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CHOVATELSTVÍ 
 
Se stoupající atraktivitou zoo a jejích expozic pro návštěvníky stoupají i chovatelské 
úspěchy. Je to odraz nejen správné koncepce chovatelských a expozičních projektů, 
ale i dobré odborné úrovně našich pracovníků. Stále častěji se na nás obracejí 
zástupci zoologických zahrad z ekonomicky a chovatelsky vyspělých zemí se žádostí 
o spolupráci či pomoc. Z tohoto pohledu lze považovat plnění základních úkolů 
v zoologické oblasti za velmi dobré a úspěšné. Stále častěji se zapojujeme do 
mezinárodních chovatelských a ochranářských programů a aktivit, zvyšuje se i 
publikační a vědecká činnost. Zlepšujeme rovněž mediální spolupráci a chovatelé se 
stále více účastní projektů prezentace zvířat pro návštěvníky. 
Také v roce 2007 jsme spolupracovali s vědeckými, vzdělávacími, státními i 
ochranářskými institucemi, například s Přírodovědeckou fakultou UK, Českou 
zemědělskou univerzitou, Jihočeskou univerzitou, Střední odbornou školou 
veterinární a zemědělskou České Budějovice, VÚŽV Uhříněves,ČIŽP,  Agenturou 
ochrany přírody a krajiny, ČSOP, Celním ředitelstvím – sekcí výcviku psů, Ústřední 
kriminalistickou laboratoří atd. 
Provádíme lektorskou činnost, naši pracovníci působí jako vedoucí či konzultanti 
diplomových prací nebo externí terénní spolupracovníci ornitologické společnosti, 
jsou členy státnicových komisí, patří mezi dlouhodobé odborné spolupracovníky 
České televize i dalších médií. Jako zahrada jsme institucionálním členem některých 
chovatelských společností a klubů (např. Klub chovatelů loriů, Klub chovatelů 
huculských koní apod.). 
  
  
  
Srovnání počtu chovaných zvířat v letech 2006 a 2007 

            
  

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
Z uvedeného přehledu je zřejmé, že počet druhů i jedinců je v porovnání 
s předcházejícím rokem stabilizovaný. Nárůst jsme zaznamenali u ptáků, naopak 
došlo ke snížení počtu chovaných ryb. U nich je to ovšem v souladu s očekáváním – 
vyšší úmrtnost, intenzivnější růst a tím menší potřeba počtu chovaných jedinců 
v jednotlivých akváriích. 
  
 
 
 

  k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2007 

  druhů kusů druhů kusů 

savci 167 1 180 170 1 177 

ptáci 265 1 366 282 1 477 

plazi 116 792 118 786 

obojživelníci 7 54 6 43 

ryby 64 1 393 56 773 

paryby 1 1 1 1 

bezobratlí 32 37 32 41 

CELKEM 652 4 825 665 4 298 



Z celkového počtu chovaných druhů je: 
                                                                                                   rok 2006    rok 2007 
zařazených do Červené knihy ohrožených druhů 
(IUCN Red list 2000)                                                                      172            472 
zařazených do evropských záchovných programů – EEP               51              53 
vedených v mezinárodních plemenných knihách – ISB                   51              51 
vedených v evropských plemenných knihách – ESB                       48              50 
zařazených mezi ohrožené druhy fauny ČR                                     46             47 
vedených v seznamu CITES                                                           246           247 
  
Členství v komisích : 
RNDr. Ivan Rehák – předseda komise EEP pro chov plazů  
RNDr. Evžen Kůs – člen výboru komise EEP pro chov koňovitých, člen International 
Tachi Group 
PhD Pavel Brandl – člen komise EEP pro chov kočkovitých šelem, člen mezinárodní 
komise pro chov ohrožených druhů 
PhD Jaroslav Šimek – člen komise EEP pro adaxe 
Ing. Tomáš Kapic – člen komise EAZA TGW pro transporty zvířat 
  
Zoo Praha vede: 
Mezinárodní plemennou knihu leguána kubánského (RNDr. Ivan Rehák) 
Mezinárodní plemennou knihu koně Převalského (RNDr. Evžen Kůs)     
Mezinárodní plemennou knihu ocelota stromového (PhD Pavel Brandl) 
Evropskou plemennou knihu hroznýšovce kubánského, orlície bornejské a želvy 
černavé (RNDr. Ivan Rehák) 
Evropskou plemennou knihu supa mrchožravého (RNDr. Karel Pithart) 
  
Přehled odchovaných zvířat: 
Nárůst počtu odchovaných zvířat se zmírnil, ale i tak pokračuje a v roce 2007 jsme 
opět překonali maximum. Mírný úbytek savců je kompenzován nárůstem ptáků a 
zejména plazů. V této třídě jsme se během tří let dostali na téměř čtyřnásobek 
původních stavů.  
 

  
                           
            
  
  

  
  
  

V soutěži sdružení Česká zoo o nejlepší odchov a expozici roku jsme opět, 
stejně jako v předchozím roce, slavili úspěchy: 
Kategorie savci: 2. místo (hlodoun menší) 
Kategorie plazi: 1. místo (želva annámská), 3. místo (vejcožrout rezavý) 
Expozice roku – nová: pavilon Indonéská džungle 
  
  
  
 

  Rok 2007 Rok 2006 Rok 2005 Rok 2004 

celkem 990 949 805 415 

savci 268 339 375 135 

ptáci 380 339 251 191 

plazi 342 271 179 89 



Nejvýznačnější odchovy roku 2007 
 
Ptáci 
V odchovu ptáků jsme dosáhli historicky nejlepšího výsledku; celkem bylo 
odchováno více než 320 jedinců v 76 druzích. 
Celkem jsme v roce 2007 měli 12 prvoodchovů: nesyt africký, morčák prostřední, 
pižmovka bělokřídlá, orel východní, čejka senegalská, mandelík hajní, dvojzoborožec 
nosorožčí, kardinál červený, kardinál dominikánský, sojkovec chocholatý, timálie 
černošedá a timálie zlatá. Velmi potěšující je, že až na výjimky se jedná o 
prvoodchovy druhů, které nejsou v zoo novinkou posledních let. 
Z nejvýznačnějších odchovů je třeba jmenovat: 1 zoborožce kaferského, 
1dvojzoborožce nosorožčího, 2 orly východní, 4 mandelíky hajní, 2 pižmovky 
bělokřídlé, 5 čápů černých (3 vypuštěni), 2 nesyty africké, 5 sojkovců jihočínských, 2 
sojkovce rezavočelé, 4 sojkovce šedohnědé, 1 timálii sečuánskou, 1 irenu 
tyrkysovou. 
Z dalších důležitých odchovů jmenujme: 3 tučňáky Humboldtovy, 1 volavčíka 
člunozobého, asi 20 kvakošů nočních ve volné polodivoké kolonii, 6 kolpíků bílých, 3 
kolpíky růžové, 2 ibise skalní, 12 ibisů hnědých, 28 perliček supích, 1 bažanta 
malajského, 1 jeřába bělošíjího, 5 perepelů černohrdlých, 7 čejek senegalských, 2 
holuby nikobarské, 7 loriů tříbarvých, 6 lorikulů modrobradých, 1 kakadu bílého, 1 
ledňáka modrokřídlého, 4 sovice krahujové, 4 puštíky bradaté, 3 puštíky bělavé, 15 
sov pálených, 17 sýčků obecných, 4 sýce rousné, 2 sojkovce černohrdlé, 2 sojkovce 
chocholaté, 1 vlhovce chocholatého, 3 bulbulčíky bělohlavé, 9 majn Rothschildových, 
4 drozdy tmavé, 5 timálií zlatých, 2 timálie černošedé. 
  
Savci kromě kopytníků 
V roce 2007 byly na chovatelském úseku dokončovány stavby započaté 
v předchozím roce. Pro návštěvníky byla otevřena ostrovní expozice lemurů vari a 
pro zvířata byla zprovozněna nová expozice hyen, u které dosud probíhá dokončení 
části návštěvnické. Rozmnožovaly se celkem 52 druhy zvířat. Chov sice obohatilo 12 
druhů savců, zhruba u poloviny z nich se ale jednalo pouze o obnovení chovu 
přerušeného na krátkou dobu. Trvale či dočasně jsme ukončili chov 9 
druhů. Dlouhodobé ukončení chovu se týká kaloně pobřežního (Pteropus 
hypomelanus), baribala (Ursus americanus), servala (Leptailurus serval), 
jaguára (Panthera onca), myši travní (Arvicanthis abyssinicus) a pískomila 
Shawova (Meriones shawii). Na konci roku bylo na úseku chováno celkem 108 
taxonů savců. 
Výrazným neúspěchem byl pokus o zapojení nové samice orangutana 
sumaterského (Pongo pygmaeus abelii)z liberecké zoo ke stávajícímu páru 
s mláďaty. Vlivem sociálního napětí, stresu a nestabilního příjmu potravy došlo jak u 
nové samice, tak u chovného samce Kamy k vážným zdravotním problémům, které 
bohužel vyústily v úhyn nové samice. Samec byl až do konce roku oddělen od 
skupiny v dlouhodobé rekonvalescenci. Pokusy o zpětné spojení nedopadly pozitivně 
vhledem ke značné agresivitě zvířat ve skupině, další pokusy o spojování jsou 
plánovány na začátek roku 2008. 
 
 
 
 
 Nejvýznamnější odchovy: 



Prvních dvou odchovů v pražské zoo jsme dosáhli u chápanů 
středoamerických (Ateles geoffroyi). Je to zároveň první přirozený odchov chápanů 
v ČR. 
ektiveBezesporu největší dramata jsme zaznamenali při porodech, resp. 
odchovu goril nížinných (Gorilla gorila gorilla). Poprvé se rozmnožovala více než 
pětatřicetiletá samice Kamba. Bohužel byl porod komplikovaný a přes součinnost 
kombinovaného humáně-veterinárního lékařského týmu složeného z předních 
odborníků se mládě narodilo v nepříznivé zadní poloze s podloženou přední 
končetinou. To vedlo k jeho úhynu během porodu. Samice však nebyla schopna 
porod sama dokončit a došlo k přímému ohrožení jejího života. Proto byla uspána, 
přes zjevné riziko takového zákroku, a díky výkonu celého týmu zachráněna. Samice 
Kijivu naopak rodila bez problémů. V několika měsících věku mláděte však u ní 
proběhla akutní infekce trávicího traktu, během které začala odkládat mládě a ztrácet 
o něj zájem. Naštěstí po intenzivních konzultacích celého gorilího týmu bylo 
rozhodnuto přesto mládě ponechat ve skupině a léčit matku navzdory potenciálnímu 
stresu při aplikaci léčiv. Rozhodnutí přineslo optimální výsledek – samice se dostala 
z bolestivého stavu a začala se o mládě opět starat. To tak nebylo vystaveno 
intenzivní zátěži převodu na umělý odchov a následujícím opětovném začleňování 
do skupiny. 
Z dalších odchovů jmenujme: 3,2 gepard– po 10 letech, 2,0 tygr sumaterský– po 
13 letech, 0,3 pes ušatý– po 19 letech, 1,0 medojed – Zoo Praha tyto šelmy 
rozmnožuje jako jedna ze dvou zoo na světě, 1,3 křeček velký– poprvé (a následně 
podruhé) v ČR, 1,1kuskus pozemní, 1,0pásovec štětinatý, 2,2,8maki trpasličí, 
1,1lemur tmavý, 0,0,2tamarín žlutoruký, 0,0,1kotul veverovitý, 2komba ušatá, 
1,2vydra malá, 1,1ovíječ skvrnitý  – poprvé v Zoo Praha, 1 daman, 2,2kozorožec 
kavkazský. 
  
Savci – kopytníci 
Ve srovnání s rokem předešlým se v roce 2007 na úseku chovu kopytníků podařilo 
úspěšně odchovat větší procento mláďat -- 78%. Na úseku bylo chováno celkem 38 
druhů savců, alespoň jeden porod jsme zaznamenali u 21 z nich. U zbylých druhů se 
většinou jedná o skupiny, které jsou z různých důvodů ve stavu, který rozmnožování 
neumožňuje. Jedná se buď o cíleně jednopohlavní skupiny (např. štětkouni, antilopy 
losí, zebry Böhmovy, kulani, kiangové), nebo ve skupině chybí chovný samec (např. 
jelen lyrorohý), případně je druh v zahradě příliš krátce (nově příchozí muntžaci). 
Mezi tři největší chovatelské úspěchy roku 2007 bezpochyby patří odchov dvou 
mláďat jelena milu (Elaphurus davidianus), zebry Grévyho (Equus grevyi) a 5 žiraf 
Rothschildových (Giraffa camelopardalis rothschildi). 

                                                                                                                                                     
Další významné odchovy: 
1,0 voduška abok, 4,2 bizon– první mláďata od nového samce, 1,1 jelen milu– 
odchov po 10 letech, 1,1wapiti manitobský. 
  
Plazi 
Chovatelsky byl rok 2007 rekordní – vylíhl se 381 jedinec ve 30 druzích, 
rozmnožen byl i 1 druh obojživelníka. 
Struktura rozmnožených plazů: 9 druhů želv, 5 druhů hadů a 16 druhů ještěrů. 
Početně nejsilnější odchovy: 72 chameleoni obrovští, 51 leguánovec obojkový a 39 
leguánků ostnitých. 



Rekordní byla i kvalita spektra odchovaných druhů. Nejvýznamnějším 
odchovem byla 3 mláďata varana komodského, světovým prvoodchovem 2 
mláďata gekončiků východoafrických, dalšími významnými českými 
prvoodchovy byly orlície bornejské (3 mláďata), želvy kubánské (4 mláďata) a želvy 
Oldhamovy (2 mláďata). Významné byly rovněž tradiční odchovy, a to 5 mláďat 
varana smaragdového (druh odchováváme jako jediná zoo pravidelně a kontinuálně 
po více generacích od roku 1996), 2 dracény guayanské, 17 leguánů kubánských a 
14 leguánů nosorohých. 
  
KŮŇ PŘEVALSKÉHO 
Rok 2007 patřil z hlediska vývoje celosvětové populace koně Převalského k těm 
úspěšným. V databázi mezinárodní plemenné knihy bylo na celém světě evidováno 
1990 žijících koní. Potěšitelné je, že 450 jedinců žilo v mongolských a čínských 
rezervacích, z toho přibližně 300 již žije zcela volně v původních biotopech. Dalších 
200 koní žije v evropských a asijských rezervacích a v chovných stanicích ležících 
v stepních zónách, připomínajících původní biotopy divokých koní. Populační 
dynamika druhu se tak realizuje v podmínkách blízkých anebo velmi podobných 
přirozeným nárokům druhu. Chov v zoologických zahradách se omezuje na 
udržování omezené populace, která slouží jako pojistka pro případ 
nepředvídatelných událostí v místech zpětného vysazení. Po více než 15 letech od 
vypuštění koní Převalského v mongolských a čínských aklimatizačních stanicích je 
možno konstatovat, že přes veškeré problémy, jako byly počáteční chyby 
v organizaci transportů a následné aklimatizace, vliv predátorů a parazitů nebo 
nakažlivých chorob, se koně Převalského, chovaní po 12 generací v odlišném 
prostředí, dokázali během relativně krátké doby přizpůsobit novým podmínkám.  
Rostoucí populace v mongolských národních parcích Hustain Nuruu poblíž 
Ulánbátaru a Gobi v Mongolsku a v rezervaci Kalameili v podhůří Tchien-šanu v Číně 
jsou toho názorným důkazem. Z biologického hlediska je nesmírně důležité, že volně 
žijící stáda si vytvářejí přirozenou společenskou hierarchii a ve všech zmíněných 
územích vznikla stáda mladých hřebců, tzv. mládenecké skupiny (bachelor groups), 
z nichž se rekrutují budoucí vůdčí hřebci harémů. V září 2007 došlo v Mongolsku 
k leteckému převozu tří hřebců v rámci genetického a ekologického managementu 
mezi národním parkem Hustain Nuruu a stanicí Tachin Tal v Národním parku Gobi. 
Byl to první akce svého druhu svědčící o tom, že asijské aklimatizační stanice již 
nejsou zcela závislé na transportech z Evropy. O životaschopnosti aklimatizovaných 
koní svědčí skutečnost, že jeden z importovaných hřebců si krátce po vypuštění do 
volné přírody dokázal vytvořit vlastní harém. 

Pro pražskou zoologickou zahradu byl rok 2007 významný tím, že v dubnu byla 
přijata za řádného člena mezinárodní skupiny International Takhi Group (ITG), která 
řídí in-situ projekt návratu koně Převalského do původních biotopů v Altajské Gobi 
(viz www.takhi.org). Zoo Praha se od roku 2006 na realizaci programu podílí 
především formou technické a materiální pomoci. V srpnu 2007 jsme správě 
národního parku Gobi B osobně předali diesel-elektrický agregát, nezbytný pro 
výrobu elektrické energie a dobíjení článků pro satelitní systém sledování volně 
žijících stád. V závěru roku se nám podařilo ve spolupráci se sponzorem panem 
Slavíčkem z Dubí u Teplic finančně zajistit realizaci lokální radiové sítě, která by se 
měla vybudovat na jaře 2008. Tato síť by měla umožnit spojení mezi správním 
centrem Národního parku Gobi a strážci v terénu při sledování pohybu volně žijících 
koní Převalského a dalších vzácných a ohrožených druhů fauny Altajské Gobi. 
Obnovení aktivit Zoo Praha v rámci snah při repatriaci koně Převalského je ze strany 



mongolských úřadů i vedení ITG hodnoceno velmi kladně a odráží stěžejní úlohu, 
kterou naše zahrada při záchraně posledního divokého koně sehrála. 

  
Karanténa 

stav k  31. 12. 2006: 27 druhů, 110 jedinců (21,22,67) z toho 40 jedinců (4,6,30) dvou 
druhů, kteří zde byli již 1. 1. 2006 

stav k 31. 12. 2007: 25 druhů, z toho 6 druhů celoročně (outloň malý, žako šedý, želva 
paprsčitá, želva čtyřprstá, želva zelenavá, želva žlutohnědá) 

                                 22 jedinců (27,30,65) z toho 69 jedinců (5,3,61) šesti druhů, kteří zde byli již 1. 1. 
2007. 
 
V roce 2007 prošlo karanténou celkem 160 druhů zvířat, z toho 6 druhů z volné 
přírody. Celkem to představuje 542 jedince (211,219,112). 
Z toho plazi: 79 ( 5,3,71), 8 druhů; 

 ptáci: 223 (106,95,22), celkem 91 druhů (86 zoo, 4 volná příroda); 
 savci: 238 (100,121,17), celkem 60 druhů (56 zoo, 2 volná příroda, 2 domácí); 
 bezobratlí: 2 jedinci, 1 druh. 

Z jiných zoo: 153 jedinci (72,69,12) 
Od soukromníků a obchodníků: 178 jedinců (81,82,15) 
Ze Zoo Praha: 108jedinců (46,59,3) 
Z volné přírody: 
16 jedinců (4,7,5) – 1 vypuštěn zpět, 1 určen pro Zoo Praha, 9 určeno pro 
reintrodukci (sysel obecný), 3 úhyny, 2 dosud na karanténě 
Zabaveno: 77 (3,1,73) – z toho nově zabaveno v roce 2007: 9 (0,0,9) 
Narozeno: 6 (2,0,4) 
Zvířata uprchlá: 3 (2,1) 
Ze záchranných stanic: 1 
Pozn.: čísla v závorce udávají počty samců, samic, bez určení pohlaví. 
 
Úhyny a euthanasie: 
Uhynulo celkem 25 zvířat (10,7,8), z toho 3 zvířata z volné přírody, 12 ptáků ze zoo, 
5 savců ze zoo, 3 zabavení plazi, 2 euthanasie. 
  
CITES centrum 
Třetím rokem jsme oficiálně provozovali záchranné centrum CITES, zatím stále v 
našich chovných prostorách. Tyto kapacity jsou proto omezené a v důsledku 
příchodu nově zadržených zvířat prakticky nepřetržitě zaplněné. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pohyb zadržených a zabavených zvířat za rok 2007: 
 

Druh k 1. 1. 2007 Příchody Úhyny Jiné Převedeno k 31. 12. 2007 

savci 3 0 3 0 0 0 

ptáci 7 1 1 2 1 4 

Plazi 146 12 24 3 28 103 

  
Celkový počet zabavených a zadržených zvířat se proti roku 2006 opět snížil, a to 
především z následujících důvodů: 
- část zvířat byla vrácena; 
- snížil se počet zabavených a zadržených zvířat; 
- dochází k včasnějšímu převodu vlastnických práv k zabaveným zvířatům ze státu 
na zoo. 
  
Ani v roce 2007 výstavba nového CITES centra významněji nepostoupila, je ve 
stádiu projektové dokumentace pro stavební povolení a nadále probíhala související 
administrativní řízení. 
  
Obchod a výměna zvířat 
V roce 2007 bylo provedeno 1239 obchodních transakcí, v předešlém roce 949. 
Celkem bylo nakoupeno zvířat za 1 385 222,94 Kč. Plán nákupů byl 1,5 mil Kč, byl 
tedy čerpán z 92,3 %. 
  

  Tuzemské zoo Zahraniční zoo Celkem 

Prodej 212 17 229 

Koupě 95 29 124 

Výměny do Zoo Praha 49 29 78 

Výměny ze Zoo Praha 37 45 82 

Deponace z 130 9 139 

Deponace do 291 89 380 

Návrat deponátu do Zoo 
Praha 42 0 42 

Návrat deponátu ze Zoo 
Praha 21 0 21 

Dar do Zoo Praha 44 14 58 

Dar ze Zoo Praha 64 22 86 

Celkem do Zoo Praha 360 81 441 

Celkem ze Zoo Praha 625 173 788 

C E L K E M 985 254 1 239 

  
Nejvýznamnější příchody a odchody 
Do Zoo Praha přišlo v roce 2007 celkem 441 nové zvíře, odešlo 788 jedinců. 
  
Nejvýznamnější příchody: 



holoubek vrabčí, sojkovci – vlnkohřbetý, zrcadlový, lesní, bukáček malý, špaček 
pagodový, kaloň rodriguezský, myš nejhezčí, komba Garnettova, binturong, hyena 
čabraková, gepard, tygr malajský, sysel obecný – reintrodukce, urzon kanadský, 
muntžak malý, voduška abok, želva texaská, želva palavánská, želva egyptská 
  
Nejvýznamnější odchody: 
Nejvýznamnější odchody nastaly u kopytníků, Byla to jednak historicky první 
reintrodukce kopytníka – samice adaxe do Tuniska,  a dále odchod kianga po šesti 
letech a transport 5 zvířat do Valencie. 
  
Ostatní odchody : 
tamarín žlutoruký, panda červená, medojed, tygr sumaterský, levhart obláčkový, tapír 
jihoamerický, bažant mandžuský, vousák šedolící, perlák chocholatý, adax, bongo, 
hrabáč, žirafa Rothschildova, kiang, kůň Převalského 
  
Významné úhyny: 
labuť koskoroba, holub Albertisův, puštík obecný (úhyny posledních jedinců), gepard, 
tygr ussurijský, jaguár, baribal, orangutan sumaterský. 
  
Krmiva 
Náklady na krmiva za rok 2007 činily 15 934 tis. Kč, oproti plánu ve výši 18 888 tis. 
Kč je to úspora 2 964 tis.Kč, tj. čerpání na 84,4 %. Proti roku 2006 vzrostly náklady 
na krmivo o 619 tis. Kč a přímo souvisejí se zvýšeným počtem chovaných zvířat. 
Teoretická potřeba dle cen krmných dávek je cca 20,8 mil. Kč, takže stále držíme 
relativní úsporu nad hranicí 4 mil. Kč. Z vlastních nákladů bylo hrazeno 8 815,9 tis. 
Kč, ostatní pak z dotace MŽP. 
Práci a výsledky oddělení krmiv jsme stabilizovali, průběžné kontroly včetně roční 
inventarizace neshledaly v práci a výkaznictví žádné závažné nedostatky. Rovněž na 
republikové úrovni, v rámci ostatních zoo, má náš systém práce krmivářů vysokou 
prestiž, většina zoologických zahrad stále více přebírá naše zkušenosti a metody. 
Oddělení krmiv nadále plní i servisní funkci pro chovatelská pracoviště. Měsíčně 
takto odpracují pracovníci tohoto oddělení cca 100 hodin. Počet hodin těchto služeb 
proti předešlým rokům klesl na polovinu, a to z důvodu dlouhodobých nemocí 4 
pracovníků oddělení a navýšení počtu chovaných zvířat v péči tohoto oddělení. Ve 
své péči mají i Dětskou zoo, doplněnou o další voliéru a voliéry s handicapovanými 
zvířaty. Problémem efektivní práce se stává zastaralá, poruchová a málo výkonná 
technika pro sklizeň, sběr a dopravu zelené píce, a to až do té míry, že hrozí 
nezužitkování stávajících ploch pícnin. Proto jsme plánovali nákup výkonnějšího 
žacího, sběracího a transportního stroje. Vzhledem k vysoké ceně této investice ( cca 
6 mil. Kč ) a vzhledem k tomu, že máme příslib dalšího využívání stávajících ploch 
pícnin, jsme zatím od tohoto záměru upustili. 
 
  
 
 
 
 
 
 



Dotace MŽP 
Podle pravidel o poskytování dotací provozovatelům zoologických zahrad byla v roce 
2007 přiznána Zoologické zahradě hl. m. Prahy dotace v celkové výši 8 344 135,- Kč. 
Z této částky činil příspěvek na titul (po schválené změně účelovosti čerpání ): 
A         6 791 243,- Kč, 
B            951 692,- Kč 
C            601 200,- Kč. 
Titul A – Dotace byly čerpány průběžně, k 31. 12. 2007 byly plně vyčerpány. 
Titul B – Dotace titulu 2.3 byly čerpány průběžně, k 31. 12. 2007 byly plně vyčerpány. 
              Dotace titulu 2.6 byly čerpány průběžně, k 31.12.2007 byly plně vyčerpány. 

              Dotace titulu 2.7 nebyla dočerpána o 56 238,75 Kč z důvodu pozdní dodávky modelů 
pro projekt VVO. 
Titul C – Dotace byly čerpány průběžně, k 31.12.2007 byly plně vyčerpány. 
  
Celkové nečerpání dotace MŽP tak činilo 56 238,75 Kč.  
  
Veterinární péče 
S ohledem na zvýšený počet chovaných zvířat se základní úkoly ve veterinární péči 
podařilo splnit. Náklady na veterinární materiál a léky byly v roce 2007 563 tis. Kč ( t.j 
na úrovni předešlých let ), plán byl 720 tis. Kč, tzn. plnění na 78 %. Naopak stoupají 
náklady na veterinární vyšetření - za rok 2007 celkem na 648 tis. Kč ( plán 700 tis. 
Kč, plnění na 93 % ). Oproti roku 2006 byly náklady na laboratorní vyšetření a 
veterinární rozbory vyšší zhruba o 80 tis. Kč. Plán nákladů na veterinární službu ve 
výši 450 tis. Kč jsme překročili o 7 256,- Kč, tj. o 1,6 %. 
Veterinární činnost zajišťujeme dodavatelsky dvěma veterináři a jedním zastupujícím. 
Během roku jsme nemuseli řešit žádné závažné nákazové situace, přesto jsme v 
oblasti veterinární péče připravili změnu. Od 1. 1. 2008 nastoupí třetí smluvní 
veterinář se specializací na ptáky a pro práci v laboratoři a její řízení. V průběhu roku 
nastoupí i veterinární technik. Od těchto změn si slibujeme zefektivnění zejména 
veterinární prevence, větší lékařskou specializaci, úspory laboratorních vyšetření a 
pružnější a rychlejší získávání základních výsledků vyšetření. 
Nadále jsme při řešení veterinárních problémů, zejména v oblasti diagnostiky a léčby, 
spolupracovali i s humánními lékařskými zařízeními a privátními lékaři. 
Spolupracujeme také s odchytovou službou a Policií ČR i Městskou policií při 
případech odchytu a imobilizace volně se pohybujících exotických zvířat. 
 
Projekty in situ 
V roce 2007 jsme naplno pokračovali a rozvíjeli projekty in-situ zahájené 
v předchozím období a pokračovali jsme i v reintrodukčních programech. 
  
Přehled projektů a programů in-situ: 
- Monitorování výskytu užovky podplamaté v Trojské kotlině; 
- Reintrodukce a ochrana sysla obecného v Trojské kotlině; 
- Reintrodukce sovy pálené a sýčka obecného na území Prahy; 
- Reintrodukce čápa černého; 
- Reintrodukce kvakoše nočního; 
- Reintrodukce orlosupa bradatého do Alp; 
- Reintrodukce puštíka bělavého; 
- Reintrodukce zubra evropského do Polska; 



- Reintrodukce koně Převalského do Mongolska a spolupráce přímo v oblastech 
reintrodukcí; 
- Reintrodukce adaxe do Tuniska; 
- Reintrodukce ibose skalního do střední Itálie; 
- Monitorování výskytu husice liščí; 
- Spolupráce na in-situ projektech ropuchy obecné a bobra evropského. 
  
Tyto projekty mají dlouhodobý charakter a měly by se stát podstatnou součástí 
náplně práce jednotlivých zoologů i celé zahrady. Z dalších připravovaných záměrů 
je třeba zmínit projekt na ochranu a monitorování obojživelníků na území zahrady a 
okolí. 
  
Nadále rozšiřujeme na území zoo počet a kvalitu hnízdních míst pro volně žijící 
ptáky. Tato aktivita bude pokračovat a plánujeme ji rozšířit o další možnosti. 
Například v rámci projektu revitalizace tzv. strouhy v areálu zahrady budou 
vybudovány hnízdní možnosti pro ledňáčky říční. 
  

  



VEŘEJNOST 
 
V roce 2007 zaznamenala pražská zoo absolutní návštěvnický rekord ve své 
dosavadní historii – celkem 1 266 944 návštěvníci. Kromě příznivého počasí, 
především velmi mírné zimy a brzkého jara, tomuto výsledku napomohly účinně 
vedené reklamní kampaně, realizované prostřednictvím mediálních partnerů, a 
chovatelské úspěchy (např. narození gorilího mláděte Tatu, žirafí přírůstky atd.). Na 
vstupném jsme vybrali téměř 94 mil. Kč, o 26 mil. Kč více nežli v předchozím roce. 
  
Nejzajímavější návštěvnická čísla roku 2007: 

-          počet návštěvníků za celý rok: 1 266 944 osoby 
-          nejnavštěvovanější měsíc: srpen – 215 515 osob 
-          nejnavštívenější den: 14. dubna – 15 409 osob 
-          tržba za vstupné: 93 917 tis. Kč 
-          večerní procházky s průvodcem: 3 272 osoby 
-          cestovatelské přednášky: 542 osoby 
-          počet prodaných ročních vstupenek: 7163 kusů 
-          počet seniorů (vstupné 1,- Kč): 16 226 osob 
-          počet psích návštěvníků: 12 205 psů 

  
 
 
V systému vstupného jsme pokračovali v marketingové akci Trojská karta, což je 
společný projekt tří příspěvkových organizací hlavního města Prahy – zoo, botanické 
zahrady a Galerie MHMP - Trojského zámku. Celkově bylo v roce 2007 zakoupeno 
18 858 Trojských karet, na něž bylo realizováno 46 050 jednotlivých návštěv zoo, 
Botanické zahrady nebo Trojského zámku. Za prodej Trojské karty činily tržby ve 
všech třech institucích 3 983 300 Kč, tržby samotné zoo činily po rozúčtování 1895 
tis. Kč. 
  
VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ 
Každoročně pořádáme akce pro veřejnost v období jarních prázdnin, hlavních 
prázdnin a vánočních prázdnin. Mají podobu komponovaných pořadů včetně 
divadelního představení a soutěží v areálu zoo. 
V roce 2007 jsme uspořádali celkem 104 akce pro veřejnost. Ty nejúspěšnější jsou 
uvedeny níže. 
  
Slavnosti 
Zahájení sezony se odehrávalo v duchu české přírody a českých tradic. 
Jubilejní slavnost, pořádaná tradičně 28. 9. 2007 u příležitosti otevření Zoo Praha, 
byla v letošním roce v madagaskarském stylu. 
Setkání sponzorů se tradičně konalo začátkem prosince pro všechny, kdo pomáhají 
pražské zoo. 
  
Křtiny mláďat 
Celkem se v průběhu roku odehrálo15 křtin, mezi jinými i 4 mláďat žirafy 
Rothschildovy, hříběte koně Převalského, tří mláďat varanů komodských a dvou 
mláďat chameleonů obrovských. Proběhly slavnostní křtiny druhého gorilího mláděte 
Tatu a oslava třetích narozenin Moji, prvního gorilího mláděte narozeného v ČR. 



  
Noční oči Madagaskaru (5. 5. a 29. 6.) 
Večerní prohlídka za madagaskarskými zvířaty, zejména lemury. Návštěvníky 
doprovázeli průvodci v převleku lemurů, kromě výkladu předváděli i prvky lemuřího 
chování. Cestou návštěvníci objevovali oči lemurů (fota lemurů se svítícíma očima) a 
slyšeli reprodukované zvuky lemurů. Jako kontaktní zvířata byli k dispozici švábi a 
mnohonožky. Na závěr se mohli návštěvníci podívat na dokument o Madagaskaru. 
  
Den otců (ve spolupráci s Gender Studies) 
V pražské zoo připadá den otců na narozeniny zasloužilého otce – samce emu 
hnědého Taťuldy. Kromě oslavy jeho narozenin, pivního ochutnávkového baru a 
volného vstupu pro tatínky jsme zorganizovali soutěž „Tatínkem na 30 minut“. Otcové 
z řad návštěvníků dostali za úkol co nejlépe zabavit vylosované dítě (3–7 let) po 
dobu 30 minut. Hodnotila odborná porota – matky dětí. Pro nejmenší návštěvníky 
bylo připraveno promítání pohádek trochu jinak – ve stylu rovných šancí. 
  
Mayday – Zahájení kampaně EAZA 
Prezentací školních projektů jsme již tradičně 1. 5. zahájili kampaň EAZA. Devět 
projektů představovalo přírodu i kulturu Madagaskaru. K vidění bylo např. divadlo na 
téma madagaskarské pověsti, k prodeji byla keramická zvířata nebo si ve zkoušce 
zdatnosti návštěvníci testovali své schopnosti v porovnání s madagaskarskými 
zvířaty. Z příspěvků od návštěvníků děti vybraly na kampaň téměř 35 000,-. 
  
Štědrý den – přijďte popřát zvířátkům! 
Na Štědrý den nosí návštěvníci zvířatům výslužku. Tvrdý chléb, ovoce, zeleninu a 
další pamlsky odevzdají našim pracovníkům u vchodu, kde kromě drobného dárku 
dostanou slosovatelné číslo, na které mohou vyhrát účast na vybraném 
komentovaném krmení. Některých krmení se účastní chovatelé, všechna komentuje 
průvodce. Na výběr bylo krmení lachtanů, velbloudů, pekari, slonů, paovcí 
hřivnatých, koz a ovcí. 
  
Den bizonů a psounů 
Srpen byl věnovaný Severní Americe. Po celý měsíc byla po zoo rozmístěna 
Indiánská stezka s otázkami o amerických zvířatech, po zoo jezdil stejně zaměřený 
komentovaný vláček. Měsíc vyvrcholil 25. 8. dnem bizonů a psounů - pokřtili jsme 3 
bizoní telata, jejichž kmotrem se stala liga lesní moudrosti. Ta také předvedla ukázky 
indiánské kultury, připraveny byly i americké přírodniny jako bizoní lebka. 
  
Vzdělávací programy a průvodcovská činnost 
V roce 2007 přibyla 2 témata výukových programů. 
1. Ostrovy – součást kampaně EAZA, zaměřeno na ostrovní ekosystémy, zejména 
Madagaskar. Tento program byl určen pro 6. třídu až střední školy. 
2. Šelma v našem domě – program o domácích psech. Pro MŠ až 5. třídu. Proběhlo 
240 výukových programů pro 6363 děti (o 27 programů víc než v roce 2006). Celkem 
tak nabízíme 15 témat programů. Zdarma zasíláme e-mailem 14 témat pracovních 
listů. 
  
Prohlídku s průvodcem lze zaměřit libovolně podle zájmu návštěvníků, trvá 1,5 
hodiny. V roce 2007 se konalo 428 denních prohlídek pro 10 409 návštěvníků. Z toho 
bylo 295 prohlídek pro školy (7329 dětí) a 23 prohlídekypro handicapované 



návštěvníky (396  návštěvníků). Při 165 večerních prohlídkách jsme provedli 3300 
návštěvníků. 
  
 
Večerní procházky s průvodcem 
V prosinci a v lednu probíhají večerní, v srpnu a září noční prohlídky pro návštěvníky. 
V průběhu roku jsme navíc pořádali zvláštní večerní prohlídky pro klienty. Celkem se 
konalo165 večerních prohlídek pro 3300 návštěvníků. 
  
Přednášky a besedy 
Ve vzdělávacím centru zoo se uskutečnilo18 „cestovatelských“ přednášek, 3 
přednášky ve spolupráci s ČSOP na ochranářské téma a mimo zoo 12 besed pro děti 
i dospělé. 
  
Komentovaná krmení a setkání se zvířaty 
Komentovaná krmení a setkání se zvířaty probíhají v sezoně na 18 místech, a to 
v červnu až srpnu denně, v dubnu, květnu a září o víkendech. Mimo sezonu probíhá 
komentované krmení na 9 místech v zoo, a to pouze o víkendu. Tradičně největší 
zájem je o komentované krmení hrochů a cvičení lachtanů a slonů. 
  
Kampaň EAZA – Madagaskar 
V roce 2007 pokračovala další ze vzdělávacích ochranářských kampaní EAZA, 
tentokrát na téma ohrožená příroda Madagaskaru. V zoo byl instalován „Camp 
Alaotra“ – informační stánek s přírodninami. U tohoto stánku měli návštěvníci 
možnost vyrobit si odznak (buton) s vybraným obrázkem madagaskarského zvířete. 
Předtištěný obrázek si děti vybarvily podle vlastní představy. Během toho jim naši 
externisti vyprávěli o Madagaskaru. Výtěžek z prodeje butonů byl určen na kampaň. 
Dále se konalo: soutěž školních projektů, soutěž powerpointových prezentací, 
večerní procházky za madagaskarskými zvířaty, výstavy fotografií z Madagaskaru, 
aktivizace lemurů kata, výroční slavnost v madagaskarském stylu. 
  
Soutěž školních projektů 
Po úspěšné akci v rámci kampaně EAZA 2006 proběhl v roce 2007 již druhý ročník. 
Akce se účastnilo 9 školních kolektivů, které od ledna do května 2007 připravovaly ve 
školách svoje projekty na vybraná témata se vztahem k Madagaskaru. Svoje 
výsledky pak představily na samostatných stanovištích přímo v zoo dne 1. 5. 2007. 
Cílem bylo netradiční formou pobavit a vzdělat návštěvníky a zároveň získat finanční 
prostředky, které pak každá škola věnovala na kampaň. Za tento jediný den tak bylo 
získáno téměř 35 000,- Kč. Příklady aktivit: keramika (zaměřeno na chameleony), 
výroba náhrdelníků a látek (domorodé kultury), divadelní představení (malgašské 
pohádky), sportovní soutěž pro návštěvníky (fyzické schopnosti lemurů), malování 
květináčů (madagaskarská flóra), prodej vlastních poštovních známek (taxonomie 
lemurů), facepainting (objevy nových druhů). 
  
Aktivizace lemurů kata 
Na základě moderních nenásilných metod tréninku zvířat bylo vytvořeno krátké 
představení v expozici lemurů kata. Dva jedinci pod vedením pracovníka zoo 
demonstrují s využitím zařízení expozice návštěvníkům svoje pohybové schopnosti 
(dlouhé doskoky na různou vzdálenost, rovnováha na volném laně, zavěšení za prsty 
zadních nohou atd.). Ukázka je doplněna komentářem o přirozených schopnostech 



lemurů. Tato aktivizace byla využita ve výukových programech, při slavnostních 
akcích pro veřejnost (např. Noc snů, Výroční slavnost, Noční oči Madagaskaru…) a 
komentovaných setkáních. 
  
Školní permanentky 
Využívání zoo k výuce přírodovědných předmětů na všech typech škol se stalo již 
tradicí. Stále roste počet škol, které pro návštěvu zoo využívají školní permanentku, 
která jim umožňuje nejen přijít do zoo zdarma několikrát během školního roku, ale 
mohou zároveň využít i nabídku výukových programů, pracovní listy, učitelské 
balíčky či odborné průvodcovské služby. 
V období 1. 10. – 31. 12. 2007 si zakoupilo permanentku 115 škol. 
  
Programy pro handicapované návštěvníky 
Zoo Praha má dlouholetou tradici v práci s handicapovanými návštěvníky. 
Připravujeme prohlídky pro nevidomé a slabozraké děti i dospělé, pro děti 
s mentálním postižením, různými kombinovanými vadami a pro tělesně postižené. 
Pro každou tuto skupinu volíme individuální program, rozsah prohlídky i podávání 
informací. V roce 2007 proběhly 23 prohlídky s účastí 396 návštěvníků. 
  
Výstavy 
V roce 2007 jsme uspořádali 12 výstav, z toho 2 na ochozu pavilonu slonů, 1 
v expozici lemurů kata a zbytek ve vzdělávacím centru. Kromě jedné (kresby) se 
jednalo o výstavy fotografií zaměřených především na exotické kraje (např. Island., 
Austrálie, jak ji neznáte, Cesta za kytovci, Sifaka, avahi, ksukol a ti druzí…). 
Výstava „5 let po povodni“ se obrazově i textem vracela k dramatickým událostem při 
povodni 2002. 
Tradičně jsme ve spolupráci s Botanickou zahradou hl. m. Prahy uspořádali 
hmatovou výstavu pro handicapované návštěvníky, tentokrát na téma „V zemi 
čarodějě Konzuma aneb Příroda volá SOS“. 
  
Prázdninová zooškola 
V červenci a srpnu proběhly 2 třídenní prázdninové zooškoly. Zúčastnilo se jich 
celkem 30 dětí. 
  
Jiné významné aktivity 
Z dalších programů pro veřejnost vybíráme: 
Den na pólech (27. 1.), Den Austrálie (24. 2.), Dny dětských sponzorů (27. 3. – 1. 3.), 
Den ve vodě (24. 3.), Slavnostní zahájení sezony (1. 4.), Velikonoce v zoo (9. 4.), 
Den bezpečnosti potravin (27. 5.), Den dětí a Noc snů (1. 6.), Den dětí s KB (2. 6.), 
Meloun slaví 5. narozeniny (13. 6.), Den zoo na Křivoklátě (16. 6.), Zoopiškvorky (20. 
6.), Křtiny koně Převalského (23. 6.), Otevření expozice Lemuří ostrov a křtiny 
chápana (29. 6.), Zooškola (10. – 12. 7.), Den v Andách (21. 7.), Vláčkem napříč 
Amerikou – za jihoamerickými zvířaty (23. – 29. 7.), Den otců (2. 8.), Vláčkem napříč 
Amerikou – za severoamerickými zvířaty (13. – 19. 8.), Den ABC (18. 8.), Zooškola 
(21. – 23. 8.), Den s MF Dnes (25. 8.), Gorilí den (26. 8.), Dětství bez úrazů (30. 8.), 
S písničkou do školy (1. 9.), Ekologie v oblékání – módní přehlídka (6. 9.), Den s KB 
(8. 9.), Týden s Toyotou (9. – 14. 9.), Jarmark pro šikovné ručičky (15. 9.), Veselý 
den s medvídkem Pú (22. 9.), Trojský den (23. 9.), Jubilejní slavnost (28. 9.), Den 
seniorů (2. 10.), Den zvířat (3. 10.), Barbie na ostrově (7. 10.), Den v tahu (27. 10.), 
Den paroží (24. 11.), Setkání sponzorů (1. 12.), Adventní dílny (2. a 9. 12.), Mikuláš 



v zoo (5. 12.), Moja slaví 3. narozeniny (15. 12.), Za zimními obyvateli na Vltavě (15. 
12.), Pohodové Vánoce (22. a 23. 12.) 
  
Konference 
Zoo se stala hostitelskou organizací pro jednání koordinační komise Mezinárodní 
biologické olympiády. Tato komise se schází jednou ročně v některé 
z účastnických zemí, aby připravila průběh této prestižní soutěže pro děti základních 
a středních škol. V Praze zasedala komise již podruhé. 
Zástupce zoo se zúčastnil mezinárodní marketingové konference WAZA v Jižní 
Africe, kde přednesl příspěvek seznamující s nejvýznamnějšími marketingovými 
aktivitami pražské zoo. 
  
PR, MARKETING A MÉDIA 
Propagace, reklama a marketing se v posledních letech staly nedílnou součástí 
práce v zoo a mají přímou souvislost s úspěšnými výsledky hospodaření. Poznatky 
z těchto let jednoznačně ukazují, že prostředky do této oblasti vložené se významně 
zhodnocují nejen v růstu návštěvnosti, ale i ve sponzorských příspěvcích a darech. 
  
Reklamní kampaně 2007 
Pokračovala spolupráce s výtvarníkem Vladimírem Veselým, který se již dříve podílel 
na grafické úpravě časopisu Trojský koník a v roce 2006 graficky ztvárnil reklamní 
fotografickou kampaň na billboardech a citylightech. 
  
Komunikace a reklama Zoo Praha se zaměřuje na několik hlavních cílů: 
- na zajištění vysoké návštěvnosti po celý rok i mimo hlavní sezonu; 
- na propagaci nově otevíraných expozic; 

- na propagaci chovatelských úspěchů zoo (nová mláďata, úspěchy gorilího chovu); 
- na propagaci programových a kulturních akcí v zoo. 
  
V létě 2007 byla realizována nevšedně pojatá reklamní kampaň na zastávkách 
MHD ve spolupráci se společností JCDecaux. Kromě klasických plakátů citylight, 
jejichž pronájem byl domluven na bázi nekomerčních cen, byla na vybraných 
zastávkách v centru Prahy instalována obrazovka s filmovými záběry goril a zvuky 
zvířat, zastávky byly kompletně polepeny (2D, 3D) zvířecími motivy, takže cestující 
měli dojem, že se nacházejí někde v džungli. Bylo to vítané rozptýlení při čekání na 
tramvaj, kampaň byla velmi příznivě ohodnocena odbornými médii i širokou 
veřejností a v srpnu 2007 se návštěvnost zoo vyhoupla přes hranici 200 tis. 
návštěvníků (215 515), což je rovněž měsíční rekord. 
  
Na podzim 2007 zahájila zoo výraznou kampaň se sloganem „MADE IN NATURE“, 
kdy z bílého pozadí vystupují fotografické portréty zajímavých zvířat. Jedná se o 
působivé fotografické detaily – očí (lemur kata, outloň jávský, ovíječ 
pruhovaný), ptačího zobáku (tučňák Humboldtův, kasuár přilbový, perlička supí, ara 
velký) či hlavy (marabu africký, trnorep zdobený). Slogan a visačka s logem Zoo 
Praha znamená, že co je vyrobeno přírodou, je dokonalé samo o sobě a nepotřebuje 
žádných dalších komentářů. Ve stejném duchu je vytvořen i filmový spot. Je založen 
na minimálním ději a střihu, nic se vlastně neděje, zvíře se chová přirozeně, v celé 
své kráse. Samo sebe vlastně „prodává“ nejlépe. 
  



Rovněž předvánoční inzertní kampaň „ADOPTUJTE ZVÍŘE“ byla úspěšná – zaměřili 
jsme ji na propagování adopce zvířat, která neměla dosud žádného sponzora. 
Setkalo se to s velkým úspěchem: přihlásilo se celkem 211 subjektů, kteří přispěli na 
chov neprávem opomíjených druhů celkovou částkou 271 341,- Kč! V inzerátu bylo 
uvedeno, že 149 druhů nemá dosud svého adoptivního rodiče. Díky této kampani 85 
z nich svého rodiče našlo, zbývá už tedy jen 64 „sirotků“. V inzerátech z dílny Zoo 
Praha (foto Tereza Mrhálková, grafika Vladimír Veselý) se střídaly motivy např. 
cibetkovité šelmy ovíječe skvrnitého (9 sponzorů, 11 300 Kč) či ještěra trnorepa 
zdobeného (7 sponzorů, 7000 Kč), své příznivce však našla i poloopice komba 
Garnettova (12 sponzorů, 22 200 Kč), ještěr gekon páskovaný (10 sponzorů, 10 000 
Kč), papoušek lori černý (7 sponzorů, 9350 Kč) a další. Kampaň byla realizována 
v rámci mediálního partnerství s vydavatelstvím MAFRA - na stránkách deníků MF 
Dnes a Metropolitní expres. 
  
Ve spolupráci s Botanickou zahradou a Trojským zámkem jsme realizovali projekt 
nazvaný Trojská karta 2007 areklamní kampaň na podporu tohoto projektu v období 
od dubna do září 2007 (billboardy, citylighty, letáky, webové stránky). 
  
Mediální partneři Zoo Praha: 
Zoo jako příspěvková organizace nemůže plně hradit intenzivní a nákladné mediální 
kampaně, které potřebuje pro svoji prezentaci. Pro média je ovšem zajímavá svými 
aktivitami, novinkami a příběhy. Zoo Praha si tedy plánovitě vytvořila skupinu 
mediálních partnerů, se kterými systematicky spolupracuje. Skladba těchto partnerů 
je vhodně složena tak, aby její komunikace obsáhla všechny typy sdělovacích 
prostředků včetně internetu a různé typy reklamních nástrojů – TV (Česká televize), 
rozhlas (ČRo), periodika (vydavatelství MAFRA), dětské časopisy (nakladatelství 
EGMONT), billboardy a plakáty citylight (euroAWK), reklamní spoty v kinech před 
dětskými filmy (Palace Cinemas), internetové kampaně (portál Seznam.cz). 
  
NÁVŠTĚVNÍCI 
Zoo Praha pamatuje také na akce, které umožňují a podporují přímý kontakt 
s návštěvníky a motivují lidi k návštěvě zoo. Má na celý rok pečlivě připravený 
kalendář těchto aktivit, které svojí pestrostí přilákají jak děti, tak studenty nebo 
dospělé. Jde o komponované dny a měsíce, večerní prohlídky, komentovaná krmení 
vybraných druhů zvířat, přednášky, koncerty, divadelní dětská představení, akce pro 
školy, křtiny zvířat a slavnostní otevření nových expozic za účasti mediálně známých 
osobností. To zároveň zajišťuje téměř každodenní publicitu ve sdělovacích 
prostředcích. O všech akcích se veřejnost může dozvědět i na internetové 
stránce www.zoopraha.cz. A nejenom to. Je zde možné absolvovat virtuální 
prohlídky, pozorovat zvířata nebo si ověřit, kterému zvířeti ještě chybějí adoptivní 
rodiče. Adopce a sponzoring jsou dalšími možnostmi, jak zoo nejenom pomoci, ale 
udržovat s ní i pravidelný kontakt. 
  
MARKETING 
Rozvíjeli jsme nové vztahy a pečovali o partnery stávající. Tak jako v mediální 
oblasti, snažíme se i v oblasti hlavních partnerů o jejich zajímavou skladbu, 
výhodnou pro zoo. Mezi gastronomické partnery se zařadila společnost Nowaco se 
svou značkou mražených výrobků Prima, dále sem patří Plzeňský Prazdroj 
(Velkopopovický Kozel) a Coca-cola. 

http://www.zoopraha.cz/


Rozvíjeli jsme a upevňovali vzájemně výhodné partnerství s Komerční bankou a 
společností Toyota Czech Motors. S každým z těchto hlavních partnerů jsme 
uspořádali návštěvnicky zajímavé prezentační dny – např. Dětský den s KB. 
Společnost Toyota zvolila pro rok 2007 originální formu prezentace v podobě 
pronájmu přednáškového sálu, z něhož tak na jeden týden vznikl „Pavilon hybridů“ – 
propagoval se zde ekologicky šetrný systém hybridních motorů.  

  
Přehled hlavních a mediálních partnerů Zoo Praha a jejich plnění: 
  

Partner 
Plnění v Kč bez 
DPH Pozn. 

Komerční banka a. s.   1 000 000   

Coca-Cola Beverages ČR s. r. o. 770 000   

Plzeňský Prazdroj a. s. 1 000 000   

Nowaco  1 500 000   

MAFRA   1 490 136   

Egmont ČR s. r. o.   909 244 zápočet 

Český rozhlas   30 780 zápočet 

Seznam CZ s. r. o.   800 000 zápočet 

Toyota Motor Czech s. r. o. 800 000 zápočet 

Česká televize   věcné pln.   

Palace Cinemas Czech s. r. o. věcné pln.   

Euro AWK   věcné pln.   

Celkem 8 300 160   

  
Reklamní spolupráce, barterové dohody, pronájmy prostor a další příjmy: 
Kromě klasických návštěv zoologické zahrady se její areál stává stále více lákadlem 
pro nejrůznější filmové produkce, reklamní agentury a soukromé společnosti, které 
zde chtějí prezentovat své služby a výrobky, natáčet reklamy či pořádat podnikové 
akce. Tyto aktivity jsou přínosem jak pro marketing a image zoo, tak pro její příjmy. 
Poptávka stále stoupá. Výhodná byla např. reklamní spolupráce se společností 
Reader´s Digest Výběr ve výši 500 000 Kč. 
Reklamní spolupráce: 
 

Partner Částka Kč 

Reader´s Digest Výběr 500 000 

Pražská plynárenská 100 000 

Media Action 100 000 

Celkem 700 000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Barterové dohody: 
 

Partner Částka Kč 

T-Systems Pragonet 222 000 

Fontana Watercoolers 66 931 

Creative Dreams 50 000 

Ringier 55 000 

Clown 42 000 

Neubert marketing 17 500 

Bauer Media 20 000 

Happy Time 71 430 

Media Action 33 000 

Callida 6 723 

Celkem 584 584 

 
Pronájmy prostor: 
 

Partner Částka Kč 

Europen Data Project 5 000 

Rust 2 15 000 

CET 21 26 000 

Vogel Burda Communications 10 000 

Nemocnice na Homolce 30 000 

JS Partner 50 000 

Ospap 20 000 

Credium 7 500 

Orca 10 000 

Amon Systém 5 950 

České Aerolinie 30 000 

Telefonica O2 10 000 

Arabesque 5 000 

Afair advertising 15 000 

Creative Dreams 10 000 

Plus Licens 15 000 

Euro Cap 5 880 

Presco group 10 000 

Svatba 26 500 

Celkem 306 830 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prezentační dary: 
 

Partner Částka Kč 

Sajler&Partners 110 000 

Agentura Gate 10 000 

Ami Communications 50 000 

M-Ocean 50 000 

Hipp Czech 50 000 

Celkem 270 000 

 
Služby v rámci pronájmu – programy a prohlídky: 
 

Partner Částka Kč 

Abra Software 15 000 

Film Fest 5 600 

Ospap 10 000 

Corpus 1 200 

Amon Systém 6 400 

České Aerolinie 20 000 

Troja Catering 15 000 

Agentura Sen 5 000 

Leagas Delaney 7 000 

Celkem 85 200 

  
Mediální obraz zoo, PR  
Zprávy z pražské zoo se objevují v televizi a tisku téměř denně. Ve všech důležitých 
periodikách a televizních štábech jsme navázali oboustranně vstřícnou spolupráci 
s konkrétními novináři, kteří mají na starosti zoo a podobné oblasti. Můžeme 
konstatovat, že aktuální zprávy o dění v Zoo Praha pokládají za důležitou součást 
svého zpravodajského portfolia všechna tuzemská média. 
Tiskové zprávy jsme vydávali pravidelně, minimálně dvakrát týdně, vydali jsme 
celkem 105 tiskových zpráv, nejvíce v historii zoo, a uspořádali 8 tiskových 
konferencí či setkání s novináři na půdě zoo. 
Pokračovala spolupráce s Čro Leonardo na významném mediálním projektu 
Odhalení, v rámci něhož webové kamery sledují dění v pavilonu goril. Kromě 
internetu vysílala tyto záběry i ČT. Je to zdařilá paralela lidským reality show, která je 
však svým obsahem a vtipem zdaleka převýšila. Svědčí o tom tisíce pozitivních a 
nadšených ohlasů z domova i zahraničí, stejně jako mezinárodní ocenění, které 
pořad obdržel. 
 

Zoo Praha v médiích kolikrát 

v novinách 1 705 

v televizích 133 

v rádiích 48 

na internetu 388 

v časopisech 307 



  
Např. v nejčtenějším deníku MF Dnes bylo o Zoo Praha publikováno celkem 313 
zpráv, čili téměř denně. 
  
Publikační činnost: 
V roce 2007 bylo vydáno: -          dvě pravidelná čísla časopisu Trojský koník; 

-          zvláštní vydání Trojského koníka věnovaného chovu goril; 
-          Orientační plánek Zoo Praha (čj, aj) – dotisk; 
-          časopis Tamtamy z pražské zoo; 
-          Kalendář 2007; 
-          Pohlednicový kalendář 2007. 

  
Internet: 
Zdokonalujeme programové vybavení administračního rozhraní pro snadnou 
aktualizaci obsahu stránek. Tento moderní, efektivní komunikační prostředek nabývá 
stále více na důležitosti a pražská zoo si je tohoto faktu plně vědoma. Po obsahové 
stránce byl web naplněn novými informacemi a u veřejnosti se setkal s velmi 
příznivým ohlasem, což se odrazilo i na jeho enormně zvýšené sledovanosti (až 1200 
osob/den). Denně aktualizované internetové stránky www.zoopraha.cz se staly 
jedněmi z nejzajímavěji pojatých webů mezi evropskými zoo. Na dalším 
zdokonalování však stále pracujeme. 

  
Darovací smlouvy, adoptivní rodiče a sponzoři 
V roce 2007 získala zoo celkem 8 793 800 Kč od 2 856 dárců. Z toho více než 
polovinu (5 036 248 Kč) tvoří příspěvky od soukromých dárců. Dále se na celkové 
částce podílely firmy, které darovaly celkem 3 106 004 Kč. Pokračuje i dobrá 
spolupráce se školami, zejména z oblasti Prahy a Středočeského kraje. Celkem 204 
škol darovalo zoo částku 651 548 Kč. 

  
Korespondenční akce na výstavbu nového pavilonu slonů se společností 
Fundraising: 
Koncem roku jsme realizovali další kolo korespondenční sbírkové akce na výstavbu 
nového pavilonu pro slony. Tento projekt běží od roku 2003, celkem bylo osloveno 
661.000 adresátů v Praze a středních Čechách. Dosud se do něj zapojilo 26.000 
osob, od nichž se podařilo získat částku cca 18 mil. Kč. 
Před Vánocemi 2007 jsme oslovili stávající přispěvatele (tzv. house mailing), toto 
poslední kolo není zatím definitivně vyhodnoceno, k 31. 12. 2007 byl příjem cca 2 
mil. Kč, což je při nákladech necelých 500 tis. Kč opět velmi dobrý výsledek. 
  

http://www.zoopraha.cz/


Stavební činnost 
 
STAVEBNÍ ČINNOST 
V roce 2007 byla dokončena expozice lemurů vari. Probíhaly rekonstrukce některých 
dalších expozic a expozičních celků a byla zahájena výstavba pavilonu gaviálů. 
Kromě toho probíhaly v rámci investičních akcí úpravy expozic i zázemí pro chov 
zvířat. 
 
Rekonstrukce expozice hyen čabrakových a lam 
Expozice hyen doznala zásadní změny – byla plošně rozšířena a původní kovové 
oplocení byla nahrazeno suchými příkopy. Pro zvířata byly vybudovány dvě nové 
ubikace, skryté v terénu, a výběh byl vybaven kamennými morénami, kmeny a 
umělými norami. Pro návštěvníky byly vybudovány tři vyhlídky, odkud lze hyeny 
pozorovat. 
V návaznosti na tuto expozici proběhla rovněž rekonstrukce výběhu a ubikace pro 
lamy alpaky včetně nových suchých příkopů a zpevněné vyhlídky pro návštěvníky. 
 
Rekonstrukce vnitřního výběhu goril 
Ve vnitřní expozici byly vyměněny a rozšířeny interiérové prvky sloužící šplhání a 
dalšímu vyžití zvířat. Venkovní výběh byl v zájmu lepší přehlednosti upraven 
vsazením dalších bezpečnostních skel jako průhledů umělými skalami. Veškeré 
náklady byly hrazeny z IF. 
 
Venkovní voliéry pro makaky vepří 
Makakům vepřím, kteří dosud žili v pavilonu Indonéská džungle bez možnosti 
využívat venkovní výběh, jsme v zájmu zlepšení jejich zdravotního stavu z IF 
postavili vedle pavilonu venkovní neexpoziční voliéru, a tím jim poskytli prostor pro 
větší pohybovou aktivitu a další pozitivní účinky pobytu ve venkovním prostředí. 
 
Úprava ubikace kotulů 
Provoz ubikace kotulů vykazoval expoziční nedostatky, zejména sníženou viditelnost 
zvířat za slunečných dnů. Proto jsme z IF zřídili nové intenzivnější osvětlení a 
expoziční skla nahradili většími, antireflexními. 
 
Suvenýry V Oboře 
S ohledem na narůstající návštěvnost zoologické zahrady je nutné doplňovat areál o 
služby návštěvníkům, a to jak gastronomické tak i o prodejny suvenýrů. U stávajícího 
občerstvení Obora byl realizován malý prodejní stánek suvenýrů hrazený z IF. 
 
Rekonstrukce venkovních teras restaurace Noemova archa 
Na rekonstrukci interiéru restaurace Noemova Archa realizovanou v roce 2006 jsme 
navázali rekonstrukcí a odvodněním venkovních teras poškozených dlouhodobým 
užíváním. Rekonstrukce současně vyřešila otázku bezpečnosti s ohledem na 
výškové rozdíly jednotlivých stupňů teras. Akce byla hrazena z IF. 
 
Rekonstrukce zpevněných ploch 
Akce řeší z prostředků IF postupnou kontinuální obnovu a zkvalitnění oplocení 
areálu, výběhů a zpevněných ploch v areálu Zoo Praha, a to včetně návštěvnických 
vyhlídek a krmných míst ve výbězích. Jedná se konkrétně o plošnou úpravu výběhů 



adaxů, bizonů, jelenů lyrorohých, koní Převlaského, losů, takinů, velbloudů, zubrů a 
žiraf. Největší položkou akce v roce 2007 byla realizace dočasného prostoru pro 
lachtany na dobu výstavby jejich nové expozice. 
Rekonstrukce objektu Černohouska 
Nemovitá kulturní památka Černohouska je barokní vinařský domek, který dlouhá 
léta fungoval jako obytný objekt, který již dlouho nesplňuje ani ty nejzákladnější, 
zejména hygienické požadavky na bydlení. V současné době je objekt uvolněn a Zoo 
Praha připravila jeho rekonstrukci na stylový gastronomický objekt s rozsáhlými 
venkovními terasami (původní vinice), které poskytnou návštěvníkům příjemné 
posezení s netradičními výhledy na údolí Vltavy a panorama Pražského Hradu.  V 
roce 2007 jsme z prostředků IF Zoo Praha hradili průzkumné a projekční práce a 
počítáme se zahájením vlastní rekonstrukce v roce 2008 a s dokončením do zahájení 
hlavní sezony 2009. 
 
Úprava venkovního výběhu lvů a tygrů (PKŠ) 
V rámci této akce byla z IF zrekonstruována návštěvnická hrazení výběhů lvů a tygrů 
– byl rozšířen prosklený prostor a nově byla pojednána soklová zeď. 
 
Rekonstrukce zázemí pro chov ptáků 
Projekt rekonstrukce soustřeďuje veškerá chovná zařízení do jedné lokality mimo 
hlavní návštěvnické trasy, čímž vytváří základní předpoklad pro úspěšné 
rozmnožování chovaných ptáků. V roce 2007 byla dokončena projekce akce, bylo 
získáno stavební povolení a po výběrovém řízení dle zákona 137/2006 Sb byla 
stavba zahájena. Dokončení akce plánujeme do konce roku 2008. 
 
Rekonstrukce expozice lachtanů 
Hlavním cílem akce je podstatné expoziční, chovatelské i technické zkvalitnění staré 
expozice, zejména zvětšením bazénu, chovatelského zázemí i prostoru pro 
návštěvníky. V zájmu snížení spotřeby vody bude expozice vybavena účinnou 
recirkulační čistírnou vody. Součástí expozice bude i nová prostornější tribuna pro 
návštěvníky této vysoce navštěvované expozice. V roce 2007 byla dokončena 
projekce akce, bylo získáno stavební povolení a po výběrovém řízení dle zákona 
137/2006 Sb byla stavba zahájena. Dokončení akce plánujeme na květen 2009. 
 
Pavilon gaviálů 
Akce, zahájená koncem roku 2006, byla dokončena a zkolaudována. Po uplynutí 
předepsané karanténní lhůta importovaných zvířat bude expozice počátkem 
návštěvnické sezony 2008 zpřístupněna 
 
Dokončení expozice lemuři 2 
Na začátku roku 2007 byla dokončena expozice, tvořená prosklenou zateplenou 
ubikací a prostorným otevřeným výběhem. Expozice, která je určena pro vari červené 
a vari černobílé, byla otevřena na začátku sezony 2007. 
 
Rekonstrukce lineární expozice papoušků (tzv. ptačí stezka) 
Stavebně byla expozice dokončena. Do začátku hlavní návštěvnické sezony 2008 
dokončíme vlastními silami úpravy expoziční zeleně a expozice bude zpřístupněna 
návštěvníkům. 
 



Pavilon slonů 
Projekci a realizaci pavilonu zajišťuje OMI MHMP, ale protože realizace pavilonu 
vyvolává řadu podmiňujících investic, zajišťovala zoologická zahrada v roce 2007 
koordinaci projektové přípravy navazujících inženýrských sítí a dopravní 
infrastruktury. 
 
Technické zázemí 
V roce 2007 jsme zahájili třetí etapu projektu zahájeného po povodni – byla 
realizována vrátnice a nová vjezdová závora. Projekčně jsme pokračovali v přípravě 
umístění čerpací stanice pohonných hmot a mycího místa pro dopravní techniku. 
Získali jsme stavební povolení na skladový objekt. 
 
Rekonstrukce rozvodů inženýrských sítí 
V roce 2007 jsme, mimo jiné, dokončili napojení dalšího zdroje spodní užitkové vody, 
studnu K2, do systému čerpání a rozvodů užitkové vody, byla provedena přeložka 
páteřního rozvodu pro zásobování severních výběhů a dokončili jsme projektovou 
přípravu výtlačného řadu odpadní bazénové vody od lachtanů, tučňáků a vodních 
ptáků. Akci plně hradíme z IF. 
 
Chovatelské zázemí – stáj B 
Stáj B je ubikace pro africké stepní antilopy, které mají být vystavovány ve 
společném výběhu se žirafami a dalšími stepními druhy. V roce 2007 mělo dojít k 
dokončení projekce a k jejímu veřejnoprávnímu projednání, tak aby bylo možné 
stavbu realizovat v roce 2008. Bohužel vzhledem k odvolání souseda proti vydanému 
územního rozhodnutí vrátilo Ministerstvo pro místní rozvoj věc k vyřízení zpět MHMP. 
Tím došlo k celkovému posunu harmonogramu prací. Protože se rozhodnutí 
ministerstva týká formálních závad původního rozhodnutí, doufáme, že se v roce 
2008 podaří získat jak pravomocné územní rozhodnutí, tak i stavební povolení, a 
případně na konci roku i stavbu zahájit a v roce následujícím dokončit. 
 
Průkazy energetické náročnosti budov 
Zpracování průkazů energetické náročnosti objektů ukládají příslušné předpisy. 
Průkazy byly zpracovány pro objekty Pavilon goril, Pavilon kočkovitých šelem, 
Pavilon Indonéská džungle, Pavilon Africký dům a pro Hlavní budovu. 
 
Zásobní zahrady 
V roce 2007 jsme zahájili výstavbu skleníku, který bude po dokončení, jež plánujeme 
na květen 2008, sloužit pěstování a rehabilitaci zeleně expozic zvířat. Skleník bud též 
sloužit jako zimoviště některých exteriérových rostlin. 
 
Odpadové hospodářství 
V roce 2007 byly z prostředků IF zahájeny přípravné projekční práce na tzv. 
Energocentru. Jde o zařízení, které má plnit tři hlavní účely - v prvé řadě likvidovat 
odpady biologického charakteru vznikající provozem ZOO Praha, a to způsobem co 
nejšetrnějším k životnímu prostředí, za druhé maximálně využít energetický potenciál 
likvidované biomasy, za třetí tuto ekologickou likvidaci odpadů co nejnázorněji 
prezentovat návštěvníkům. V roce 2008 budeme pokračovat v projekčních pracích a 
iniciovat získání prostředků na tuto akci z fondů EU. 
 



Další drobné investiční akce 
- výstavba nového zimoviště pro zoborožce u koní; 
- zrušení příkopu u sloního samce; 
  
  
Finanční vypořádání investiční výstavby za rok 2007 (v Kč): 
  

Akce č. UR 2007 
Skutečnost 

2007 
Vlastní 
zdroje 

Usnesení 
MHMP 

Příspěvek 
MHMP 

3016 
Odpadové 
hospodářství 

1 000 
000    175 300    75 300    

UR 1264, UR 
1658 100 000    

3029 
Zásobní zahrady 

4 000 
000    1 496 628    

1 496 
628    UR 1658,            -    

4803 
Zpracování průkazů 
energetické 
náročnosti budov 97 600    397 579     -    UR 1835, 397 600    

4841 
Energocentrum 350 000    50 000    -    UR 2094 350 000    

4885 
Chovatelské zázemí 540 000    9 861    49 861    

UR 1264, UR 
1658            -    

6032 
SZNR 

5 000 
000    3 962 434    

1 962 
434    

UZ 1/5, UR 
1264, UR 1658 

2 000 
000    

6488 
Revize 
inženýrských sítí 

1 400 
000    331 111    331 111    UR 1658,            -    

6826 
Technické zázemí 250 000    11 449    111 449    UR 1658,            -    

6973 
Pavilon slonů 560 000    435 183    435 183    

UR 1264, UR 
1658          -    

8308 
Rekonstrukce 
lineární expozice 
papoušků 

6 000 
000    5 972 740     -    UZ 1/5, 

6 000 
000    

8647 
Aligátoři ( gaviálové 
) 

21 100 
000    

19 172 
865    

9 172 
865    

UZ 1/5, UR 
1658 

10 000 
000    

8949 
Expoziční bazén 
lachtanů 

5 000 
000    4 974 998     -    UZ 1/5, 

5 000 
000    

8650 
Hyeny 

7 000 
000    6 509 278    

4 509 
278    

UZ 1/5, UR 
1658 

2 000 
000    

8651 
Občerstvení a WC u 

9 400 
000    8 893 189    

8 893 
189    UR 1658,           -    



jižního vchodu 

8652 
Rekonstrukce 
chovného zařízení 
pro ptáky 

5 000 
000    4 989 625        -    UZ 1/5, 

5 000 
000    

9104 
Informační systém 

2 800 
000    1 202 085    

1 202 
085    UR 1658,           -    

9204 
Člunozobci 

4 000 
000    3 680 517    

3 680 
517    UR 1658,           -    

9211 
Restaurace "Afrika" 250 000        -       -    

UR 1264, UR 
1658             -    

9301 
Expoziční voliéra 
ocelota 

   1 100 
000    01 633    101 633    

UR 1264, UR 
1658           -    

9304 
Voliéra ptáků Jižní 
Afriky 150 000    17 850    17 850    

UR 1264, UR 
1658             -    

9305 
Voliéra ptáků Jižní 
Ameriky 150 000        -     -    

UR 1264, UR 
1658           -    

9308 
Rekonstrukce 
Černohousky 600 000    518 570     518 570    

UR 1264, UR 
1658            -    

9309 
Rekonstrukce 
zpevněných ploch a 
oplocení 

3 200 
000    1 797 948    

 1 797 
948    UR 1658,            -    

9310 
Rekonstrukce TZB 

1 000 
000    144 292    144 292    UR 1658,             -    

9311 
Rekonstrukce 
výběhu goril 450 000    522 167    522 167    

UR 1264, UR 
1658             -    

9401 
Rekonstrukce 
Gočárových domů 700 000    212 576    212 576    

UR 1264, UR 
1658            -    

9402 
Rekonstrukce 
Hejnice 70 000    59 500    59 500    

UR 1264, UR 
1658           -    

9403 
Manulové 400 000        -      -    

UR 1264, UR 
1658             -    

9404 
Makakové  490 000    487 064     487 064    

UR 1264, UR 
1658            -    

9405 
Kotulové 250 000    199 142    199 142    

UR 1264, UR 
1658           -    



9406 
Rekonstrukce 
Sklenářky 300 000    4 700    34 700    

UR 1264, UR 
1658            -    

9407 
Prodejní stánek 
suvenýrů Obora 310 000    306 861    306 861    

UR 1264, UR 
1658           -    

9408 
Dětská zoo- 
odchovna 300 000     -     -    

UR 1264, UR 
1658          -    

9409 
Rekonstrukce teras 
restaurace Archa 

3 000 
000    2 946 101    

2 946 
101    UR 1658,           -    

9410 
Lanovka - generální 
oprava stanic 50 000       -     -    

UR 1264, UR 
1658           -    

9411 
Rozhledna 100 000    84 684    84 684    

UR 1264, UR 
1658 

             -
    

9412 
Středisko 
enviromentální 
výchovy 200 000    -     -    

UR 1264, UR 
1658            -    

9419 
Drobné stavby 

1 000 
000    116 692    116 692    

UR 1264, UR 
1658           -    

CELKEM 
87 867 

600    
70 254 

622    
39 469 

680      
30 847 

600    

 

  



Ekonomická zpráva 
 
Výnosy 
Celkové výnosy bez neinvestičního příspěvku zřizovatele byly plánovány na 82 057 
tis. Kč. V průběhu roku, tak jak se zvyšovala především návštěvnost, jsme celkový 
rozpočet výnosů upravili až na 115 757 tis. Kč. Takto upravený rozpočet byl pak 
splněn na 100%, což proti roku 2006 představuje nárůst o 36%. Nejpodstatnější částí 
výnosů jsou tržby ze vstupného, které dosáhly 93,9 mil. Kč a pokrývají tak 40,3% 
celkových nákladů (pro srovnání, v roce 2006 byl tento podíl 35,5%). Další 
významnou složkou výnosů jsou konkrétně určené dary, které dosáhly výše 7319 tis. 
Kč, a byly tak o 1493 tis. Kč vyšší než v předchozím roce. Stejně jako loni zůstala 
část darů v rezervním fondu, protože v závěru roku poskytnuté dary na krmivo 
nemohly být do konce roku spotřebovány. 
  
Mezi ostatní výnosy patří především: 
a) programy a průvodcovské služby                                     239 tis.Kč 
b) tržby za přepravu                                                           234 tis.Kč 
c) tržby za prodané propagační zboží                                   296 tis.Kč 
d) úroky                                                                             352 tis.Kč 
f) použití fondu odměn                                                       9305 tis.Kč 
g) prodej dědictví                                                               3044 tis.Kč 
h) ostatní výnosy                                                                 365 tis. Kč 
  
Neinvestiční příspěvek zřizovatele na provoz, poskytnutý ve výši 107 544 tis. Kč, 
byl čerpán na 107 531 tis. Kč, tj. 100 %, drobná úspora tedy činí 13 tis.Kč. 
Neinvestiční prostředky z dotace MŽP ve výši 8 344 tis.Kč byly až na 56 239,-Kč 
vyčerpány. 
  
Náklady 
Celkově se náklady proti roku 2006 zvýšily o 21%. Ve schváleném rozpočtu byly 
plánovány ve výši 186 058 tis. Kč, v průběhu roku byl pak plán upraven až na 232 
968 tis. Kč. Takto upravený plán byl dodržen na 100%, minimální úspora činí 101 
tis.Kč. 
Výše nákladů mohla být a byla upravována v návaznosti na vývoj vlastních výkonů, 
tedy především tržeb ze vstupného. To vytvořilo prostor pro utlumení neplánovaných 
nákladů na DPH i realizaci záměrů, především v oblasti oprav a údržby, které se do 
schváleného rozpočtu nevešly. 
  
a) Spotřebované nákupy: 
Celkově tyto náklady stouply proti roku 2006 o 9%, upravený rozpočet ve výši 52 223 
tis. Kč bylčerpán na 100,7%, tzn. byl překročen o 379 tis. Kč. 
  
a1) spotřeba materiálu 
Proti roku 2006 byla tato spotřeba vyšší o 12%. Schválený rozpočet 25 123 tis. Kč 
byl upraven na konečných 29 861 tis. Kč, a to především přídělem dotace MŽP na 
krmivo a materiál ve výši 7594,1 tis. Kč. Současně byl snížen rozpočet na knihy, 
noviny a časopisy, na základní materiál, krmivo a ochranné pracovní pomůcky. 
V analytickém sledování stoupla spotřeba základního materiálu ze 6013 tis. Kč v roce 
2006 na 7031 tis. Kč. Jeho relativně vysoká spotřeba je dána tím, že díky výhodným 



maržím u dlouhodobých dodavatelů byl používán i při opravách zajišťovaných 
externě, čímž se cena těchto oprav snížila. V průběhu roku byla provedena 
výraznější úprava rozpočtu těchto nákladů u DDHM, a to z 2576 tis. Kč na 3080 tis. 
Kč především v důsledku potřeby průběžné obnovy tohoto drobného majetku na 
jednotlivých pracovištích. 
  
 
 
Srovnání nákladů na jednotlivé druhy materiálu (v tisících Kč): 
  

položka 2006 2007 rozdíl 

kancelářský materiál 471 505 +34 

propagační materiál 694 1152 +458 

knihy, noviny, časopisy 318 298 -20 

PHM 1269 1287 +18 

nákup zvířat 1075 1385 +310 

ochranné pracovní pomůcky 336 588 +252 

DDHM 1÷3 tis.Kč 309 541 +232 

DDHM 3÷40 tis.Kč 2302 2545 +243 

  
a2) spotřeba energie:  
Elektrická energie: celkem došlo k nižšímu než očekávanému meziročnímu zvýšení 
nákladů – pouze o 616 tis.Kč – a to i přes skutečnost, že růst cen el. energie dosáhl 
téměř 13%. V důsledku příznivých klimatických podmínek byla i absolutní výše 
spotřeby nižší než v roce 2006 (ve fyzických jednotkách je to pokles ze 7,501 mil. 
kWh na 7,236 mil. kWh). 
Vodné a stočné: náklady proti roku 2006 vzrostly o 521 tis. Kč, tj. o 16,5%. Na tomto 
růstu se podílí zvýšení cen vodného a stočného o cca 14% a mírně vyšší spotřeba 
než v roce minulém (113 tis. m3 v roce 2007 proti 109 tis. m3v roce 2006). 
Plyn: meziročně klesly náklady z 2475 tis. Kč na 1 632 tis. Kč, tj. o 34%. Spotřeba 
plynu se snížila z 259 tis. m3 na 229 tis. m3. Také v tomto případě je to důsledek 
příznivých klimatických podmínek. 
  
b) Služby: 
Náklady na služby byly v roce 2007 o 20 741 tis. Kč vyšší než v roce 2006. 
Nejvýraznější podíl na tomto zvýšení mají náklady na opravy a údržbu a odborné a 
ostatní služby – viz dále. Naopak ke snížení nákladů došlo u výkonů spojů a nákladů 
na úklid. 
  
1. běžné opravy a udržování: 
Tyto náklady vzrostly na více jak dvojnásobek, z 12 738 tis.Kč v roce 2006 na 28 205 
tis. Kč v roce 2007, tj. o 121%. Rozpočtové možnosti nám umožnily soustředit se 
zejména na zlepšení stavu venkovních expozic, návštěvnických komunikací, 
inženýrských sítí a vozového parku provedením středních a generálních oprav této 
techniky. S výjimkou havárie kabelového propojení trafostanic III a IV jsme neřešili 
žádné mimořádné nebo nestandardní situace. 
  
a) budovy a stavby:  
Původní rozpočet 3,2 mil. Kč byl v průběhu roku zvýšen na 7,190 mil. Kč a takto 
upravený rozpočet byl v podstatě dodržen. Z rozsáhlejších oprav bylo provedeno: 



- oprava venkovní expozice lvů a tygrů v PVKŠ (3049 tis. Kč) 
      - oprava bazénů ve venkovních výbězích lvů a tygrů (621 tis. Kč) 
      - oprava výběhu koní Převalského (661 tis. Kč) 
      - oprava oplocení výběhu žiraf (482 tis. Kč) 
      - oprava vnitřního výběhu goril (437 tis. Kč) 
      - oprava palisádového oplocení výběhu tapírů (361 tis. Kč) 
      - oprava betonových ploch výběhů v Dolním Dobřejově (303 tis. Kč) 
      - opravy dvorků ve výbězích kopytníků (171 tis. Kč) 
      - oprava střechy správní budovy (389 tis. Kč) 
      - oprava soc. zařízení v objektu Bosna (379 tis. Kč) 
      - oprava objektu trafostanice (166 tis. Kč) 
      - oprava povrchů v pavilonu Afrika zblízka (154 tis. Kč) 
  
b) komunikace:  
Proti roku 2005 se náklady výrazně zvýšily, a to z 1777 tis. Kč na 6581 tis. Kč. Byly 
provedeny následující opravy komunikací: 
      - u pavilonu Sečuán a restaurace Gaston (3 186 tis. Kč) 

      - komunikace v úseku horní stanice lanovky – expozice ledních medvědů (979 tis. Kč) 
      - komunikace v úseku výběh vlků – koně Převalského (895 tis. Kč) 
      - zpevněná plocha u restaurace Archa (941 tis. Kč) 
      - komunikace kolem venkovního výběhu PVKŠ (652 tis. Kč) 
      - komunikace u ptačí stezky (571 tis. Kč) 
  
Kromě toho byly prováděny opravy komunikací a terénu u rekonstruovaných objektů 
nebo objektů, u kterých byly prováděny rozsáhlejší opravy a okolní komunikace byly 
dopravní technikou poškozeny. 
  
c) dopravní prostředky: 
Rozpočet na opravy této techniky byl posílen z 660 tis. Kč na 1180 tis. Kč. Byla 
provedena celková oprava zametacího stroje za 270 tis. Kč, GO traktoru za 71 tis. 
Kč, oprava nákladního automobilu DAF za 55 tis. Kč, výměna diferenciálu u 
nakladače Gagot za 42 tis. Kč a další opravy dopravních mechanizmů a automobilů 
(opravy náprav, výměny ložisek, řízení apod.). 
  
d) stroje a zařízení: 
Proti roku 2006 se tyto náklady zvýšily z 1 642 tis. Kč na 1749 tis. Kč. Nejnákladnější 
byly opravy čistících strojů Kärcher – 165 tis. Kč, opravy velkých čerpadel užitkové 
vody – 224 tis. Kč, údržba a servis počítačové sítě – 274 tis. Kč a opravy a údržba 
vstupních návštěvnických turniketů – 214 tis. Kč. Kromě toho byla prováděna běžná 
údržba a opravy elektrocentrál, rozhlasového zařízení, kotlů, kamerového systému, 
výtahů a ostatního strojního vybavení. 
  
e) ostatní opravy: 
Tyto náklady se zvýšily z 2550 tis. Kč v roce 2006 na 7503 tis. Kč v roce 2007. 
V rámci této položky byly provedeny např.: 
- práce na odstranění škod po přívalových deštích za cca 1,1 mil. Kč; 
- topenářské a instalatérské práce za 977 tis. Kč; 
- tesařské práce za 924 tis. Kč; 
- oprava inženýrských sítí v úseku vodojem – expozice ledních medvědů – 888 tis. 
Kč; 



- oprava rozvodů vody v úseku koně Převalského – antilopy za 579 tis. Kč; 
- opravy oplocení, hrazení a zábradlí – 1213 tis. Kč; 
- havarijní oprava kabelového propojení trafostanic III a IV – 166 tis. Kč; 
- opravy a údržba EZS, hasících přístrojů a nářadí. 
  
f) údržba pozemků a porostů: 
Tato položka rozpočtu zaznamenala v roce 2007 růst proti předchozímu roku o 39% 
(ze 2813 tis. Kč na 3920 tis. Kč). Tyto náklady byly převážně použity na vytváření 
atmosféry domovských teritorií v expozičních prostorách zahrady, v ostatních 
částech zahrady pak na výsadby a péči o porosty tak, jak to odpovídá regionálním a 
nadregionálním biokoridorům a jak vyplynulo z posudku odborné firmy, 
zpracovaného v roce 2005. 
Kácení a prořezávání dřevin, arboristické práce (889 tis. Kč): byly provedeny 
pěstební probírky suchých a nebezpečných akátů na skalních výchozech, kácení 
provozně nebezpečných stromů v celém areálu zahrady, bezpečnostní řez korun vrb 
na laguně, stromů ve Vodním světě, v okolí horní vrátnice a v zásobní zahradě, řez a 
instalace bezpečnostních vazeb do korun u vybraných stromů v areálu, zdravotní 
řezy. 
Výsadba stromů a porostů (708 tis. Kč): výsadba bambusů a keřů v okolí pavilonu 
Sečuán a restaurace Gaston a do Vodního světa, krycí výsadby keřů u cesty do 
zázemí (Bosna), výsadba v expozici plameňáků, výsadby v areálu laguna, výsadby v 
expozici lemurů, náhradní výsadby stromů v celém areálu zoo, propojení zeleně 
expozice gaviálů a Vodního světa, ostatní doplňování výsadeb, zatravňování lysin ve 
výbězích. 
Zemní práce (1607 tis. Kč): výměna zeminy v expozici urzonů, obnova mlatových 
cest, úpravy povrchů dvorků kopytníků; 
Zahradnické práce (372 tis. Kč): mulčování mezipásů u PVKŠ, vertikutace trávníku 
ve výběhu sitatung, vertikutace a dosev trávníku ve výbězích v areálu laguna, 
pokládky trávníku a závlah, osev krycího valu, údržba mezí za Pavilonem goril, kolem 
ostrova kotulů a kolem Dětské zoo. 
  
2. Výkony spojů: 
Za tyto služby jsme zaplatili o 32% méně než v roce 2006. Telekomunikační poplatky 
se meziročně snížily z 1185 tis. Kč na 1141 tis. Kč, což je o 3,7%. Poštovné se 
z 1573 tis. Kč v roce 2006 snížilo na 741 tis. Kč, tj. o 52,9%, a to v důsledku toho, že 
sbírková korespondenční akce zaměřená na získání prostředků na vybudování 
nového pavilonu pro slony a hrochy v horní části areálu byla zorganizována pouze 
jednokolově. Také náklady na internetové služby se meziročně snížily, a to z  320 tis. 
Kč na 222 tis. Kč. 
  
3. Odborné služby: 
Tyto náklady meziročně stouply o 38%. Z  těchto nákladů byly hrazeny především: 
- veterinární služby – 437 tis. Kč; 
- externí energetik a pracovník BOZP – 480 tis. Kč; 
- grafické a typografické práce včetně tisku (Trojský koník, informační panely, 
citylighty, billboardy) – 3411 tis. Kč; 
- právní a advokátní služby – 307 tis. Kč; 
- překlady – 90 tis. Kč; 
- technický dozor u rozsáhlých oprav – 360 tis. Kč; 
- servisní práce (výtahy, elektrozařízení, atd.); 



- revize elektro, plynu, tlakových nádob, hromosvodů a komínů – 78 tis. Kč; 
- daňové poradenství – 84 tis. Kč; 
- audit a pomoc při inventarizaci – 960 tis. Kč; 
- správa počítačové sítě a webu – 488 tis. Kč; 
- veřejné zakázky – 96 tis. Kč; 
- preparace kůží; 
- videodokumentace (elektronický archiv medií), atd. 
  
4. Ostatní služby: 
Do těchto nákladů patří především: 
a) Nájemné 
Za tyto služby jsme zaplatili celkem 115 tis. Kč, a to převážně za pronájem 
kontejnerů na svoz komunálního odpadu. Porovnání s rokem 2005 není odpovídající, 
protože v roce 2007 není v této položce proti minulým rokům zahrnut pronájem vozů 
Toyota (800 tis. Kč). 
b) Úklid 
Tento náklad zůstal v podstatě na stejné úrovni jako v roce 2006, snížení o 121 tis. 
Kč, tj. o 4,4%, není významné a lze ho přičíst skutečnosti, že jsme v roce 2007 
provedli výběrové řízení na nového dodavatele těchto služeb. 
c) Ochrana objektů a bezpečnostní služba 
Tyto náklady jsou o 6,6% vyšší než v roce 2006 (2833 tis. Kč / 2658 tis. Kč) a 
souvisejí s větší návštěvností a tím i s nutností posílení jednotlivých směn hlavně o 
víkendech. 
d) Inzerce a propagace 
Z 4475 tis. Kč v roce 2006 stouply tyto náklady na 7564 tis. Kč, tj. o 69%. Tyto 
náklady jsou však z velké části kryty výnosy z reklamy účtované do doplňkové 
činnosti. Podrobněji jsou jednotlivé akce popsány v kapitole Doplňková činnost. 
  
c) Osobní náklady: 
Limit prostředků na platy byl pro rok 2007 schválen ve výši 40 807 tis. Kč. K navýšení 
limitu o 2040 tis. Kč došlo na základě Usnesení Rady HMP č. 1264 ze dne 14. 8. 
2007 na pokrytí nárůstu prostředků na platy z důvodu realizace platové úpravy podle 
nařízení vlády č. 564/2006 Sb., s účinností od 1. 1. 2007. 
Upravený limit pro rok 2007 tedy činil 42 847 tis. Kč pro plánované 192 pracovníky, 
což představuje průměrný plat 18 597 Kč. 
Protože v roce 2006 jsme dosáhli průměrné mzdy 20 236,- Kč, požádali jsme 
zřizovatele o možnost čerpání fondu odměn až do výše 9400 tis. Kč, abychom i pro 
rok 2007 zajistili nárůst průměrné mzdy. Tato naše žádost byla již zmíněným 
usnesením Rady MHMP č. 1264 schválena. Skutečné čerpání fondu odměn je 9305 
tis. Kč. 
Plánovaný počet pracovníků byl splněn na 99,6%. Průměrná mzda v roce 2007 
dosáhla výše 22 733,- Kč a proti roku 2006 vzrostla o 12%. Skutečná výše platových 
tarifů je čerpána na 86,6 % ročního plánu, protože tarify jsou kráceny v případě 
čerpání dovolené (náhrady mzdy) a nemocnosti, která činila za rok 2006 v průměru 
4,64 % z přepočteného stavu pracovníků. Proti roku 2006 se platové tarify zvýšily o 
6% a to jednak vlivem jejich zvýšení k 1. 1. 2007 podle zmíněného usnesení vlády, 
jednak nárokovými změnami stupňů v rámci tarifních tříd. 
OON plánované ve výši 3955 tis. Kč jsou čerpány na 67,8 %, s meziročním poklesem 
o 16 %. Tento pokles je především důsledkem změny v organizaci průvodcovských 
služeb. Dohody o provedení práce nebo pracovní činnosti jsou uzavírány na práce, 



na které by bylo nerentabilní uzavírání klasických pracovních poměrů. Dohody jsou 
uzavírány na průvodcovské, informační, pokladní a úklidové služby, a to převážně na 
období prodloužené otvírací doby zahrady v letních měsících. Zkušenost posledních 
let ukazuje výhodnost dohod především u informačních a průvodcovských služeb, 
protože přítomnost těchto pracovníků v pavilonech i venkovních expozicích v mnoha 
případech zabraňuje vandalismu některých návštěvníků. 
U pracovníků v doplňkové činnosti došlo ke zvýšení průměrné mzdy o 5 % oproti 
roku 2006, tj. z 20 506,- Kč v roce 2006 na 21 571,- Kč v roce 2007. OON jsou 
čerpány ve výši 244 tis. Kč, což je o 35 tis. Kč méně než v roce 2006. 
  
d) Ostatní náklady (účet 549) 
Tyto náklady proti roku 2006 stouply z 3132 tis. Kč v roce 2006 na 9629 tis. Kč v roce 
2007. Nejpodstatnějším vlivem je změna v uplatňování DPH: dopisem FÚ Praha 7 ze 
17. 5. 2007 (č.j. 64089/07/007914/2716) nám bylo sděleno stanovisko MF k 
 uplatňování zákona o DPH u činnosti zoologických zahrad. Podle tohoto sdělení je 
odpočet a tím zvýšení provozování zoo posuzován podle § 61 písm. e) zákona o 
DPH jako služba osvobozená od daně bez nároku na odpočet. To ve svém důsledku 
znamená nižší nárok nákladů v průměru o 800 tis. Kč měsíčně. Náš pololetní 
předpoklad, že v důsledku této změny vzrostou náklady o cca 5 mil. Kč, byl ve 
skutečnosti překročen na 6778 tis. Kč (pro srovnání – v roce 2006 byl náklad na DPH 
na vstupu 6 tis. Kč). 
Z ostatních nákladů klesly náklady na pojištění o 110 tis. Kč (z 2219 tis. Kč na 2109 
tis. Kč), což souvisí s tím, že některé drobné škody jsme neuplatnili u pojišťovny, a 
získali tak bonus, jehož hodnota je vyšší než výše neuplatněných škod. 
  
e) Manka, škody, penále 
Z celkových manka škod zjištěných v roce 2007 bylo 18,3 tis. Kč předepsáno 
k úhradě zaměstnancům, 63,5 tis.Kč bylo zúčtováno do nákladů. 
Na účet penále bylo zúčtováno 5562,- Kč za pozdní úhradu daně z převodu 
nemovitostí (prodej dědictví po p. Jeřábkové). 

  
f) Odpisy 
Náklady na odpisy meziročně klesly o 4%. Původní odpisový plán byl z 27 706 tis. Kč 
zvýšen na 33 516 tis. Kč a takto zvýšený plán byl splněn na 98,6%, tj. na 33 035 tis. 
Kč. Nedočerpání a z toho plynoucí nutnost navrácení části neinvestičního příspěvku 
zřizovateli je důsledkem opožděného zařazování investic do provozu, resp. 
nedodržování stanoveného časového plánu. 

  
 
Doplňková činnost 
Také v roce 2006 jsme se snažili rozšířit a zkvalitnit doplňkovou činnost, která slouží 
především návštěvníkům zahrady, a to především rozšířením stánkového prodeje 
suvenýrů. 
  
 
 
 
 
 
 



 
Srovnání tržeb z doplňkové činnosti (v tisících Kč): 
  

  2006 2007 % 

Tržby z parkoviště 6 673 8 845 132,5 

Tržby za reklamu a prezentaci 7 636 8 382 109,8 

Tržby z nájmu 6 488 6 887 106,1 

Tržby z prodeje zboží 9 405 12 886 118,9 

Ostatní výnosy 22 0,2 0,9 

  
Celkové tržby vzrostly proti roku 2006 o 23%, přitom největší růst vykazují tržby za 
zboží a z parkoviště.  Celkové náklady vzrostly o 14%. Nákup obchodního zboží 
vzrostl o 30%, proti roku 2006 se taky zvýšily náklady na DHM a to v souvislosti 
s nutností doplnění a částečné obnovy zařízení prodejních stánků. Z téhož důvodu 
bylo nutno vložit prostředky i do jejich pravidelné údržby a opravy – 322 tis. Kč. Proti 
roku 2006 vykazujeme i škodu ve výši 171 tis. Kč, a to za likvidaci poškozeného, 
znehodnoceného a následně vyřazeného zboží. 
Velká návštěvnost si vyžádala i personální posílení nad plánovaných 10 pracovníků, 
což se projevilo i v růstu osobních nákladů o 23%. 
Posuzujeme-li doplňkovou činnost z hlediska přínosů pro celou zoologickou zahradu, 
tedy podle dosaženého zisku, pak růst o 32% proti předchozímu roku považujeme za 
velmi dobrý, neboť jeho výše po zdanění je dostatečným zdrojem jak pro rezervní 
fond, tak především pro fond odměn. 
 
Projekt JPD 3 
Celkem byly pro tento projekt schváleny prostředky ve výši 1 322,7 tis. Kč v tomto 
členění: 
 
 

  

zdroj částka v Kč poznámka 

MHMP 260 500 UR č. 1302 z 28. 7. 2007 

SR 437 400 UR č. 2128 z 18. 12. 2007 

EU 624 800 UR č. 2128 z 18. 12. 2007 

Celkem 1 322 700   

  
Tyto prostředky byly čerpány takto: 
  

zdroj příděl v Kč skutečnost v Kč rozdíl 

MHMP 174 903 254 938  -80 035 

SR 437 388 355 278    82 110 

EU 624 840 507 581  117 334 

Celkem 1 237 131 1 117 797  119 334 

 
Čerpání jednotlivých skupin nákladů: 
a) Osobní náklady: plán osobních nákladů byl nedočerpán o 59 666,- Kč zejména u 
odborných lektorů a finančního účetního projektu. Nedočerpáním položky mzdových 
nákladů došlo k vyrovnání jejich překročení u odborných lektorů v roce 2006. 
b) Položka místní kancelář / náklady projektu: došlo k nedočerpání plánovaných 



nákladů o 26 730,- Kč. Tato úspora byla způsobena nedočerpáním v položce 4.1. 
Spotřební zboží a provozní materiál o 16 978,- Kč a v položce 4.2. Telefon, fax, 
poštovné o 9836,- Kč. Nedočerpané prostředky vyrovnaly mírné překročení v roce 
2006 (1868,- Kč), zbývající část bude využita v dalším období.  
c) Položka nákup služeb byla překročena o 19 188,- Kč. Překročení bylo způsobeno 
zejména náklady na bankovní poplatky, které nebyly v plánu zahrnuty. Vyrovnání s 
plánem bude dosaženo úpravou plánu v součinnosti s MHMP. 
d) Položka přímá podpora: Nedočerpání plánu o 18 578,- Kč v položce 7.2. 
Cestovné, ubytování a stravné bude vyrovnáno v příštím období. 

ROZBOR HOSPODAŘENÍ za rok 2007 

Hlavní činnost 
          tis. Kč 

  
Schválený 
rozpočet    

    2007 

Upravený 
rozpočet   

    2007 

Skutečnost         
      k 

31.12.             
2007 

% 
plnění  
   k UR 

TRŽBY CELKEM 82 057 115 757 115 728 100,0 

z 
toho: ze vstupného 

72 000 93 915 
93 917 100,0 

  
z tržeb za prodané 
zboží 

330 313 
315 100,6 

  ostatní výnosy 9 727 21 529 21 496 99,8 

            

NÁKLADY CELKEM 186 058 232 968 232 867 100,0 

Spotřebované nákupy 52 902 52 223 52 602 100,7 

z 
toho: spotřební materiál 

25 123 29 861 
29 874 100,0 

  
drobný hmotný 
majetek 

2 576 3 085 
3 086 100,0 

  spotřeba energie 24 900 19 045 19 403 101,9 

  ostatní 303 232 239 103,0 

Služby 39 808 58 178 58 189 100,0 

z 
toho: výkony spojů 

2 480 2 100 
2 104 100,2 

  nájemné a služby 1 002 115 115 100,0 

  úklid 2 800 2 640 2 641 100,0 

  náklady na leasing 0 0 0 0,0 

  opravy a udržování 12 344 28 170 28 205 100,1 

  cestovné 1 268 1 125 1 107 98,4 

  
náklady na 
reprezentaci 

550 718 
715 99,6 

   ostatní 19 364 23 310 23 302 100,0 

Osobní náklady 62 142 76 646 76 416 99,7 

z ostatní osobní 3 955 2 893 2 895 100,1 



toho: náklady 

  mzdové náklady 40 807 52 247 52 152 99,8 

  zákonné soc. pojištění 15 567 19 233 19 231 100,0 

  
zákonné soc. náklady 
(FKSP) 

820 1 044 
1 043 99,9 

  ostatní 993 1 229 1 095 89,1 

Daně a poplatky 125 148 151 102,0 

  
(s výjimkou daně z 
příj.) 

    
    

Ostatní náklady 3 375 9 662 9 776 101,2 

z 
toho: úroky 

0 0 
0 0,0 

  manka a škody 0 0 83 0,0 

  jiné ostatní náklady 3 305 9 602 9 629 100,3 

Odpisy 27 706 33 516 33 035 98,6 

z 
toho: z budov a staveb 

24 099 28 994 
28 644 98,8 

  zařízení 3 607 4 522 4 391 97,1 

            

HOSPODÁŘSKÝ 
VÝSLEDEK 

0 0 
-202 0,0 

Použití RF, krytí doplň. 
činností 

0 0 
0 0,0 

Neinvestiční příspěvek 104 001 117 211 116 937 99,8 

            

Počet zaměstnanců 192 192 191,2 99,6 

            
  
  

ROZBOR HOSPODAŘENÍ za rok 2007 

Doplňková činnost 

          
tis. 
Kč 

  
Schválený 
rozpočet    

    2007 

Upravený 
rozpočet   

    2007 

Skutečnost         
      k 

31.12.             
2007 

% 
plnění  
   k UR 

TRŽBY CELKEM 32 060 32 060 38 743 120,8 

z 
toho: z parkovišť 

7 000 7 000 
8 845 126,4 

  za prodané zboží 9 560 9 560 12 886 134,8 

  z reklamy 8 000 8 000 8 382 104,8 

  
z pronájmů (vč. 
ploch) 

6 500 6 500 
6 887 106,0 

            



NÁKLADY CELKEM 14 770 14 770 17 429 118,0 

Spotřebované nákupy 8 075 8 075 9 342 115,7 

z 
toho: spotřební materiál 

140 140 
141 100,7 

  
drobný hmotný 
majetek 

175 175 
216 123,4 

  spotřeba energie 1 260 1 260 1 078 85,6 

  ostatní 6 500 6 500 7 907 121,6 

Služby 2 823 2 823 3 097 109,7 

z 
toho: výkony spojů 

32 32 
29 90,6 

  nájemné a služby 80 80 99 123,8 

  úklid 1 000 1 000 958 95,8 

  náklady na leasing 0 0 0   

  opravy a udržování 46 46 322 700,0 

  cestovné 0 0 0 0,0 

  
náklady na 
reprezentaci 

0 0 
0 0,0 

   ostatní 1 665 1 665 1 689 101,4 

Osobní náklady 3 849 3 849 4 692 121,9 

z 
toho: 

ostatní osobní 
náklady 

280 280 
244 87,1 

  mzdové náklady 2 500 2 500 3 145 125,8 

  
zákonné soc. 
pojištění 

970 970 
1 187 122,4 

  
zákonné soc. nákl. 
(FKSP) 

50 50 
63 126,0 

  ostatní 49 49 53 108,2 

Daně a poplatky 0 0 1 0,0 

  
(s výjimkou daně z 
příj.) 

    
    

Ostatní náklady 23 23 297 1291,3 

z 
toho: úroky 

0 0 
0   

  manka a škody 0 0 171   

  jiné ostatní náklady 6 6 49 816,7 

Odpisy 0 0 0   

z 
toho: z budov a staveb 

0 0 
0   

  zařízení 0 0 0   

            

HOSPODÁŘSKÝ 
VÝSLEDEK 

17 290 17 290 
21 314 123,3 

Použití RF, krytí doplň. 
činností 

    
    



Neinvestiční příspěvek         

            

Počet zaměstnanců 10 10 12,2 122,0 

            
  
  



Zaměstnanci 
 

Průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků v roce 2007 

(počítá se přesně na kalendářní den, zahrnuje nástup, výstup v průběhu měsíce, 

pracovní úvazek) 

- přepočtený evidenční počet v hlavní činnosti: 190.40 (v období 1. 1.—31. 12. 2007) 

- přepočtený evidenční počet s doplňkovou činností: 204.15 (v období 1. 1.—31. 12. 

2007) 

  

- průměrný přepočtený evidenční počet v hlavní činnosti: 191.18 (v období 1. 1.—31. 

12. 2007) 

- průměrný přepočtený evidenční počet s doplňkovou činností: 203.33 (v období 1. 

1.—31. 12. 2007) 

- evidenční počet v hlavní činnosti k 1. 1. 2006: 193 

- evidenční počet s doplňkovou činností k 1. 1. 2006: 204 

- evidenční počet v hlavní činnosti k 31. 12. 2006: 194 

- evidenční počet s doplňkovou činností k 31. 12. 2006: 208 

  

  

Struktura zaměstnanců podle věku a pohlaví 

(k 31. 12. 2007 – s doplňkovou činností) 

  

Věk Muži Ženy Celkem % 

20 2 5 7 3,37 

21– 30 18 36 54 25,96 

31– 40 34 25 59 28,37 

41– 50 22 14 36 17,31 

51– 60 24 14 38 18,27 

61 a více 7 7 14 6,73 

celkem 107 101 208  100,00 

% 51,44 48,56  100,00   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Doba trvání pracovního poměru zaměstnanců 

(k 31. 12. 2007 – s doplňkovou činností) 

  

Doba trvání Počet % 

do     5 let 117 56,25 

do   10 let 36 17,31 

do   15 let 26 12,50 

do   20 let 10 4,81 

nad 20 let 19 9,13 

celkem 208 100 

  

 

 

Pohyby zaměstnanců v roce 2007 

  

nástupy v hlavní činnosti: 26 

nástupy v doplňkové činnosti: 4 

nástupy celkem: 30 

  

výstupy v hlavní činnosti: 32 

výstupy v doplňkové činnosti: 0 

výstupy celkem: 32 

  

Významné odchody 

MgA. Andrea Vokřálová – vedoucí expozičního oddělení 

Ing. Ladislav Pavlata – vedoucí oddělení životního prostředí 

Ing. Josef Maryška – investiční náměstek 

  

Změna funkce: 

Michaela Ošťádalová Bc. – vedoucí expozičního oddělení 

Ing. Radka Zvonečková – vedoucí oddělení životního prostředí 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ZOO PRAHA (k 31. 12. 2007) 

  

ŘEDITEL PhDr. Petr Fejk 

● Marková Ilona Mgr. 

oddělení sekretariátu ředitele 

● Dana Podzemská 

samostatné pracoviště personální 

● Ing. Eva Novotná 

samostatné pracoviště interního auditu 

Ing. Miroslav 

Špička zoologi

cký útvar 

Ing. Karel 

Hasman provo

zní útvar 

Ing. Petr 

Ptáčekekono

mický útvar 

Ing. Josef 

Maryška   inv

estiční útvar 

PhDr. Petr 

Schönfeld útv

ar kontaktu s 

veřejností 

● RNDr. Karel 

Pithart, 

Antonín 

Vaidl chovatels

ké oddělení I 

● Pavel Brandl 

PhD., Zbyněk 

Šíša 

chovatelské 

oddělení II 

● Jaroslav 

Šimek PhD., 

Miroslav 

Brtnický chovat

elské oddělení 

III 

● Petr 

Velenskýchova

telské oddělení 

IV 

● Ing. Antonín 

Mrázek, 

Ladislav 

Žoha krmivářsk

é oddělení 

● RNDr. Evžen 

Kůsoddělení 

● Ing. Radka 

Zvonečkováod

dělení 

životního 

prostředí 

● Stanislav 

Kupsa 

oddělení 

údržby 

● Karel 

Rakušan 

oddělení 

dopravy 

● Jitka 

Vojířová 

oddělení 

správy budov 

a MTZ 

● Josef Klouda 

oddělení 

hlavní účtárny 

● Marie 

Knapovásamo

statné 

pracoviště 

práce a mzdy 

● Josef 

Stuchlík 

stavební 

oddělení 

● Eva 

Macháčkováod

dělení 

návštěvnického 

servisu 

● RNDr. Iva 

Vilhumová 

výchovně 

vzdělávací 

oddělení 

● Michaela 

Ošťádalová 

Bc expoziční 

oddělení 

● Romana 

Anděrová 

samostatné 

pracoviště 

publikační 

● Darja 

Martínková 

samostatné 

pracoviště 

telefonní 

centrály 

  

  



dokumentace 

● Ing. Tomáš 

Kapic  

oddělení pro 

obchod a 

výměnu zvířat 

● Jiří Javůrek 

samostatné 

pracoviště 

pavilon slonů 

doplňková 

činnost 

  

● Yvona 

Krouskáodděle

ní prodeje a 

služeb 

● Ing. Vít Kahle 

oddělení PR a 

marketingu 

  
 


