o zeleň na Zakázance, především se
jednalo o likvidaci nevhodných dřevin a byl proveden dosev trav a výsadba trvalek. Vinice byla
ošetřena, dosazena a sklizena. Dokončila se výsadba rostlin v Rákosově pavilonu. Ve spolupráci
s dodavatelskou firmou započala tvorba expozice Australské fauny. V podzimních měsících byly
ošetřeny stromy, jak výchovným tak i bezpečnostním řezem. Celoročně probíhal úklid komunikací a
odvoz odpadu.
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Informace o průběhu nejvýznamnějších investičních akcí
Pavilon goril – nový (č. akce 42123)
Příprava realizace stavby byla o více než dva roky zdržena obstrukčním přístupem vedení Městské
části Praha Troja a dvou místních spolků, které podaly nejprve odvolání proti vydanému Územnímu
rozhodnutí a poté, když odvolání bylo odvolacím orgánem zamítnuto jako neodůvodněné, dokonce
správní žalobu proti rozhodnutí odvolacího orgánu. Žaloba byla sice nakonec stažena, ale
důsledkem bylo to, že Stavební povolení jsme získali až v únoru roku 2018. K dalším komplikacím
došlo vinou projektanta, který odevzdal projekt pro výběr zhotovitele se zpožděním dvou měsíců, za
což byl v souladu s platnou smlouvou patřičně sankcionován. Zdržení v přípravě mělo jeden velice
nepříjemný důsledek, a sice výrazný nárůst celkových rozpočtových nákladů stavby, neboť právě
v uplynulých dvou létech se obecně stavební práce výrazně zdražily. Dopad do rozpočtu stavby
mělo rovněž zapracování dodatečných požadavků MČ Praha – Troja, koordinátora EAZA (Evropská
asociace zoologických zahrad a akvárií), některých dotčených orgánů a v neposlední řadě úpravy
standardů, k nimž v mezidobí došlo. Navýšení celkových nákladů schválila, na základě naší žádosti,
Rada hl. m. Prahy dne 30. 10. 2018 usnesením č. 2755. V důsledku navýšení celkových nákladů se
akce dostala do kategorie nadlimitních veřejných zakázek, což v důsledku znamená náročnější a
zdlouhavější zadávací řízení, jež bylo vyhlášeno dne 11. 12. 2018.

Náhradní objekty za Bosnu (č. akce 42818)
V západním cípu areálu Zoo Praha se nachází v lokalitě zvané „Bosna“ jedno z provozních zázemí
zoologické zahrady, jehož součástí je také sestava kontejnerů UNIMO sloužící jako ubytovna
zaměstnanců Zoo Praha a také jako zázemí učňů studijního oboru chovatel exotických zvířat. Objekt
sloužil původně jako zařízení staveniště dodavateli první etapy výstavby NČOV (Nová čistírna
odpadních vod). Když byla stavba počátkem devadesátých let minulého století zastavena s tím, že
v ní již nikdy nebude pokračováno, přešel de užívání Zoo Praha. v současné době je již za hranicí
životnosti a je třeba jej nahradit. Aby nový objekt nepůsobil příliš hmotným dojmem, jsou řešeny tři
samostatné stavby – zařízení pro učně, ubytovna a malý objekt pro dětskou skupinu, pro děti
zaměstnanců. V průběhu roku 2018 vypracoval vybraný architekt dvě varianty, ale jejich kontrolní
propočty výrazně přesáhly stanovený limit celkových nákladů. Proto bylo rozhodnuto použít
zpracované návrhy jako architektonické zadání pro zpracování projektu jiným projektantem.
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Expozice pand velkých (č. akce 43048)
Zatím nebylo zahájeno projednávání zpracovaného projektu pro územní řízení s dotčenými orgány
státní správy ze dvou důvodů. Jedním je skutečnost, že vyjádření, závazná stanoviska respektive
rozhodnutí těchto orgánů mají časově omezenou platnost - zpravidla jeden rok, výjimečně roky dva.
Přitom vlastní stavbu nelze zahájit dříve, než dojde k přestěhování medvědů ledních do nové
expozice. Druhým důvodem je nejistota zda politická reprezentace má vůbec zájem o získání pand
pro Prahu (pronájem jednotlivých zvířat schvaluje prezident ČLR na základě žádosti prezidenta země
mající o pandy zájem). Pokud bude rozhodnuto, že pořízení pand velkých je z politického hlediska
neúnosné lze projekt s minimálními úpravami použít pro výstavbu expozice jiného druhu medvěda
majícího stejné nároky na životní prostředí jako pandy (například medvěd brýlatý nebo ušatý).
Expozice Arktidy – lední medvědi (č. akce 43049)
Koncem prvého pololetí 2018 jsme požádali o vydání rozhodnutí o umístění stavby (tzv. Územní
rozhodnutí). Příslušný stavební úřad si vyžádal doplňující vyjádření či stanoviska od dalších institucí
a řízení je zatím přerušeno. Přesto v zájmu plynulé přípravy bylo pokračováno v práci na projektu
pro stavební povolení. Na základě doporučení odborných garantů EAZA byly v projektu učiněny
některé úpravy – ve všech expozičních bazénech bude voda přisolována a tuleni budou mít
k dispozici dva expoziční bazény (jeden byl původně určen mořským ptákům). Hrubopis projektu
pro stavební povolení byl odevzdán dne 21. prosince 2018.

Expozice australské fauny (č. akce 43050)
Počátkem července 2018 byla zahájena vlastní realizace souboru staveb zhotovitelem, který podal
nejvhodnější nabídku v zadávacím řízení. Nosným druhem bude v expozici ďábel medvědovitý (tzv.
tasmánský čert) v přírodě decimovaný infekční rakovinou obličeje. Australští ochránci přírody sice
izolovali zdravé jedince na malý ostrůvek Maria Island, ale i tam vinou omezeného prostoru je
populace značně zranitelná. Proto bylo rozhodnuto asi dvacet párů zdravých zvířat umístit do
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několika prestižních světových zoologických zahrad jako zálohu. Jednou z vybraných zahrad je i Zoo
Praha. V expozici budou dále chováni vombati, dva druhy klokanů, ježury, taboni lesní a několik
druhů vodních ptáků. Podle platné smlouvy o dílo má být stavba dokončena do konce července
2019.

Expozice exotických ptáků – vzácní papoušci (č. akce 43672)
Až 11. 4. 2018, tedy se zpožděním více než šest měsíců odstranil zhotovitel poslední z více než 140
vad a nedodělků zjištěných v rámci předávacího řízení. Protože zhotovitel odmítl zaplatit smluvní
pokutu, nezbylo než podat na něj v této věci žalobu. V mezidobí byl pavilon zkolaudován a nyní se v
něm úspěšně adaptuje expoziční zeleň, která musí být silná a vitální aby odolávala destruktivním
atakům papoušků. Osídlování jednotlivých expozic papoušky bude postupné, protože i ptáci si musí
na nové prostředí zvyknout dříve, než bude pavilon zpřístupněn návštěvníkům, s čímž počítáme
koncem třetího kvartálu roku 2019.

Rozšíření prodejny suvenýrů v zázemí pro VVČ (č. akce 43675)
Trvale vzrůstající zájem návštěvníků o nákup suvenýrů si vyžádal rozšíření kapacity prodejny, která
je součástí objektu zázemí pro výchovně vzdělávací činnost. Zpracování projektu bylo zadáno
kanceláři arch. Pleskota, který byl autorem návrhu původního objektu. Plocha prodejny byla
zvětšena o více než padesát procent. Akce byla dokončena, stavba zkolaudována a je v provozu. Již
první měsíce užívání prokázaly účelnost investice řádově třetinovým zvýšením tržeb.
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Areál koní Převalského – Dívčí Hrady (č. akce 43676)
V prvé polovině roku 2108 bylo dokončeno územní řízení první etapy, kterou je speciální oplocení
výběhu, který má rozlohu cca 19,5 ha. V druhém pololetí byl vysoutěžen zhotovitel oplocení, který
jej následně postavil. Před koncem roku byly také dokončeny výsadby dřevin v budoucích
„remízcích“ v rámci výběhu. Dále pokračuje stavební řízení druhé etapy, kterou bude výstavba
provozně-chovatelského zázemí, tedy skladu krmiv, odstavných a odchytových dvorků a zázemí
chovatelů.

Rekonstrukce úpravny vody v Pavilonu hrochů a antilop (č. akce 44281)
Protože investor stavby, kterým byl původně OMI MHMP, jenž se následně transformoval do OTV
MHMP, nebyl za celých pět roků od kolaudace pavilonu zajistit řádné fungování úpravny vody tak,
aby v expozičních bazénech byla voda průhledná, bylo dohodnuto, že pavilon si převezme do
hospodaření Zoo Praha a rekonstrukci úpravny si zajistí sama, s tím, že město bude krýt potřebné
náklady (usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1461 ze 12. 6. 2018). V souladu s citovaným usnesením
zajistila Zoo Praha do konce roku 2018 projekt pro rekonstrukci, který bude podroben oponentuře a
následně se stane podkladem pro výběr zhotovitele vlastní rekonstrukce.

MHMP - Přestavba šaten na WC (č. akce 44501)
Centrální šatny zaměstnanců Zoo Praha jsou od roku 2018 součástí polyfunkčního objektu
„Technické zázemí – 5“. Objekt původních šaten je přestavován na kapacitní návštěvnická WC.
Protože se v těsném sousedství stavby nachází chovné zázemí ptáků, kde koncem léta probíhal
odchov kriticky ohroženého kakadu palmového, musely být pro některé práce, které by mohly být
zdrojem hluku či vibrací voleny náročnější a zdlouhavější postupy, které zapříčinily celkové
prodloužení doby realizace. Celkové dokončení stavby se tak posouvá do února 2019.
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IV.

EKONOMICKÝ ROZBOR

Hlavní činnost
Výnosy, transfery
Celkové výnosy bez transferů v roce 2018 činily 255 766,6 tis. Kč.
Nejpodstatnější položkou výnosů zůstávají i pro rok 2018 výnosy ze vstupného. Oproti
schválenému rozpočtu 169 830,0 tis. Kč bylo dosaženo skutečné výše 204 558,2 tis. Kč (z toho
vstupné do areálu – 203 655,1 tis. Kč, Trojská karta – 903,1 tis. Kč). Při tvorbě rozpočtu je vždy
k těmto výnosům přistupováno se zvýšeným zřetelem na princip opatrnosti, a to zejména z toho
důvodu, že návštěvnost a tedy i výše tržeb je do velké míry determinována neovlivnitelnými faktory,
jako je zejména počasí. V roce 2018 navštívilo Zoo Praha celkem 1 427 491 návštěvníků.
Přestože další výnosy z prodeje služeb nedosahují takové úrovně jako tržby ze vstupného, vnímáme
je i tak jako důležitý zdroj příjmů Zoo Praha. I v jejich případě došlo k nárůstu skutečných výnosů
oproti původnímu předpokladu. Velikému zájmu se těšil např. program „Chovatelem v Zoo Praha“,
kde celkové výnosy činily 503,3 tis. Kč (SR 200,0 tis. Kč). V rámci programu „Krmení žiraf“ bylo
dosaženo celkového výnosu 111,5 tis. Kč (SR 50,0 tis. Kč). Zážitkový program „Výroba sloního
papíru“ pak přispěl do výnosů částkou 81,0 tis. Kč. Jelikož si veřejnost oblíbila zážitkové programy
spojené s blízkým kontaktem se zvířaty, dobrými výsledky se může chlubit i program „Krmení
velbloudů“ (40,2 tis. Kč) a „Setkání s lachtany“ (126,4 tis. Kč). Ostatní výnosy z prodeje služeb činily
2 347,6 tis. Kč. Jedná se zejména o výnosy za programy a průvodcovské služby (1 765,5 tis. Kč) a
službu odborné péče pro exempláře CITES (232,7 tis. Kč), kterou hradí Ministerstvo životního
prostředí ČR. Dále poté o tržby za ubytování v rekreačním zařízení (180,6 tis. Kč) a dopravu
(145,7 tis. Kč).
K překročení schváleného rozpočtu (250,0 tis. Kč) došlo i v případě prodeje zboží v rámci hlavní
činnosti. Celkem bylo z prodeje plánků a předplatného publikace Trojský koník dosaženo výnosu
479,8 tis. Kč.
V rámci smluvních pokut a úroků z prodlení byly předepsány výnosy v celkové výši 3 963,3 tis. Kč.
Jednalo se zejména o smluvní pokutu, která byla uložena spol. Bystroň Group, a. s.
Čerpání fondů Zoo Praha bylo zapojeno v celkové výši 37 015,0 tis. Kč, tj. 88,9 % upraveného
rozpočtu. Z toho 1 372,3 tis. Kč tvoří čerpání veřejných sbírek (Pomáháme jim přežít a Návrat
divokých koní), 11 266,2 tis. Kč použití konkrétních darů, 20,2 tis. Kč čerpání FKSP a 24 277,6 tis. Kč
zapojení fondu odměn. K úspoře oproti upravenému rozpočtu došlo v případě použití fondu odměn
(1 222,4 tis. Kč).
K nárůstu oproti schválenému rozpočtu (3 945,0 tis. Kč) došlo v položce ostatních výnosů, které
skutečně činily 6 408,2 tis. Kč, přičemž cca 64,5 % tvoří výnosy z přefakturace energií
(4 131,7 tis. Kč). Dále se jedná zejména o náhrady od pojišťovny (1 562,9 tis. Kč).
Finanční výnosy dosáhly hodnoty 131,9 tis. Kč, jednalo se o kurzové zisky (73,7 tis. Kč) a úroky na
účtech (58,2 tis. Kč).
Neinvestiční příspěvek MHMP byl pro rok 2018 schválen ve výši 126 357,7 tis. Kč. V průběhu roku
poté došlo k následujícím rozpočtovým opatřením:
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-

278,8 tis. Kč; usnesení Rady hl. m. Prahy č. 541; prostředky převedené z roku 2017 účelově
určené na úhradu faktur v souvislosti s financováním Projektů na záchranu ohrožených druhů
zvířat ve volné přírodě. Prostředky byly použity v plné výši.
124,7 tis. Kč; usnesení Rady hl. m. Prahy č. 956; navýšení prostředků na platy včetně zákonných
odvodů dle pravidel pro poskytování odměn ředitelů a ředitelek příspěvkových organizací
zřízených hlavním městem Prahou. Prostředky byly použity v plné výši.

-

20 tis. Kč; usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1101; navýšení prostředků na platy včetně zákonných
odvodů na pokrytí výdajů na pověřence pro ochranu osobních údajů (GDPR). Prostředky byly
použity v plné výši.

-

900,0 tis. Kč; usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1222; finanční prostředky účelově určené na úhradu
nákladů spojených s transportem koní Převalského do Mongolska letounem CASA, převedené
z Projektu „2 Kč ze vstupu“. V tomto případě došlo k úspoře prostředků 359,1 tis. Kč. V době
podání žádosti o použití prostředků z Projektu „2 Kč ze vstupu“ ještě nebylo známo rozhodnutí
Ministerstva životního prostředí (MŽP) o poskytnutí dotace pro rok 2018. Z tohoto důvodu tedy
Zoo Praha zažádala o celkovou částku předpokládaných nákladů na zajištění přepravy 4 koní
Převalského do Mongolska letounem CASA (900,0 tis. Kč). Následně byla Zoo Praha přiznána
dotace MŽP ve výši 400,0 tis. Kč. Oproti původnímu předpokladu byly náklady na přepravu o
40,9 tis. Kč vyšší. Žádáme tímto o ponechání uspořených prostředků do roku 2019 za účelem
financování Projektů záchrany ohrožených druhů a nákladů s tím spojených.

-

1 595,0 tis Kč, usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1461; finanční prostředky určené na náklady
spojené s provozem pavilonu hrochů a antilop, finanční prostředky na odpisy a nutný
periodický servis. Prostředky byly použity v plné výši.

-

1 724,3 tis. Kč; usnesení Rady hl. m. Prahy č. 2949; refundace nákladů na kyvadlovou dopravu
mezi parkovištěm P+R Troja a Zoo Praha. Prostředky byly použity v plné výši.

Celkový neinvestiční příspěvek MHMP tak po úpravách činil 131 000,5 tis. Kč.
Kromě výše uvedeného došlo k úspoře neinvestičního příspěvku 2 890,6 tis. Kč (z toho nižší tvorba
odpisů oproti upravenému plánu – 285,2 tis. Kč). Celkově tak úspora neinvestičního příspěvku
MHMP činila 3 249,7 tis. Kč.
Dále Zoo Praha obdržela dotaci od MŽP ve výši 3 820,6 tis. Kč, z toho bylo 3 332,3 tis. Kč určeno na
krmiva v rámci titulů A a B, 400,0 tis. Kč v rámci titulu A na částečnou úhradu transportu koní
Převalského do Mongolska, v rámci titulu C 88,3 tis. Kč na úhradu nákladů na vedení a vydání
plemenných knih a vydání publikace „Ročenka zoologických zahrad“. Dotace byla použita v plné
výši.
Náklady
V porovnání s rokem 2017 byl zaznamenán nárůst celkových nákladů v hlavní činnosti o 25 749,4 tis.
Kč, ke kterému došlo téměř ve všech hlavních nákladových kategoriích, kromě spotřebovaných
nákupů a finančních nákladů, kde naopak došlo k poklesu. Nejpodstatnější navýšení bylo z hlediska
rozsahu vykázáno u daní a poplatků (1 322,7 tis. Kč). K podstatnému navýšení dále došlo v kategorii
služeb (8 390,3 tis. Kč) a osobních nákladů (14 203,5 tis. Kč). Schválený rozpočet nákladů ve výši
307 492,7 tis. Kč byl v průběhu roku v návaznosti na vývoj výnosů, schválených transferů a čerpání
fondů upraven na celkových 395 422,7 tis. Kč. Skutečné náklady poté činily 387 500,9 tis. Kč.
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Spotřebované nákupy
Spotřebované nákupy dosáhly výše 77 017,7 tis. Kč. Původní schválený rozpočet byl upraven
o 6 482,5 tis. Kč, přičemž 3 332,3 tis. Kč tvořila dotace od Ministerstva životního prostředí určená na
úhradu krmiv.
V rámci spotřebního materiálu došlo oproti roku 2017 k poklesu nákladů o 4 412,3 tis. Kč.
Nejobjemnější položkou spotřebního materiálu jsou náklady na krmiva, které včetně dotace MŽP
dosáhly výše 24 554,5 tis. Kč (skutečnost 2017 – 25 742,4 tis. Kč).
K největšímu nárůstu oproti schválenému rozpočtu (o 3 017, 3 tis. Kč) došlo v případě základního
materiálu, skutečné čerpání činilo 11 630,3 tis. Kč. Zejména se jedná o materiál určený pro
podestýlky pro chovaná zvířata, materiál pro běžnou údržbu areálu (spojovací materiál, řezivo,
materiál elektroinstalační, zámečnický, instalatérský a topenářský, zahradnický – zemina, hnojiva,
borka, štěpka, rašelina apod.), ale i předtisky vstupenek a čipové karty pro permanentky. Tyto
náklady bylo nezbytně nutné vynaložit pro zajištění řádného chodu zoologické zahrady.
K dalším objemnějším nákladům v rámci spotřeby materiálu patří zejména propagační materiál
(2 568,7 tis. Kč), pohonné hmoty (1 841,9 tis. Kč), ochranné pracovní pomůcky (841,8 tis. Kč),
dlouhodobý drobný hmotný majetek od 1 do 3 tis. Kč (710,3 tis. Kč) a rostlinný materiál (598,5 tis.
Kč).
V rámci spotřeby energií došlo oproti schválenému rozpočtu k úspoře 1 576,3 tis. Kč, které bylo
dosaženo zejména v důsledku mírných klimatických podmínek. Oproti roku 2017 jsou náklady o
2 098,1 tis. Kč vyšší.
Tab. 11 – Srovnání spotřeby energií v roce 2017 a 2018
2018

2017

Elektrická energie

14 678,9

13 506,9

Plyn

2 522,1

3 314,4

Vodné, stočné

15 522,7

13 804,4

Celkem

32 723,7

30 625,6

v tis. Kč

Spotřeba elektrické energie ve fyzických jednotkách ve výši 8,469 mil. kWh (bez přefakturací) se
snížila oproti roku 2017 o cca 170 tis. kWh (2017 – 8,638 mil. kWh). I přes meziroční snížení
spotřeby však došlo k vyššímu čerpání nákladů na této položce a to v souvislosti s významným
zvýšením jednotkových cen silové elektřiny.
Spotřeba plynu ve fyzických jednotkách činí 323,0 tis. m3 (bez přefakturací) a snížila se tak o 8,5
tis. m3 (tj. 2,5 %) oproti roku 2017 (331,5 tis. m3). Vzhledem k meziročnímu snížení jednotkové ceny
a příznivým klimatickým podmínkám došlo k finanční úspoře.
V roce 2018 došlo k mírnému zvýšení spotřeby vody na objem 193 tis. m3 a to v důsledku extrémně
teplého a suchého jara a léta tohoto roku. Spotřeba vody jímané v r. 2018 činila 881.952 m3, cena
činí 3 Kč/m3.
Služby
Ve srovnání s rokem 2017 zaznamenala tato nákladová skupina nárůst o 8 390,3 tis. Kč (rok 2018 –
71 801,5 tis. Kč, rok 2017 – 63 411,2 tis. Kč), přičemž k největšímu navýšení došlo v rámci nákladů
na opravy. Meziroční rozdíly zaznamenané v rámci jednotlivých položek služeb vyplývají zejména
z aktuálních potřeb příslušného roku. Celkový schválený rozpočet služeb byl upraven o 35 110,8 tis.
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Kč, z toho 26 821,3 tis. Kč činí opravy a udržování; 278, 8 tis. Kč prostředky převedené z roku 2017
určené na úhradu faktur v souvislosti s financováním Projektů na záchranu ohrožených druhů zvířat;
900,0 tis. Kč finanční prostředky určené na úhradu nákladů spojených s transportem koní
Převalského do Mongolska; 488,3 tis. Kč služby hrazené z dotace MŽP.
Náklady na opravy a udržování dosáhly výše 35 193,9 tis. Kč. Veškeré opravy a udržování bylo
nezbytně nutné provést, a to zejména z důvodu předcházení následným rozsáhlejším opravám, ale i
bezpečnosti a plynulosti chodu zahrady.
V rámci oprav budov a staveb byla vyměněna ochranná skla venkovního výběhu medvědů,
vyměněna přívodní část VZT v Pavilonu indonéské džungle, opraveny sítě venkovních výběhů
velkých kočkovitých šelem, vyměněna boční sít voliéry kolpíků. Dále byly opraveny kanceláře
v administrativní budově.
U oprav a údržby komunikací došlo k opravě asfaltových a dlážděných komunikací (především
v úseku AMAŠ – Černouhouska, Černohouska – Radegast a Pavilon želv – horské kozy). Dále byly
opraveny i mlatové návštěvnické cesty a plochy parkovišť.
V rámci ostatních oprav a udržování byly hrazeny instalatérské práce, tesařské a truhlářské práce,
malířské a lakýrnické práce, zednické, betonářské a zemní práce, čistění a dezinfekce vody,
elektromontážní a elektroinstalační práce, údržba a servis MaR, EZS a EPS, zámečnické práce,
sklenářské práce, výškové a horolezecké práce, izolaterké a klempířské práce, výroba klíčů a zámků,
podlahářské a parketářské práce, oprava jízdních kol a další. Dále bylo opraveno zábradlí podél
asfaltových cest a vyměněny dveře v administrativní budově.
Opravy strojů a zařízení se týkaly především servisu a údržby kamerových systémů, čerpací
techniky, čistící techniky, výtahů a zvedacích zařízení, kompresorů, hodin, automatických bran,
dveří a závor a dalších strojů a zařízení. Za zmínku stojí též oprava kotle WOLF v Pavilon indonéské
džungle, oprava generátoru ozónu v Pavilonu hrochů, výměna kabinových dveří výtahu v Pavilonu
indonéské džungle či výměna vadné kamery u goril.
V případě údržby pozemků a porostů se pak jednalo zejména o arboristické práce související
s průběžným i mimořádným ošetřením stromů a další zahradnické práce včetně obnovy výsadeb.
Přehled o výši provedených oprav a udržování dle jednotlivých druhů uvádí tabulka níže.
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Tab.12 – Přehled o výši provedených oprav a udržování dle jednotlivých druhů v roce 2018
RS

RU

Skutečnost

2018

2018

2018

Opravy budov a staveb

900,0

10 100,0

9 731,9

Opravy komunikací

500,0

8 750,0

5 271,9

Ostatní opravy a udržování

5 595,0

10 247,4

9 866,4

Opravy strojů a zařízení

1 930,0

3 845,9

3 785,4

Opravy a servis programového vybavení

18,0

0,0

0,0

Opravy dopravních prostředků

900,0

1 201,0

1 145,9

Opravy inventáře

30,0

0,0

0,0

Údržba pozemků a porostů

3 000,0

5 550,0

5 392,3

Opravy a udržování celkem

12 873,0

39 694,3

35 193,9

v tis. Kč

Oproti roku 2017 došlo ke snížení cestovních nákladů (o 946,2 tis Kč). Veškeré služební cesty bylo
nezbytně nutné uskutečnit z důvodu úspěšné realizace transportů zvířat, udržování a navázání
možné spolupráce s evropskými i světovými zahradami zejména v rámci chovatelské oblasti a
v neposlední řadě v souvislosti s monitoringem a rozšířením aktivit na poli in-situ projektů.
Náklady na reprezentaci vzrostly oproti r. 2017 o 185,7 tis. Kč. Výše nákladů je však téměř
srovnatelná s r. 2016.
Celkové náklady na ostatní služby (skutečnost 2018 – 32 899,3 tis. Kč) vzrostly oproti roku 2017
o 3 161,4 tis. Kč. Některé položky ostatních služeb zaznamenaly nárůst, jiné naopak pokles,
meziroční rozdíly vyplývají zejména z aktuálních potřeb příslušného roku, případně změn cen za
odebírané služby. K výraznějšímu navýšení nákladů došlo v případě vzdělávání (552,4 tis. Kč), a to
z důvodu nárůstu vzdělávacích akcí a profesionálního koučinku, jež si kladl za cíl zefektivnit
spolupráci mezi jednotlivými zaměstnanci zoologické zahrady. Dále tyto vzdělávací akce vedly
k vyšší profesionalitě při jednání s návštěvníky. Další nárůst těchto nákladů byl zapříčiněn výukou
angličtiny u širšího počtu zaměstnanců, a to především z důvodu zlepšení komunikace s návštěvníky
zoologické zahrady, ale i zahraničními dodavateli či odběrateli. Stejně jako v r. 2017 byla zajištěna
kyvadlová doprava mezi parkovištěm P+R Troja a Zoo Praha (1 724,3 tis. Kč), která byla následně
refundována MHMP.
Osobní náklady
Limit prostředků na platy byl schválen ve výši 71 731,1 tis. Kč pro 219,5 pracovníků. Limit počtu
pracovníků byl v průběhu roku usnesením RHMP č. 1670 navýšen na 225,0 přepočtených osob a
současně byl limit prostředků na platy navýšen o 20,0 tis. Kč. Usnesením RHMP č. 1670 byl zároveň
udělen souhlas s použitím fondu odměn ve výši 25 500,0 tis. Kč, přičemž skutečné čerpání činilo
24 277,6 tis. Kč. Fond odměn byl použit na odměny zaměstnanců (14 927,4 tis. Kč) a dále z něj bylo
kompenzováno překročení limitu prostředků na platy (9 350,2 tis. Kč)
Limit počtu zaměstnanců 225,0 osob byl dodržen na 96,6% (skutečnost 2018 – 217,3 osob).
Vzhledem k vysoké náročnosti na odborné znalosti a zkušenosti se nepodařilo obsadit některé
pracovní pozice. K této situaci přispěla i nízká míra nezaměstnanosti, kdy na trhu práce ubývá
kvalifikovaných uchazečů. Zejména se jednalo o vedoucí pracovníky (náměstek útvaru kontaktu
s veřejností, vedoucí vzdělávacího a programového oddělení), dále pak právník, auditor, kurátor
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chovu VI, personální referent, odborný referent in-situ a pracovník tiskového oddělení, kdy tyto
pozice byly obsazeny pouze po část roku 2018.
Zvýšené ostatní osobní náklady vznikly především z důvodu rostoucí potřeby zajištění staff,
pokladní a průvodcovské služby ve vztahu k poměrně vysoké návštěvnosti. Jedná se o činnosti,
které by bylo vzhledem k nerovnoměrné potřebě v průběhu roku neefektivní zajišťovat
prostřednictvím kmenových zaměstnanců. Tyto služby jsou nezbytně nutné nejen z důvodu
zabezpečení kvalitního servisu pro naše návštěvníky, ale především kvůli bezpečnosti a plynulosti
chodu zoologické zahrady.
Úměrně k nárůstu mzdových nákladů, došlo rovněž ke zvýšení zákonného sociálního pojištění
a ostatních sociálních nákladů.
Odpisy, drobný dlouhodobý majetek
Odpisový plán byl schválen ve výši 59 582,0 tis. Kč. Na základě žádosti Zoo Praha byl odpisový plán
usnesením RHMP č. 1461 navýšen na 60 927,0 tis. Kč. K nárůstu odpisů oproti plánu došlo
především z důvodu předání objektu Pavilonu hrochů a antilop zřizovatelem, které bylo
uskutečněno až po odevzdání návrhu rozpočtu na rok 2018 a odpisy tohoto majetku nebyly ve
schváleném odpisovém plánu zahrnuty. Dále došlo na základě žádosti Zoo Praha k navýšení
odpisového plánu usnesením RHMP č. 2880 na 64 817,0 tis. Kč, a to z důvodu vyřazení objektu
„Dřevěná vyhlídková věž“ bez náhrady, tedy s promítnutím zůstatkové ceny do odpisů. Objekt byl
vyřazen po odborném průzkumu, při kterém bylo zjištěno, že trámy byly napadeny dřevokaznou
houbou rodu trámovka. Stavební úřad pro Prahu 7 po prohlídce nařídil odstranění stavby. Odpisy
tudíž taktéž nebyly zahrnuty ve schváleném odpisovém plánu. Skutečné odpisy pak činily 64 531,8
tis. Kč, upravený plán tak byl naplněn na 99,6 %.
Na nákup drobného dlouhodobého majetku bylo vynaloženo celkem 3 279,4 tis. Kč. Jednalo se
o nákup nábytku a vybavení pro kanceláře a ostatní pracoviště, výpočetní techniky a ostatní
elektroniky, pracovních strojů a vybavení z důvodu nově vzniklé potřeby pro výkon práce, či
běžného opotřebení původního majetku.
Daně a poplatky, ostatní náklady, finanční náklady
V rámci položky daně a poplatky došlo k úhradě poplatků za dálniční známky, mýtné, kolky
a místního poplatku za vyhrazení parkovacích míst a soudních poplatků.
Nejvýznamnější položkou v rámci ostatních nákladů byly náklady z titulu koeficientu DPH, které
činily 17 633,6 tis. Kč. Mezi další podstatné položky patří pojistné (3 176,4 tis. Kč) a členské poplatky
(758,9 tis. Kč - WAZA, EAZA, EARAZA, UCSZOO, ACCESS EU!, ITG, Český institut interních auditorů,
Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu).
Vykázána byla rovněž manka a škody v celkové hodnotě 79,9 tis. Kč. Z toho 66,8 tis. Kč - vyřazení
uměleckých předmětů v důsledku fyzického opotřebení, 10,1 tis. Kč – odcizený zůstatek zálohy na
služební cestu. Dále došlo ke škodě 3,0 tis. Kč, kdy byla zamítnuta transakce platební kartou za
vstupenky.
V případě finančních nákladů se jednalo konkrétně o kurzové rozdíly.
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Hospodářský výsledek
K 31. 12. 2018 ukončila Zoo Praha hospodaření v rámci hlavní činnosti s vlastní úsporou
neinvestičního příspěvku 2 890,6 tis. Kč (z toho nižší tvorba odpisů oproti upravenému plánu –
285,2 tis. Kč).
K úspoře ve výši 359,1 tis. Kč došlo v rámci prostředků převedených z Projektu „2 Kč ze vstupu“,
účelově určených na úhradu nákladů spojených s transportem koní Převalského do Mongolska.
Celková úspora neinvestičního příspěvku MHMP poté činila 3 249,7 tis. Kč.

Doplňková činnost
Výnosy
V rámci doplňkové činnosti se podařilo dosáhnout celkových výnosů 86 120,5 tis. Kč. Roční plán
výnosů stanovený na 60 180 tis. Kč tak byl splněn na 143,1 %, k převýšení plánu došlo ve všech
položkách rozpočtu.
Stejně jako minulý rok jsme i v roce 2018 po dohodě s Magistrátem hl. m. Prahy a TSK opět
provozovali záchytné parkoviště v blízkosti tunelu Blanka. Po celou dobu letních prázdnin a dále pak
každý víkend či svátek zde mohli návštěvníci zaparkovat za 50 Kč/den. Sazbu parkovného na
parkovištích v bezprostřední blízkosti zoologické zahrady jsme ponechali o víkendech, svátcích a
letních prázdninách 200 Kč/den. V zimních měsících, kdy návštěvnost areálu klesá a parkoviště tudíž
nejsou zcela zaplněna, jsme cenu parkovného o víkendech a svátcích zvýhodnili opět na 100 Kč.
V letošním roce se významně navýšil počet návštěvníků, kteří začali využívat možnost levnějšího
parkování. Tímto krokem se nám podařilo snížit počet automobilů projíždějících o víkendech a
svátcích obytnou částí Praha – Troja. Díky poměrně pozitivnímu vývoji návštěvnosti a výše
zmíněnému dosáhly tržby z parkoviště celkové výše 20 963,0 tis. Kč.
Výnosy z prodaného zboží činily 30 745,2 tis. Kč. Prodej byl zajišťován v sedmi kamenných
prodejnách se suvenýry v areálu zoo, dále prostřednictvím e-shopu (včetně kamenné výdejny),
dvou prodejních in-situ stanů s prodejem produktů určených na veřejné sbírky. V Papírně byly
prodávány suvenýry vyrobené z papíru ze sloního trusu. Vzhledem k likvidaci „Dřevěné vyhlídkové
věže“ byl v letošním roce zrušen stánek „Suvenýry u rozhledny“. Jednalo se však pouze o doplňkový
stánek, jehož sortiment se týkal převážně merchandisingu spojeného s vyhlídkovou věží. Nově však
byla v horní části zoo otevřena prodejna suvenýrů Obora, která nahradila zrušenou prodejnu u
vyhlídkové věže.
Tržby z pronájmů dosáhly výše 23 021,4 tis. Kč. Veškeré gastrostánky a restaurace byly
provozovány stávajícími nájemci. Od 30. 3. 2018 byla nově otevřena restaurace Gaston. Dále došlo
ke zrušení dočasného stánku občerstvení pod lanovkou a ke konci roku byl též ukončen provoz
stánku „Minikoblížky“. Pro zkvalitnění služeb jsme pokračovali v externím Mystery Shoppingu, který
nám pomáhá v odstraňování slabých míst u provozovaných placených služeb, zvláště u
gastronájemců. I z naší strany probíhaly stálé kontroly zaměřené na čistotu, pořádek, úroveň
personálu a dodržování cenové politiky. Ohledně kvality stravování jsme navázali spolupráci
s panem Janem Horkým, který byl v ČR vyhodnocen jako nejlepší kuchař roku 2017/2018.
V rámci ostatních výnosů jsou zahrnuty zejména provize za pamětní medaile a bonusy od partnerů,
poštovné za e-shop, tržby fotoautomatu, sloní trenažer, prodej sloního trusu a přefakturace energií
a služeb.
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Náklady
Celkové náklady včetně daně z příjmu dosáhly výše 55 684,4 tis. Kč. Tyto náklady bylo nutné
vynaložit z důvodu zajištění výnosové stránky rozpočtu.
V souvislosti se zvýšenými tržbami došlo k nárůstu nákladů oproti plánu především v případě daně
z příjmu a nákladů z prodaného zboží.
K překročení rozpočtované úrovně nákladů došlo i v rámci osobních nákladů. Ve mzdových
nákladech se rovněž odrazily pozitivní výsledky dosažených tržeb, které jsou součástí hodnocení pro
odměňování zaměstnanců. Taktéž osobní náklady ovlivnil zvýšený počet zaměstnanců oproti roku
minulému.
Odpisy dlouhodobého majetku v rámci doplňkové činnosti byly v souladu s Pokynem k přijetí
dědictví ze závěti č. j. ROZ 3/2/2015 zúčtovány v celkové výši 185,2 tis. Kč. Jedná se o odpisy
z majetku nabytého dědictvím, který je využíván v rámci doplňkové činnosti (pronájmy).
Hospodářský výsledek
Zisk z doplňkové činnosti po zdanění za rok 2018 činí 30 436,0 tis. Kč. Doplňková činnost je
významným zdrojem pro tvorbu rezervního fondu a fondu odměn a tím tedy i eventuálního
financování nákladů hlavní činnosti, nekrytých běžným neinvestičním příspěvkem a výnosy.
V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. a pravidly pro finanční vypořádání navrhujeme proto do
rezervního fondu přidělit 7 009,9 tis. Kč. Do fondu odměn poté 23 426,1 tis. Kč.

Vypracovala:

Schválil:

Ing. Šárka Nováková, MBA
ekonomicko provozní náměstek

Mgr. Miroslav Bobek
ředitel Zoologické zahrady hl. m. Prahy

Ing. Radka Musilová
vedoucí ekonomického oddělení v z.
V Praze dne 5. 2. 2019
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PŘEHLED ZÍSKANÝCH DARŮ PŘEVEDENÝCH DO REZERVNÍHO
FONDU ZA ROK 2018

Dar

Konkrétně určené dary - zvířata

Počáteční stav
k 1. 1. 2018

Přijaté dary
za rok 2018

Použití darů za
rok 2018

Konečný stav
k 31. 12. 2018

35 900 661,94

8 852 364,58

11 252 364,58

33 500 661,94

399 265,62

34 050,00

0,00

433 315,62

5 276 832,90

2 911 024,23

1 231 470,26

6 956 386,87

Veřejná sbírka Toulavý autobus

15 147,39

1 295,00

0,00

16 442,39

Veřejná sbírka Návrat divokých
koní
Veřejná sbírka Povodeň

690 024,56

1 325,00

140 789,44

550 560,12

35 454 781,00

260 607,44

0,00

35 715 388,44

13 807,10

0,00

13 807,10

0,00

77 750 520,51

12 060 666,25

12 638 431,38

77 172 755,38

Sloninec
Veřejná sbírka Pomáháme jim
přežít

Ostatní konkrétně určené dary
- sledování migrace kvakošů
celkem

V Praze dne 25. 1. 2019

Ing. Radka Musilová
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