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Nejlepší rok Zoo Praha
V sobotu 31. prosince 2016 si Zoo Praha
připsala na konto 1 448 353. návštěvníka
roku. Vyšší návštěvnosti dosud nikdy
nedosáhla. Rok 2016 však pro ni byl velmi
úspěšný i v dalších oblastech. Namísto
úvodu jsme sestavili přehled deseti
nejvýraznějších a nejdůležitějších událostí.

#ibisdozoo

Zdvojený transport koní Převalského

V noci na 1. března poškodil těžký mokrý sníh voliéru, ze které
se po Praze a okolí rozletělo osmnáct vzácných ibisů skalních.
Požádali jsme o pomoc veřejnost a díky tisícovkám hlášení a velkému nasazení řady dobrovolníků se všech osmnáct ibisů podařilo postupně pochytat a vrátit do zoo. Akci, která byla spojena
s hashtagem #ibisdozoo, později odborníci ohodnotili jako vynikající příklad krizové komunikace a zařadili ji také do první
pětice nejlépe hodnocených mediálních kampaní roku 2016.

Transport koní Převalského do Mongolska proběhl již pošesté.
Tentokrát byly ovšem letounem Armády ČR nejen přepraveny
čtyři klisny z Prahy do přísně chráněné oblasti Gobi B, ale uskutečnil se i vnitromongolský transport tří klisen a jednoho hřebce,
a to z Národního parku Chustaj rovněž do Gobi B. Počet koní
Převalského přepravených ve spolupráci Zoo Praha a Armády ČR
se tak zvýšil na 27 jedinců.

Pocta zakladateli Zoo Praha

V srpnu schválila Rada hl. m. Prahy koncepci rozvoje Zoo Praha. Pro příští léta se počítá s výstavbou nového pavilonu goril,
expozice australské fauny, nového prostoru pro medvědy lední
a pavilonu pro pandy velké. Následně jsme zadali zpracování
příslušných studií, vyhlásili architektonické soutěže, a především na základě schváleného dokumentu připravili zásadní aktualizaci Generelu Zoologické zahrady hl. m. Prahy.

U příležitosti zahájení 85. sezony Zoo Praha byla 25. března
poblíž hlavního vchodu slavnostně odhalena busta zakladatele
Zoo Praha prof. Jiřího Jandy (1865–1938). Po mnoha letech se
mu tak v zoo dostalo důstojného připomenutí. V tento den byla
v zoologické zahradě také otevřena unikátní výrobna papíru ze
sloního trusu.

První „stoprocentně“ pražské slůně

Významný krok pro další rozvoj Zoo Praha

Dva sloní „císaři“

Nad ránem 5. dubna se slonici Janitě narodil zdravý sameček.
Při porodu asistovali chovatelé a jen díky nim proběhl
úspěšně. Jde o první slůně ve více než osmdesátileté historii
chovu slonů, které se v Zoo Praha nejen narodilo, ale bylo
zde i počato. Za účasti ministrů zahraničí Srí Lanky a České
republiky Mangaly Samaraweery a Lubomíra Zaorálka dostal
v červnu tento sloní sameček jméno Maxmilián (podle císaře
Maxmiliána II. Habsburského).

Dvě slůňata během jednoho roku, to je úspěch, o kterém se nikomu v naší zoo dříve ani nesnilo a který jí mohou závidět i ty největší a nejbohatší zoologické zahrady. Druhé slůně, opět sameček, se narodilo 7. října. Jeho matkou je slonice Tamara a v jejím
případě se porod obešel bez asistence chovatelů. Slůně dostalo
jméno Rudolf (podle císaře Rudolfa II.) a v Zoo Praha tak nyní
žijí dva „sloní císaři“.

Gorilí zázrak

Zoo Praha ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy pozvala do hlavního města legendární primatoložku
a ochránkyni přírody Dr. Jane Goodallovou. Ta velice ocenila
projekt Toulavý autobus, který Zoo Praha realizuje v Kamerunu,
a projevila zájem o spolupráci. Při prohlídce zoologické zahrady
ji nejvíce zaujal Pavilon goril a jeho obyvatelé.

Gorilí sameček, který dostal jméno Ajabu (svahilsky „zázrak”),
se 23. dubna nečekaně narodil samičce Shindě. Nikdo nevěřil, že
čtyřiadvacetiletá samice, která v minulosti několikrát potratila,
se ještě dočká potomka. Porod byl velkým překvapením nejen
pro veřejnost, ale i pro pracovníky Zoo Praha.
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VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016

Svatý grál herpetologů

Zoo Praha se podařilo získat „svatý grál herpetologů“ – sedm
varanovců bornejských. Tento endemický plaz zůstával po desítky let velice tajemný a jen málo odborníků mělo možnost ho
vidět ve volné přírodě. V zoologických zahradách na celém světě se chová jen hrstka jedinců. Do budoucna se Zoo Praha chce
podílet na vytvoření evropského chovného programu, který by
dal vzniknout záchovné populaci těchto ohrožených živočichů
v lidské péči.

Historicky nejvyšší návštěvnost

foto: Petr Hamerník

Návštěvnost přinesla v roce 2016 hned několik rekordů, miliontého návštěvníka přivítala zahrada již 16. srpna. V neděli 4. prosince byla dokonce překročena hranice 1 400 000 osob, což je
nejvyšší návštěvnost od otevření pražské zoo v roce 1931. Předchozí rekord byl z roku 2014, kdy se do zoo přišlo podívat celkem
1 382 243 návštěvníků. K 31. prosinci 2016 si Zoo Praha prohlédlo 1 448 353 osob. K poslednímu dni roku 2016 měla Zoo Praha
na kontě také 1 328 v tomto roce narozených či vylíhlých mláďat
231 druhů savců, ptáků a plazů.
Ředitel Zoo Praha s plánem
stavebního rozvoje stojí
v místech, kde bude procházet
hranice areálu australské fauny.

MIROSLAV BOBEK
ŘEDITEL ZOO PRAHA ■
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Ekonomický rozbor
HLAVNÍ ČINNOST
Výnosy, transfery

Celkové výnosy bez transferů dosáhly v roce 2016 výše
241 147,5 tis. Kč.
Nejvýznamnější položkou výnosů zůstávají i pro rok 2016 výnosy
ze vstupného. Oproti schválenému rozpočtu 155 880,0 tis. Kč
bylo skutečně dosaženo výše 203 439,1 tis. Kč (z toho 202 370,8
tis. Kč – vstupné do areálu, 1 068,3 tis. Kč – Trojská karta). Při
tvorbě rozpočtu se vždy k těmto výnosům přistupuje se zvýšeným
zřetelem na princip opatrnosti, a to především z toho důvodu, že
na návštěvnost, a tedy i výši tržeb do velké míry působí neovlivnitelné faktory, jako je zejména počasí. V roce 2016 navštívilo Zoo
Praha celkem 1 448 353 návštěvníků a bylo tak dosaženo nejvyšší
návštěvnosti v historii Zoo Praha.
I když ostatní výnosy z prodeje služeb nedosahují takové úrovně
jako tržby ze vstupného, představují i tak důležitý zdroj příjmů Zoo
Praha. I v jejich případě došlo k nárůstu skutečných výnosů oproti původnímu předpokladu. V roce 2016 bylo dosaženo v rámci
programů a průvodcovských služeb výnosů ve výši 2 372,3
tis. Kč (SR 2 350,0 tis. Kč). Zvýšený zájem byl zaznamenán v případě programu „Chovatelem na jeden den“, celkové výnosy
činily 371,1 tis. Kč (SR 100,0 tis. Kč). V rámci programu „Krmení
žiraf“, který byl spuštěn v roce 2015, bylo dosaženo celkového výnosu 79,3 tis. Kč (SR 50,0 tis. Kč). V návaznosti na dokončení výstavby manufaktury na výrobu sloního papíru byl v průběhu roku
2016 do nabídky služeb návštěvníkům zařazen zážitkový program
„Výroba sloního papíru“, kde bylo dosaženo celkového výnosu
128,9 tis. Kč.
Ostatní výnosy z prodeje služeb činily 592,0 tis. Kč. Jedná se
zejména o výnosy za službu odborné péče pro exempláře CITES
(171,6 tis. Kč), kterou hradí Ministerstvo životního prostředí ČR.
Dále poté o tržby za ubytování v rekreačním zařízení (149,3 tis. Kč)
a dopravu (131,7 tis. Kč).
K překročení schváleného rozpočtu (250,0 tis. Kč) došlo i v případě prodeje zboží v rámci hlavní činnosti. Zejména díky pozitivnímu vývoji návštěvnosti bylo celkem z prodeje plánků a předplatného časopisu Trojský koník dosaženo výnosu 422,7,0 tis. Kč.
Svůj podíl na navýšení tržeb z prodeje zboží mělo rovněž spuštění
provozu automatu na plánky u hlavního vchodu.
V rámci smluvních pokut a úroků z prodlení byly předepsány výnosy v celkové výši 18,8 tis. Kč.
Čerpání fondů Zoo Praha bylo zapojeno v celkové výši 28 301,5
tis. Kč, tj. 99,3 % upraveného rozpočtu. Z toho 804,7 tis. Kč tvoří
čerpání veřejných sbírek (Pomáháme jim přežít, Toulavý autobus
a Návrat divokých koní), 3 672,8 tis. Kč použití konkrétních darů
zejména na úhradu krmiv, 32,5 tis. Kč čerpání FKSP a 23 791,5 tis.
Kč zapojení fondu odměn. K úspoře oproti upravenému rozpočtu
došlo v případě použití fondu odměn (208,5 tis. Kč).
K výraznému nárůstu oproti schválenému rozpočtu (55,0 tis. Kč)
došlo v položce ostatních výnosů, které skutečně činily 5 314,9
tis. Kč. Toto překročení bylo způsobeno zejména v důsledku změny
metodiky účtování přefakturace energií (3 007,3 tis. Kč) a proúčtování přijatých plnění od pojišťovny (2 154,4 tis. Kč).
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Naopak v případě finančních výnosů bylo dosaženo nižší hodnoty (106,8 tis. Kč) oproti schválenému rozpočtu (130,0 tis. Kč).
K poklesu došlo zejména v případě kurzových zisků, které jsou
z důvodu kolísání kurzů předem obtížně predikovatelné.
Neinvestiční příspěvek MHMP byl pro rok 2016 schválen
ve výši 95 321,9 tis. Kč. V průběhu roku poté došlo k následujícím
rozpočtovým opatřením:
■ 291,2 tis. Kč; usnesení Rady hl. m. Prahy č. 560; prostředky převedené z roku 2015 účelově určené na úhradu faktur v souvislosti s financováním Projektů na záchranu ohrožených druhů
zvířat ve volné přírodě. Prostředky byly použity v plné výši.
■ 5 195,0 tis. Kč; usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1177; prostředky
převedené z Fondu finančního vypořádání určené na úhradu
nákladů spojených s transportem dvou samic slona indického. V rámci vyjednávání se srílanskou stranou bohužel došlo
ke komplikacím, a nebylo tak možné učinit potřebné administrativní kroky, na jejichž základě by bylo možné transport v roce
2016 realizovat. Prostředky tedy nebyly použity a došlo k úspoře
5 195,0 tis. Kč.
■ 1 200,0 tis. Kč; usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1553; finanční prostředky účelově určené na úhradu nákladů spojených s transportem koní Převalského do Mongolska a v rámci Mongolska,
převedené z projektu „Dvoukoruna ze vstupu“. V tomto případě
došlo k úspoře prostředků 328,5 tis. Kč. V době podání žádosti o použití prostředků z projektu „2 Kč ze vstupu“, ještě nebylo
známo rozhodnutí MŽP o poskytnutí dotace pro rok 2016. Z tohoto důvodu tedy Zoo Praha zažádala o celkovou částku předpokládaných nákladů na zajištění přepravy 4 koní Převalského do Mongolska a 4 koní Převalského v rámci vnitrostátního
transportu v Mongolsku letounem CASA (1 200,0 tis. Kč). Následně byla Zoo Praha přiznána dotace MŽP ve výši 300,0 tis.
Kč. Oproti původnímu předpokladu byly náklady na přepravu
o 28,5 tis. Kč nižší. Žádáme tímto o ponechání uspořených prostředků do roku 2017 za účelem financování projektů záchrany
ohrožených druhů a nákladů s tím spojených.
■ 801,6 tis. Kč; usnesení Rady hl. m. Prahy č. 2699; navýšení prostředků na platy včetně zákonných odvodů. Prostředky byly použity v plné výši.
Celkový neinvestiční příspěvek MHMP tak po úpravách činil
102 809,7 tis. Kč.
Kromě výše uvedeného došlo k úspoře neinvestičního příspěvku
1 166,5 tis. Kč (z toho nižší tvorba odpisů oproti schválenému plánu –
1 129,9 tis. Kč). Celkově tak úspora neinvestičního příspěvku MHMP
činila 6 690,0 tis. Kč.
Dále Zoo Praha obdržela dotaci od MŽP ve výši 3 161,5 tis. Kč,
z toho bylo 2 702,2 tis. Kč určeno na krmiva v rámci titulů A a B,
300,0 tis. Kč v rámci titulu A na částečnou úhradu transportu koní
Převalského do Mongolska, v rámci titulu C 159,3 tis. Kč na úhradu nákladů na vedení a vydání plemenných knih, vydání publikace
Ročenka zoologických zahrad a vydání publikace Výroční zpráva
UCSZOO. Dotace byla použita v plné výši.
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Náklady

Ve srovnání s rokem 2015 byl zaznamenán nárůst celkových nákladů v hlavní činnosti o 38 334,4 tis. Kč. K nárůstu nákladů došlo
téměř ve všech hlavních nákladových kategoriích, kromě odpisů,
kde naopak došlo k poklesu. Schválený rozpočet nákladů ve výši
260 518,9 tis. Kč byl v průběhu roku v návaznosti na vývoj výnosů, schválených transferů a čerpání fondů upraven na celkových
347 327,0 tis. Kč. Skutečné náklady poté činily 340 428,6 tis. Kč.
Spotřebované nákupy, drobný dlouhodobý majetek
Spotřebované nákupy dosáhly výše 75 472,5 tis. Kč. Původní
schválený rozpočet byl upraven o 14 640,2 tis. Kč, z čehož 2 702,2
tis. Kč tvořila dotace od Ministerstva životního prostředí ČR určená na úhradu krmiv a 510,0 tis. Kč finanční prostředky určené
na úhradu nákladů spojených s transportem dvou samic slona indického.
V rámci spotřebního materiálu došlo oproti roku 2015 k nárůstu o 6 326,8 tis. Kč. V návaznosti na vývoj aktuálních potřeb byl
schválený rozpočet navýšen o 15 107,0 tis. Kč.
Nejobjemnější položkou spotřebního materiálu jsou náklady na krmiva, v tomto případě byl schválený rozpočet navýšen o 5 495,5 tis.
Kč (z toho: 2 702,2 tis. Kč dotace MŽP). Celkové náklady na krmiva
včetně dotace MŽP dosáhly výše 25 495,5 tis. Kč (skutečnost 2015:
24 022,5 tis. Kč). Navýšení bylo zčásti způsobeno rostoucími cenami některých komodit, dále pak trvající snahou o kvalitní a vyvážené krmivo z důvodu dosažení lepších chovatelských výsledků,
sekundárně též průběžnou částečnou obměnou chovaných zvířat
směrem ke vzácnějším a většinou také potravně a finančně náročnějším taxonům.
K největšímu nárůstu oproti schválenému rozpočtu (o 6 448,5 tis.
Kč) došlo v položce základního materiálu, skutečné čerpání činilo
12 451,9 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. Nárůst těchto nákladů byl zapříčiněn zejména v důsledku
vyšší návštěvnosti, náklady bylo nezbytně nutné vynaložit pro zajištění řádného chodu zoologické zahrady.
V rámci spotřeby materiálu stojí za zmínku ještě další objemově
významné položky: veterinární materiál (975,9 tis. Kč), ochranné
pracovní pomůcky (853,2 tis. Kč), pohonné hmoty (1 582,4 tis. Kč),
propagační materiál (1 933,1 tis. Kč), rostlinný materiál (801,4 tis.
Kč) a dlouhodobý drobný hmotný majetek od 1 do 3 tis. Kč (860,6
tis. Kč).
V rámci spotřeby energií došlo oproti schválenému rozpočtu
k úspoře 415,5 tis. Kč, které bylo dosaženo zejména v důsledku mírných klimatických podmínek. V meziročním porovnání jsou náklady o 780,7 tis. Kč vyšší. Je však nutné zdůraznit, že od roku 2016
došlo ke změně metodiky účtování přefakturací, kdy již nedochází
ke snižování nákladů, ale je účtováno do výnosů. Kdybychom zohlednili tyto výnosy, došlo by v meziročním srovnání naopak k poklesu. Srovnání nákladů jednotlivých druhů energií v letech 2015
a 2016 zachycuje tabulka níže.
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Tab. 1: Srovnání spotřeby energií v roce 2015 a 2016
v tis. Kč
2015
2016
2016
			
po zohlednění výnosů
z přefakturací
			

Elektrická energie
Plyn
Vodné, stočné
Celkem

14 467,6
2 785,2
11 151,1
28 403,8

14 305,4
2 260,5
12 618,5
29 184,5

13 175,4
2 176,5
10 825,3
26 177,2

Spotřeba elektrické energie ve fyzických jednotkách ve výši 8,807
mil. kWh se zvýšila oproti roku 2015 o cca 0,5 mil. kWh (2015 – 8,301
mil. kWh) a je tak historicky nejvyšší roční spotřebou. Zvýšení spotřeby však bylo plně kompenzováno nižšími cenami silové energie.
Spotřeba plynu ve fyzických jednotkách činila 331 tis. m3 a vzrostla tak o 17 tis. m3 oproti roku 2015 (314 tis. m3) při mírném meziročním poklesu průměrné ceny plynu.
U vodného a stočného v roce 2016 došlo k poklesu spotřeby, a to
na objem 160,3 tis. m3 (2015 – 178 tis. m3). Této úspory bylo dosaženo zejména snížením tlaku vodovodního řadu bez jakéhokoliv vlivu na spotřebitelský komfort a v důsledku zvýšené spotřeby
vody jímané z vrtů oproti roku 2015. Meziročně opět došlo ke zvýšení vodného a stočného, a to z 67,52 Kč/m3 na 74,07 Kč/m3.
Cena za vodu jímanou z vrtů se meziročně nezměnila a činila stále
3 Kč/m3. Objem spotřebované vody z vrtů se výrazně snížil v roce
2015, a to zejména z důvodu poklesu hladiny spodních vod a obecného nedostatku podzemní vody v důsledku dlouhotrvajícího sucha (604 tis. m3). V roce 2016 činila spotřeba 748 tis. m3 a vrátila se
tak ke spotřebě v roce 2014, kdy činila spotřeba 737 tis. m3.
Na nákup drobného dlouhodobého majetku bylo vydáno
celkem 10 547,4 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 opatření původního majetku.
Vzhledem k pozitivnímu vývoji výnosů bylo na tuto položku v rozpočtu vyčleněno více prostředků, jednotlivá pracoviště tak byla
dovybavena majetkem, který bude efektivně využit při výkonu jejich práce. Zároveň také bylo možno zahájit obnovu mobiliáře, kdy
došlo k pořízení přenosných lavic typu A2 a košů na odpadky.
Služby
Ve srovnání s rokem 2015 zaznamenala tato nákladová skupina
největší nárůst, a to o 15 305,9 tis. Kč (rok 2015: 45 870,5 tis. Kč,
rok 2016: 61 176,3 tis. Kč), přičemž k největšímu navýšení došlo v rámci nákladů na opravy. Meziroční rozdíly zaznamenané
v rámci jednotlivých položek služeb vyplývají z aktuálních potřeb
příslušného roku. Celkový schválený rozpočet služeb byl upraven
o 33 260,7 tis. Kč, z toho 20 434,9 tis. Kč činí opravy a udržování;
291,2 tis. Kč prostředky převedené z roku 2015 určené na úhradu
faktur v souvislosti s financováním projektů na záchranu ohrožených druhů zvířat; 4 685,0 tis. Kč finanční prostředky určené
na úhradu nákladů spojených s transportem dvou samic slona
indického; 1 200,0 tis. Kč finanční prostředky určené na úhradu
nákladů spojených s transportem koní Převalského do Mongolska
a v rámci Mongolska; 459,3 tis. Kč služby hrazené z dotace MŽP.
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Náklady na opravy a udržování dosáhly výše 28 287,8 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. Vzhledem k příznivému vývoji výnosů bylo možné provést maximální objem oprav
v roce 2016.

Výše nákladů na cestovné je srovnatelná s rokem 2015. Veškeré
služební cesty bylo nezbytně nutné uskutečnit z důvodu úspěšné
realizace transportů zvířat, in-situ projektů a udržování a navázání možné spolupráce s evropskými i světovými zahradami, zejména v rámci chovatelské oblasti.
Úměrné roku 2015 jsou i náklady na reprezentaci.

V případě budov a staveb byla mimo jiné realizována oprava venkovních voliér papoušků, střechy pavilonu vyder, kamenného zdiva ve venkovním výběhu lemurů, elektrokotle a omítek objektu
Statek, oplocení a historického litinového zábradlí venkovního
výběhu pandy červené, střechy ubikace zubrů, jímky u objektu Africký dům, střechy objektu koně Převalského, plášťů ubikací ptáků
na Laguně a výměna oken objektu CHARZA Dobřejov.
V rámci položky opravy a údržba komunikací byla provedena oprava asfaltové komunikace v úseku vstupní návštěvnické turnikety –
příchod k Rákosovu pavilonu – odbočka k technickému zázemí
Indonéské džungle, oprava provozní komunikace ke Gočárovým
domům, oprava dlažby u hlavního vstupu, opravy mlatových návštěvnických cest a ploch v dětské zoo a další drobnější opravy.
V rámci ostatních oprav a udržování byly hrazeny instalatérské,
tesařské a truhlářské práce, malířské a lakýrnické práce, zednické,
betonářské a zemní práce, čištění a dezinfekce vody, elektromontážní a elektroinstalační práce, údržba a servis MaR, EZS a EPS,
zámečnické práce, sklenářské práce, výškové a horolezecké práce,
izolatérské a klempířské práce, výroba klíčů a zámků, podlahářské
a parketářské práce, oprava jízdních kol a další. Z větších akcí stojí
za zmínku oprava pražcové palisády výběhu horských koz, oprava
oplocení výběhu žiraf a oprava oplocení výběhu slonů.
Opravy strojů a zařízení se věcně týkaly především oprav kamerových systémů, EZS, EPS a MaR, opravy čerpací techniky, opravy automatických bran, dveří a závor, opravy chladicích zařízení
a vzduchotechniky, výměny hořáků plynových kotelen Indonéská
džungle a Africký dům.
Nejvýznamnějšími položkami v čerpání oprav dopravních prostředků je oprava vozidla Fiat Scudo, nakladače Manitou, Multicar,
nákladního vozidla MAN, užitkového vozu Toyota Fuso a výměna
řídicí jednotky pro elektrovozík John Deere.
V případě údržby pozemků a porostů se pak jednalo zejména o arboristické práce související s průběžným i mimořádným ošetřením stromů, údržbu skalního masivu včetně odstranění akátových
porostů a další zahradnické práce.
Přehled o výši provedených oprav a udržování dle jednotlivých
druhů uvádí tabulka níže.
Tab. 2:		 Přehled o výši provedených oprav 		
		 a udržování dle jednotlivých druhů
v tis. Kč

RS
2016
Opravy budovy a stavby
300,0
Opravy komunikací
150,0
Ostatní opravy a udržování
4 215,0
Opravy strojů a zařízení
1 200,0
Opravy a servis programového vybavení
13,0
Opravy dopravních prostředků
800,0
Opravy inventáře
30,0
Údržba pozemků a porostů
2 100,0
Opravy a udržování celkem
8 808,0
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RU
2016
3 464,0
2 042,7
10 672,5
3 547,0
0,0
1 339,7
0,4
8 176,6
29 242,9

Skutečnost
2016
3 363,3
1 841,9
10 324,2
3 546,1
0,0
1 339,7
0,4
7 872,2
28 287,8

Celkové náklady na ostatní služby (skutečnost 2016 – 28 453,8
tis. Kč) vzrostly oproti roku 2015 o 3 376,5 tis. Kč. Některé položky
ostatních služeb zaznamenaly nárůst, jiné naopak pokles, meziroční rozdíly vyplývají zejména z aktuálních potřeb příslušného
roku. K nejvýraznějšímu navýšení došlo v případě nákladů na svoz
odpadu (o 1 724,4 tis. Kč), kdy v roce 2016 byla z bezpečnostních
i provozních důvodů zrealizována likvidace biologického odpadu
z prostor Bosny. K nárůstu došlo rovněž v případě nákladů na přepravu (o 224,3 tis. Kč), a to především z důvodu uskutečnění zdvojeného transportu koní Převalského a také v rámci veterinárních
rozborů a péče (o 330,8 tis. Kč).
Osobní náklady
Limit prostředků na platy byl schválen ve výši 57 652,3 tis. Kč
pro 208 pracovníků. Limit počtu pracovníků byl v průběhu roku
usnesením RHMP č. 951 ze dne 26. 4. 2016 navýšen na 211 přepočtených osob. V souvislosti s nařízením vlády č. 316/2015 Sb.
a usnesením vlády č. 672/2016 byl usnesením RHMP č. 2699 zvýšen limit prostředků na platy o 598,2 tis. Kč. Usnesením RHMP
č. 951 byl zároveň udělen souhlas s použitím fondu odměn ve výši
24 000,0 tis. Kč, přičemž skutečné čerpání činilo 23 791,5,0 tis.
Kč. Fond odměn byl použit na odměny zaměstnanců (14 774,6 tis.
Kč) a dále z něj bylo kompenzováno překročení limitu prostředků
na platy (9 016,9 tis. Kč)
Limit počtu zaměstnanců 211 osob byl dodržen na 99,8 %.
Zvýšené ostatní osobní náklady vznikly především z důvodu
rostoucí potřeby zajištění personálu, pokladních a průvodcovských
služeb ve vztahu ke zvýšené 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. K navýšení došlo rovněž
z důvodu předčasného ukončení smlouvy s poskytovatelem úklidových služeb, kdy jsme museli na období 3 měsíců přistoupit k náhradnímu řešení prostřednictvím dohod mimo pracovní poměr.
Úměrně k nárůstu mzdových nákladů, došlo rovněž ke zvýšení zákonného sociálního pojištění a ostatních sociálních nákladů.
Odpisy
Odpisový plán byl schválen ve výši 52 129,0 tis. Kč. Na základě žádosti Zoo Praha došlo usnesením RHMP č. 3234 ze dne
20. 12. 2016 ke snížení odpisového plánu o 922,0 tis. na 51 207,0
tis. Kč za současného ponechání úspory na úhradu provozních nákladů. Skutečné odpisy pak činily 50 999,1 tis. Kč, upravený plán
tak byl naplněn na 99,6 %. K nižším odpisům oproti původnímu
plánu (1 129,9 tis. Kč) došlo především z důvodu pozdějšího zařazení dlouhodobého majetku oproti původnímu předpokladu.
Ostatní náklady
Nejvýznamnější položkou v rámci ostatních nákladů jsou náklady z titulu koeficientu DPH, které činily 16 058,3 tis. Kč. Vzhledem ke schválenému rozpočtu (14 500,0 tis. Kč) došlo k nárůstu
o 1 558,3 tis. Kč, a to zejména v souvislosti s nárůstem celkových
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nákladů na nákup materiálu a služeb. Další podstatnou položkou
v rámci této kategorie je pojistné (2 106,9 tis. Kč) a členské poplatky (700,5 tis. Kč – WAZA, EAZA, EARAZA, UCSZOO, ISIS,
ACCESS EU!). V této položce jsou zahrnuty rovněž finanční náklady, konkrétně kurzové ztráty (268,5 tis. Kč).
Vykázána byla rovněž manka a škody v celkové hodnotě 197,2 tis.
Kč (192,9 tis. Kč – vyřazení uměleckých předmětů v důsledku fyzického opotřebení, 3,0 tis. Kč – tři padělané tisícikorunové bankovky zadržené KB při odvodu tržeb, 1,0 tis. Kč – jedna padělaná
tisícikorunová bankovka zadržená KB při odvodu tržeb, 0,3 tis.
Kč – manko zjištěné inventarizací v případě skladu propagačního
materiálu).

Hospodářský výsledek

K 31. 12. 2016 ukončila Zoo Praha hospodaření v rámci hlavní
činnosti s vlastní úsporou neinvestičního příspěvku 1 166,5 tis. Kč
(z toho nižší tvorba odpisů oproti schválenému plánu –
1 129,9 tis. Kč).
V případě prostředků převedených z Fondu finančního vypořádání
určených na úhradu nákladů spojených s transportem dvou samic
slona indického došlo k úspoře celé částky 5 195,0 tis. Kč.
K úspoře ve výši 328,5 tis. Kč došlo v rámci prostředků převedených z projektu „Dvoukoruna ze vstupu“, účelově určených
na úhradu nákladů spojených s transportem koní Převalského
do Mongolska a v rámci Mongolska.
Celková úspora neinvestičního příspěvku MHMP poté činila
6 690,00 tis. Kč

DOPLŇKOVÁ ČINNOST
Výnosy

V rámci doplňkové činnosti se podařilo dosáhnout celkových výnosů 77 871,9 tis. Kč. Roční plán výnosů stanovený na 51 735,0 tis.
Kč tak byl splněn na 150,5 %, k převýšení plánu došlo ve všech položkách rozpočtu.
Díky pozitivnímu vývoji návštěvnosti dosáhly tržby z parkoviště celkové výše 14 973,8 tis. Kč, plán tak byl převýšen o 36,1 %. Situaci na parkovištích nám komplikovala oprava komunikace Pod
Hrachovkou a v prvním pololetí roku 2016 i úplné uzavření křižovatky s ulicí K Bohnicím, kdy nájezd na severní parkoviště byl
pro návštěvníky velmi komplikovaný. Často jsme museli využívat

Tab. 3:		 Přehled výnosů doplňkové činnosti
		 v roce 2016
Výnosy DČ
Schválený rozpočet 2016
v tis. Kč		
Parkoviště
11 000,0
Reklama
9 500,0
Ostatní služby (poštovné e-shop,
865,0
fotoautomat, sloní trenažer, provize za
pamětní medaile, bonusy od partnerů)
Pronájem
14 500,0
Prodané zboží
15 800,0
Ostatní výnosy
70,0
(prodej sloního trusu, přefakturace
energií a služeb, inventurní rozdíly)
Celkem
51 735,0
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Skutečnost k 31. 12. 2016
14 973,8
13 504,0
982,3

služeb dopravní policie ke krátkodobým uzavírkám ulice Trojská,
aby auta neblokovala MHD. V návaznosti na to jsme se rozhodli
k přípravě a následné realizaci dalšího projektu modernizace parkoviště, kdy obsazenost parkovišť bude počítána automatickým
systémem a na světelné tabuli návštěvníci při příjezdu ke křižovatce před zoologickou zahradou uvidí stav obsazenosti parkovišť.
Tento systém pomůže v orientaci jak přijíždějícím návštěvníkům,
tak při samotné práci zaměstnanců parkoviště. V posledním zářijovém týdnu, tj. od 24. 9. do 2. 10. 2016, jsme zrealizovali ve spolupráci s MHMP, DPP a TSK pilotní projekt parkoviště pro zoo
u tunelu Blanka, které bylo pro návštěvníky cenově zvýhodněné
a odkud jezdila kyvadlová autobusová doprava před hlavní vchod
Zoo Praha. Tento pilotní projekt nám významně pomohl s umístěním vozidel návštěvníků hlavně 28. 9. při oslavách 85. výročí
Zoo Praha a následně pak v sobotu 1. 10., kdy byl poslední slunný
teplý víkendový den. V oba uvedené dny jsme parkoviště u Blanky
naprosto zaplnili (330 aut).
Výnosy z prodaného zboží činily 27 335,5 tis. Kč, stanovený
plán tak byl překročen o 73 %.
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 a v koutku se suvenýry vyrobenými z papíru
ze sloního trusu v nově otevřené Papírně.
V oblasti merchandisingu jsme se při přípravě nových suvenýrů tematicky soustředili na 85. výročí založení Zoo Praha a dále na narození nových, u návštěvníků oblíbených mláďat. K příležitosti 85.
výročí Zoo Praha jsme jako ústřední design merchandisingu zvolili historickou kresbu první lvice v Zoo Praha – lvice Šárky. Ta se
objevila na tričkách, samolepkách, pamětních medailích a výroční
turistické známce. Dále jsme připravili dvě skládačky historických
pohlednic ze Zoo Praha, samostatnou historickou pohlednici Zoo
Praha ve formátu A5 a výroční edici úspěšného likéru Sloní moč
v nové lahvi s výroční etiketou. K narození hrošíka, slůněte a gorilky jsme připravili pohlednice, plakáty, dětská trička, tašky přes
rameno, houbičky na mytí, butony a hrnky s jejich motivy. Mimo
to jsme vydali druhý díl úspěšných relaxačních omalovánek pro
děti i dospělé, které byly pokřtěny u příležitosti slavnostního zahájení hlavní sezony 2016. K těmto omalovánkám jsme ve spolupráci s partnerskou firmou Koh-i-noor připravili ve stejném designu
dřevěné pastelky, které prodáváme v sadě s omalovánkami. Dále
jsme připravili další dvě pexesa Zoo Praha (s mláďaty a dospělými
jedinci) a trička s ibisem. Vydali jsme diář Zoo Praha 2017 a nástěnný i stolní kalendář Zoo Praha 2017. K příležitosti 85. výročí
Zoo Praha proběhly křtiny žirafy a hrabáče. K těmto křtinám jsme
do prodeje připravili dětská trička se žirafou, pohlednice, magnetky a čtyři motivy nových dětských puzzlí s letošními oblíbenými mláďaty. K příležitosti narození druhého slůněte, v říjnu 2016,
jsme připravili novou sadu triček s námětem „Babyboom v Údolí
slonů“. Předvánoční výběr v obchodech i na e-shopu byl ještě obohacen o velké puzzle Zoo Praha s námětem surikat a tučňáků a již
tradiční „Vánoční štěstí“.

20 304,1
27 335,5
772,2

Pro rok 2016 jsme nechali v rámci merchandisingu veřejné sbírky
Pomáháme jim přežít vytvořit odznáčky s gorilkou, supem a koněm Převalského, skládanky, samolepky, pexeso, karty Černý Petr
s tematikou ohrožených druhů zvířat ve střední Africe. K příležitosti letošního transportu koní Převalského jsme nechali vytvořit
novou edici triček, butonů, pohlednic a samolepek.

77 871,9

Plán tržeb z pronájmů byl překročen o 40 %. Počátkem roku 2016
proběhla veřejná soutěž na nového nájemce objektu Černohouska
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a stánku s občerstvením U Převaláka (u severní stanice lanovky).
S novým nájemcem jsme se vrátili k původnímu konceptu budovy
Černohouska, kterým je kavárna s cukrárnou, kde je sortiment doplněn čerstvě plněnými bagetami a čerstvými zeleninovými saláty.
Dále jsme dvakrát vyhlásili veřejnou soutěž na Hostinec Gočárův
dům, která ovšem pokaždé musela být zrušena, neboť nebyla dodána žádná nabídka. Ač jsme k účasti v soutěži oslovili řadu provozovatelů gastronomických zařízení, nebyli jsme úspěšní. Objekt je
umístěn mimo hlavní atraktivní cíle s výběhy nebo pavilony zvířat,
navíc náročný na provoz a počet zaměstnanců, proto u potenciálních zájemců vyvstala obava o návratnost nákladů a výnosnosti
provozu. Po intenzivním hledání nového provozovatele se nám
nakonec od července povedlo objekt pronajmout tak, aby i nadále sloužil jako restaurace s kvalitní českou kuchyní a celoročním
provozem.
Pro zkvalitnění služeb jsme dále pokračovali v externím mystery
shoppingu, který nám pomáhá v odstraňování slabých míst u provozovaných placených služeb, zvláště u nájemců gastronomických
zařízení. Po loňských zkušenostech se ukázalo, že nájemci se výsledky řídí, nalezené nedostatky odstraňují a průměrné bodové
hodnocení na služby v areálu se stále zvyšuje.

Náklady

Celkové náklady včetně daně z příjmu dosáhly výše 45 615,1 tis.
Kč. Stanovený roční plán nákladů tak byl překročen o 44,4 %. Tyto
náklady bylo nutné vynaložit z důvodu zajištění výnosové stránky
rozpočtu.

V případě služeb došlo pouze k překročení původního předpokladu o 30,4 %. Toto překročení bylo zapříčiněno především z důvodu
změny metodiky účtování přefakturací služeb.
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. Z výše uvedených komplikací při obsluze parkovišť z důvodu uzavírek jsme na víkendové služby museli
využívat více brigádníků, čímž stouply výdaje na ostatní osobní
náklady.
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 2016 činil 32 256,8
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 s pravidly pro finanční
vypořádání navrhujeme proto do rezervního fondu přidělit 7 010,5
tis. Kč, do fondu odměn poté 25 246,3 tis. Kč.

V souvislosti se zvýšenými tržbami došlo k nárůstu nákladů oproti
plánu především v případě daně z příjmu a nákladů z prodaného
zboží.

Ing. ŠÁRKA NOVÁKOVÁ,
EKONOMICKO-PROVOZNÍ NÁMĚSTKYNĚ ■

Tab. 4: Přehled externí kontrolní činnosti v roce 2016
Kontrolující subjekt
Provedení kontroly
Odborový svaz
2. až 3. 3. 2016
pracovníků kultury
a ochrany přírody
Ministerstvo životního
3. 3. 2016
prostředí
Pražská správa sociálního
14. a 18. 3. 2016
zabezpečení		
		
Oborová zdravotní pojišťovna
12. 4. 2016
MHMP (odbor evropských fondů) 12. 4. 2016
		
Česká inspekce
4. 8. 2016
životního prostředí		
MHMP
23. 9. 2016
(odbor kontrolních činností)		
		
		
		
		
		
Krajská veterinární správa,
2016
Městská veterinární 		
správa v Praze		
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Zaměření kontroly
Stav bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Zjištění
Bez nedostatků

Plnění podmínek provozování zoologických zahrad

Bez nedostatků

Plnění povinností v nemocenském pojištění,
v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného
na sociální zabezpečení
Plnění povinností plátce pojistného na veřejné zdravotní pojištění
Kontrola udržení cílů projektu po dobu udržitelnosti –
projekt č. CZ.2.16/2.1.00/22211 Gočárovy domy
Dodržování zákonných předpisů při držení
a chovu exemplářů CITES
Využití prostředků poskytnutých z rozpočtu hl. m. Prahy
formou daru na základě usnesení RHMP č. 1809 ze dne
21. 7. 2015 na podporu projektů k záchraně ohrožených
druhů zvířat ve volné přírodě (Návrat divokých koní – transport
koní Převalského do Mongolska,
Toulavý autobus a aktivity ekoklubu,
Návrat divokých koní – nákup vozidla)
Celkem 34 kontrol podle zákonů č. 166/1999 Sb.
a č. 246/1992 Sb. (bezpečnost chovu z hlediska prevence vzniku
a šíření nákaz, biologická bezpečnost, nakládání s vedlejšími
produkty živočišného původu apod.)

Zjištěn přeplatek na pojistném
na sociální zabezpečení,
bez dalších nedostatků
Bez nedostatků
Bez nedostatků
Bez nedostatků
Bez nedostatků

Bez postihu

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016

Tab. 5:		 Hospodaření Zoo Praha v roce 2016
		 (v tisících Kč)

NÁKLADY – HLAVNÍ ČINNOST
Celkem
drobný dlouhodobý majetek
krmivo (včetně krmiva hrazeného z dotace MŽP)
ostatní spotřební materiál
spotřeba energie
prodané zboží
opravy a údržba
cestovné
služby spojů
ostatní služby
osobní náklady
odpisy
daně a poplatky (bez daně z příjmu)
ostatní náklady

340 429
10 547
25 496
20 724
29 184
175
28 288
3 326
1 448
28 115
122 104
50 999
307
19 716

NÁKLADY – DOPLŇKOVÁ ČINNOST
Celkem
spotřeba materiálu
spotřeba energie
prodané zboží
opravy a údržba
ostatní služby
osobní náklady
ostatní náklady
daň z příjmů

45 615
260
1 823
16 114
277
1 955
17 369
442
7 375

VÝNOSY – HLAVNÍ ČINNOST
Celkem
vstupné
tržby za přepravu
průvodcovské služby
ostatní prodej služeb
prodej zboží
konkrétně určené dary
jiné výnosy

241 147
203 439
132
2 372
1 040
423
3 673
30 069

DOTACE – HLAVNÍ ČINNOST
Celkem čerpané dotace
příspěvek zřizovatele
státní dotace (MŽP)
ostatní dotace (OPPK)

99 281
96 120
3 161
0

VÝNOSY – DOPLŇKOVÁ ČINNOST
Celkem
prodané zboží
pronájmy
parkoviště
reklama
ostatní služby a výnosy

77 872
27 335
20 304
14 974
13 504
1 754

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ROKU 2014
Výnosy zoo celkem
Náklady zoo celkem
Zlepšený hospodářský výsledek (po zdanění)

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016

418 300
386 044
32 257
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CHOVATELSTVÍ
Rok 2016 byl z chovatelského hlediska svým způsobem výjimečný, protože se podařilo několik
odchovů, které se neopakují příliš často – buď proto, že se jedná o druhy rozmnožující
se v lidské péči jen obtížně, nebo vzhledem k pomalému tempu reprodukce. Ovšem
poslání zoologické zahrady je širší než samotný chov a prezentace zvířat. Proto Zoo Praha
dlouhodobě spolupracuje s řadou tuzemských i mezinárodních institucí a je aktivním členem
mnoha odborných organizací. Dlouhodobě se zapojuje do ochranářských projektů a stranou
nezůstávají ani vzdělávací a odborné aktivity či komunikace s médii a veřejností.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016
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V rámci chovatelské práce Zoo Praha tradičně spolupracuje s řadou
tuzemských i mezinárodních institucí a je aktivním členem mnoha 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 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 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 několika konferencí
a setkání, kde ve většině případů byly předneseny odborné prezentace – bylo to pracovní setkání týkající se ochrany supů mrchožravých v Itálii, setkání pracovní skupiny pro chov a ochranu
ary Learova v Brazílii, jednání pro dlouhodobý management evropského chovu pelikánů kadeřavých v Polsku, 37. konference pro
tropické ptáky pořádaná Gesellschaft für Tropenornithologie e. V.
v Plzni, EAZA TAG Midyear Meeting pro malé savce v ČR, EAZA
TAG Meeting pro plazy v Zagrebu, EAZA TAG Meeting pro antilopy a žirafy v ČR či Joint TAG Chair Meeting v americké Omaze.
Pět pracovníků se účastnilo zářijové výroční konference EAZA
v Belfastu, kde byla přednesena řada příspěvků, mimo jiné o transportech koní Převalského do Mongolska, chovu varanů komodských či stavu jednotlivých programů plemenných knih. Také zde
byl prezentován poster o projektu Toulavý autobus v Kamerunu.
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.
Nejvýraznější stavební aktivitou roku 2016 týkající se zoologického útvaru byla probíhající výstavba Rákosova pavilonu. Drobné
stavební úpravy proběhly ve vnitřní expozici hrabáčů, kde byla
vytvořena druhá porodní nora. Díky dalším úpravám v zázemí
bylo možné do expozice k samci hrabáče uvést dvojici dikdiků Kirkových. Koncem roku jsme kompletně přestavěli expozici vyder
hladkosrstých a binturongů. Zejména vydry získaly nové prostory
k pohybu, a to instalací sítě zhruba pětadvaceti metrů podzemních
nor napojených na dva odchovné boxy. Kompletní přestavba proběhla u hrazení velkého afrického výběhu.
Významnou a bezpochyby jednou z nejvíce sledovaných událostí
bylo v předjaří protržení velké průchozí voliéry Africké skály, obývané toho času ibisy skalními, jeřáby panenskými a několika dru-

20

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016

hy vrubozobých ptáků, pod těžkým sněhem.. V důsledku protržení
stropu ulétlo 18 ibisů, které se za neocenitelné pomoci veřejnosti
a díky enormnímu nasazení chovatelů a dalších pracovníků podařilo všechny odchytit. V druhé polovině roku proběhla kompletní
výměna síťoviny na voliéře za kovovou a koncem roku byli ibisi
vráceni zpět.

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 Säugetierkunde
■ 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)
■ Zootierärzte Tagung im deutschsprachigen Raum
(MVDr. Roman Vodička, Ph.D. – člen)
■ CAZWV – Česká asociace veterinářů zoozvířat a volně žijících zvířat (MVDr. Roman Vodička, Ph.D. – viceprezident,
MVDr. Helena Vaidlová – člen)
■ AAV – Americká asociace ptačích veterinářů (MVDr. Helena
Vaidlová – člen)
■ EAAV – Evropská asociace ptačích veterinářů (MVDr. Helena
Vaidlová – člen)

foto: Petr Hamerník

Práce v mezinárodních komisích a institucích
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■ WAZA − Programm 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 Campaigns –
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
RNDr. Pavel Brandl, Ph.D. – člen TAG pro slony, malé savce
a poloopice
RNDr. Evžen Kůs – člen TAG pro koňovité
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
■ EAZA – Transport Working Group
Ing. Tomáš Kapic – člen komise
■ EEP (European Endangered Species Breeding
Programmes) – coordinator
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RNDr. Ivan Rehák, CSc. – koordinátor EEP pro hroznýšovce
kubánské
Antonín Vaidl – koordinátor EEP pro supy mrchožravé
Ing. Tomáš Kapic – koordinátor EEP pro bažanty Edwardsovy
■ ESB (European Studbook) – evropská plemenná kniha
RNDr. Pavel Brandl, Ph.D. – vedoucí ESB pro komby ušaté
a jižní a pro velemyši obláčkové a největší
RNDr. Ivan Rehák, CSc. – vedoucí ESB pro hroznýšovce kubánské, želvy bornejské a želvy černavé
Antonín Vaidl – vedoucí ESB pro amazoňana jamajského
■ EEP (European Endangered Species Breeding Programmes) –
člen komise
Mgr. Jaroslav Šimek, Ph.D. – člen komise EEP pro žirafy, přímorožce šavlorohé, adaxe, bongy, anoa nížinné, koně Převalského a zebry Grévyho
RNDr. Pavel Brandl, Ph.D. – člen komise EEP pro levharty
mandžuské, levharty obláčkové, kočky rybářské, lvy indické
a slony indické
Antonín Vaidl – člen komise EEP pro supy hnědé, amazoňany
rudoocasé, pelikány kadeřavé, dvojzoborožce nosorožčí, člunozobce africké, kakaduy palmové a ibisy skalní
Petr Velenský – člen komise EEP pro varany komodské
RNDr. Evžen Kůs – člen komise EEP pro koně Převalského
■ ISB (International Studbook) – mezinárodní plemenná kniha

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 UJEP Olomouc a Mendelova univerzita v Brně
■ Národní muzeum, Regionální muzeum Chrudim,
Státní zámek Slatiňany, Národní knihovna Praha
a regionální vědecké knihovny (Brno, Plzeň, Ústí n. Labem, 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, Thomayerova nemocnice
■ Veterinární a farmaceutická univerzita, Brno
■ MŽP (Ministerstvo životního prostředí ČR) – 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)
■ Živa – časopis pro biologickou práci
(RNDr. Evžen Kůs – člen redakční rady)
■ Správa přísně chráněné oblasti Gobi B, Mongolsko
■ Limbe Wildlife Centre, Kamerun
■ Tropical Rural and Forest Development, Kamerun
■ Mefou Park, Kamerun
■ CZA (Central Zoo Authority), Indie
■ Sakkarbaugh Zoo, Indie
■ MCBT – Madras Crocodile Bank Trust a Gharial Conservation
Alliance, Indie (RNDr. Ivan Rehák, CSc. – předseda pro evropský region)
■ IZY – International Zoo Yearbook
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RNDr. Evžen Kůs – vedoucí ISB pro koně Převalského
RNDr. Ivan Rehák, CSc. – vedoucí ISB pro leguány kubánské
EAZA – species monitoring
RNDr. Pavel Brandl, Ph.D. – monitoring hutie kubánské
a mary slaništní
Antonín Vaidl – monitoring loriho vlnkovaného a trichy orlího
Mgr. Barbora Dobiášová – monitoring přímorožce beisy
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
Committee
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)
VCF (Vulture Conservation Foundation)
Antonín Vaidl – člen Advisory Group

Zoological records
Herpetologists’ 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
Corpo Forestate dello Stato (Italian Forest Service), Life
Project SOS Capovaccaio, 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 sojkovce rezavočelého
Centro Chaqueño para la Conservación e Investigación – Proyecto Taguá (CCCI) – záchovný program pro pekari
Wagnerovy
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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 2016 bylo v Zoo Praha chováno celkem
4 776 jedinců v 690 druhzích.
Tab. 6: Přehled chovaných druhů a jedinců
		 v letech 2014–2016

Savci
Ptáci
Plazi
Obojživelníci
Ryby
Paryby
Bezobratlí
Celkem

k 31. 12. 2014
druhů
kusů
165
1 110
294
1 547
129
1 087
15
128
39
803
1
1
31
51
674
4 727

k 31. 12. 2015
druhů
kusů
167
1 074
293
1 494
132
987
14
124
43
985
1
1
31
51
681
4 716

Tab. 7:		Počet chovaných druhů ve vybraných
		kategoriích v letech 2014–2016
k 31. 12. 2016
druhů
kusů
162
1 078
304
1 637
135
1 118
17
123
39
767
1
1
32
52
690
4 776

Červená kniha ohrožených druhů
(IUCN Red List 2015)
Evropské záchovné
programy – EEP
Mezinárodní plemenné knihy – ISB
Evropské plemenné
knihy – ESB
Ohrožené druhy fauny ČR
CITES

2014
521

2015
542

2016
548

59

59

59

52
59

49
62

48
66

42
258

38
255

45
259

Odchovy

V roce 2016 se narodilo celkem 1 328 mláďat 231 druhů zvířat,
v kategorii „odchovaná” bylo ke konci roku vedeno celkem 992
mláďat 201 druhů.
Tab. 8: Přehled narozených mláďat ve třech
		 hlavních skupinách zvířat v letech 2012–2016
Savci
Ptáci
Plazi
Celkem

2011
416
535
780
1 731

2012
428
396
560
1 384

2014
315
501
528
1 344

2015
419
420
467
1 306

2016
442
558
328
1 328

MGR. JAROSLAV ŠIMEK, PH.D.
ZOOLOGICKÝ NÁMĚSTEK ■

foto: Petr Hamerník

Samec emua hnědého s mláďaty
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Plazi, obojživelníci,
ryby a bezobratlí

Samice varana
komodského
Stříbřenka

foto: Petr Velenský

Rozmnožování a odchovávání plazů v roce 2016 pokračovalo v trendu
posledních několika let. Soustředění na důležité druhy a potřebná množství
odchovaných mláďat vyústilo v rozmnožení 32 druhů plazů v 328 jedincích.
Poněkud menší celkový počet vylíhlých plazích mláďat oproti rekordním
rokům je způsobený zejména racionalizací počtu hromadně odchovávaných
druhů ve vztahu ke kapacitě zázemí i časové náročnosti odchovů. U některých
druhů jsme proto k inkubaci nasadili pouze omezený počet vajec.

Rok 2016 byl dalším zásadním a přelomovým rokem v dvanáctileté historii chovu varanů komodských (Varanus komodoensis). Až do letošního roku se totiž v rozmnožování uplatnila pouze zakladatelka našeho chovu Aranka, která zplodila 30 mláďat
se svým partnerem Dracem a 17 dalších bez účasti samce, tedy
partenogeneticky. Byli jsme si skoro jisti kvalitou naší metodiky, spočívající ve vytváření tepelného komfortu v expozici varanů
komodských i v záložním objektu, věnovaným jejich chovu. Dařilo se nám i zdárně odchovávat zdravá mláďata, ale dokud jsme
nedosáhli druhé generace, mohla být hlavní podmínkou úspěchu
právě mimořádně plodná Aranka. Na druhou generaci jsme nijak
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nepospíchali. Vybrali jsme si Arančiny dcery z rozmnožení v roce
2010, kdy byla na vrcholu fyzických sil. Osvědčeným třístupňovým odchovem jsme je dovedli z malého terária v zázemí pavilonu želv přes expozici mladých varanů tamtéž až do chovatelsky
nejzásadnějšího prostoru – záložního domu varanů, kterému
říkáme Rinča. Po celou dobu jsme důsledně dbali na správnou
teplotu chovu (blížící se přehřívání), kvalitní, avšak nepříliš časté
krmení a též na sociální aspekty života údajně samotářských varanů, tedy možnost potkávat jiné varany, navazovat s nimi vazby
i testovat vzájemnou sílu. Postupnými odchody do různých zoo
světa nám v roce 2016 zbyly dvě vybrané samičky a bylo zřejmé,
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Samice Aranka, která přišla
do zoo v roce 2004, strávila
poslední období života
v zázemí zvaném Rinča,
kde vytvořila harmonickou
dvojici se svým synem
Dorianem (v popředí).

zdravého a početného potomstva druhé generace stalo důležitým
mezníkem, potvrzujícím platnost námi používané, mnohými zoologickými zahradami však zpochybňované metodiky.

že mají v tomto roce nejvyšší čas k započetí produktivního života. Při promeškání ideální hranice šesti let by totiž mohla hrozit
počínající, zejména tuková degenerace pohlavních orgánů ústící
v těžko odvratitelnou sterilitu. Jako jejich partner byl vybrán samec vylíhnutý v Los Angeles, který byl součástí rozsáhlé výměny varanů mezi naším a severoamerickým chovem v roce 2012.
Samec je o rok mladší než naše samičky, což mohla být výhoda
i nevýhoda. Výhodou byla jeho menší velikost, neumožňující mu
při námluvách uplatnit plnou sílu a agresivitu. Nevýhodou bylo
právě posunutí začátku reprodukce našich samic z možných pěti
až na šest let věku, kdy jim partner dospěl. Brzy po jeho připuštění k samicím se ukázalo, že výhoda menší velikosti převažuje a že
samec je velmi sexuálně aktivní i sociálně zdatný. Po bouřlivých
námluvách v dubnu a květnu snesly obě samičky v červnu den
po sobě velmi kvalitní snůšky. Z nich se na sklonku roku vylíhlo
sedmnáct zdravých mláďat (a další dvě ještě v prvních lednových
dnech), což je více než počet, doporučený záchovným programem tohoto druhu (EEP) v rámci EAZA. Pro nás se však dosažení
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V pražské zoo se vylíhl
rekordní počet mláďat
varanů komodských.

Nastolení správného reprodukčního cyklu ve správném věku
bylo velmi důležité nejen pro samici Stříbřenku, která zůstává
v našem chovu. Tato okolnost má i mimořádnou důležitost pro
úspěch mise druhé ze samiček, Raunchy. Ta byla koordinátorem
chovu komodských varanů přidělena k nejstaršímu samci v Evropském chovu Vernerovi do švédské Zoo Eskilstuna. Je totiž
poslední nadějí k rozmnožení jeho vzácných, v evropském chovu
zatím neuplatněných genů.
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Varanovec
bornejský

telů i zoologických zahrad, v uplynulých desetiletích však zcela vymizel. Pro daný biotop se však jedné o zcela typického obyvatele,
který vhodně zapadá do mozaiky plazích životních forem a strategií severoamerických pouští. Všechny ostatní druhy plazů se již
v naší zoo rozmnožovaly. U řady z nich se však jedná o žádoucí
překlopení do další generace a o pojistku chovu pro příštích několik let. Z tohoto pohledu pro nás bylo velice cenných 17 mláďat
mabuje perleťové (Trachylepis margaritifer), afrického ještěra, který se zdánlivě rozmnožuje velmi snadno. Naše zkušenosti
ovšem ukazují, že pro dosažení další generace je vždy třeba vytvořit vhodné chovné podmínky pro mladá zvířata v okamžiku
dosažení pohlavní dospělosti. Při promeškání první příležitosti
k reprodukci dochází k zatloustnutí samic a jejich rozmnožování je pak takřka nemožné. Podobná chovatelská úskalí provázejí i odchovy agam dodomských (Agama lionotus dodomae).

Mláďata želvy hvězdnaté
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V součtu rozmnožených druhů plazů nalezneme hned tři, které
se v zoo Praha rozmnožovaly zcela poprvé. V první řadě se jedná
o želvu hvězdnatou (Geochelone elegans). V expozici středoasijských pouští Kattakum se podařilo přivézt k rozmnožování
samici, která byla jako mládě zabavena v roce 2004 Českou inspekcí životního prostředí. Otcem sedmi mláďat byl samec z páru,
který nám věnoval soukromý chovatel, jedno mládě se podařilo
vylíhnout i od spolu s ním darované samice. Dalším pražským
„prvoodchovem“ bylo 13 mláďat užovky Ravergierovy (Hemorrhois ravergieri). I jejich rodiče jsme si odchovali od mláďat,
darovaných soukromým chovatelem. Užovky Ravergierovy jsou
expozičně velmi vděční, čilí a aktivní hadi s výrazným vzorem.
Jejich zavedení do kolekce a následné rozmnožení spadá do snahy o posílení hadí kolekce, kterou vnímaví návštěvníci mohou
v současné době pozorovat. Posledním z klubu poprvé rozmnožených plazů je leguán pustinný (Dipsosaurus dorsalis), loni
nový obyvatel pouštní severoamerické expozice Sonora. Leguán
pustinný býval tradičním druhem v chovech soukromých chova-

Skupina želv Smithových
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U tohoto druhu se kromě nutnosti rozmnožovat již velmi mladé
samice jedná i o velmi obtížné vytváření správných snáškových
úkrytů a teplotou v inkubaci podmíněné pohlaví mláďat. Chyba
v inkubaci jednoho pohlaví může zcela přerušit řetězec následných generací a tím i ukončit chov. Z toho důvodu ani loňských 19
mláďat tohoto druhu nemusí být do budoucna dostatečnou zárukou pokračování chovu. U želv nedochází k obměně generací často, nicméně poskytneme-li odchovy z uplynulých let jiným zoologickým zahradám a chovatelům, vždy si snažíme vytvořit rezervu
odchovem dalších mláďat. Proto pro nás byla v roce 2016 důležitá
4 mláďata želv pardálích (Stigmochelys p. pardalis). Poté, co
jsme v roce 2005 objevili metodiku inkubace vajec tohoto poddruhu střídáním teplých a studených období, které jsme zajistili
přemisťováním vajec z inkubátoru do vinotéky a zpět, je pro nás
odchov spíše pracný než obtížný a pouštíme se do něj v případě
zájmu o mláďata nebo právě potřeby odchovávat zálohu naší stélé
expoziční obsádky. Podobnou legendu má i želva Smithova
(Pangshura smithii), kterou navíc setrvale množíme jako jediná
instituce v Evropě. Dvě odchovaná mláďata za rok 2017 mohou
sehrát v budoucnu v našem chovu velmi výraznou roli. Z rozmnožujících se „stálic“ je třeba jmenovat leguány kubánské (Cyclura nubila), želvy skalní (Malacochersus tornieri) a želvy tuniské (Testudo graeca nabeulensis). Mimořádnou radost jsme
měli z 5 mláďat zmije obecné (Vipera berus), protože se jedná
o dosažení druhé generace, navíc mimo přirozené prostředí v teráriu v zázemí. O zmiji obecné je známo, že její specifické životní
nároky se saturují velmi nesnadno. Ani odchov mláďat není, a ani
v našem případě nebyl, zcela hladký. Mláďata často odmítají potravu, a jestliže selže navození chuti k jídlu imitací zimního odpočinku, je zapotřebí je krmit uměle. U nás došlo při podzimním
„zimování“ ve vinotéce k úhynu jednoho mláděte a u ostatních čtyř
byla metoda úspěšná z padesáti procent. Zbylá dvě mláďata jsme
uměle krmili několik měsíců, ale nakonec i ona akpceptovala mláďata hlodavců, podávaná přirozeným způsobem. Plazem, který
se v naší zoo nejhojněji rozmnožuje, je agama stepní (Trapelus
sanguinolentus). O jejích 98 mláďatech platí již zmíněná omezující opatření, při inkubaci všech snešených vajec bychom odchovávali mláďat agam stepních několikanásobně víc. Omezení jejich
počtu, a tím i finanční a chovatelské náročnosti chovu bylo možné
i díky tomu, že jsme objevili docela jistý způsob inkubace samiček.
V dřívějších letech totiž inkubace vajec v různých stálých teplotách
vedla k líhnutí velké převahy samců, takže dosažení další generace
samic tohoto krátkověkého druhu bylo potřeba inkubace velkého
množství mláďat. Zdá se, že při inkubacích vajec v teplotě, která
v průběhu 24hodinového cyklu značně kolísá, dochází k líhnutí
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Kurátor chovu
plazů vypouští
jedno ze sedmi
mláďat varanovce
bornejského
do terária.

vyrovnaného poměru pohlaví. To nám umožňuje racionalizovat
počty odchovávaných mláďat. Důležitost chovu a expozice agam
stepních podtrhla v roce 2016 i jejich hlavní role ve zpracovávané
diplomové práci Bc. Karla Nováka z České zemědělské univerzity. Karel Novák se zaměřil zejména na etologické aspekty života
tohoto velmi málo prozkoumaného druhu, pro jejichž pozorování
a hodnocení se prostorná a členitá společná expozice středoasijských plazů Kattakum velmi dobře hodí.
V roce 2016 jsme se dočkali jednoho z nejvýznamnějších plazích
přírůstků posledních let. V prosinci jsme z japonské instituce iZoo
získali výměnou za odchované leguány kubánské a želvy texaské
sedm varanovců bornejských (Lanthanotus borneensis). Varanovec je jedním z nejtajemnějších plazů světa. Po více než sto
let byl znám pouze z několika muzejních exemplářů a možnost
jeho získání a vystavování výrazně posílila kvalitu naší herpetologické kolekce. Pro zřízení expozice i chovatelského zázemí tohoto
vzácného chovance jsme využili nepoužívaný kout nokturna v pavilonu Indonéská džungle. Zabydlení varanovců zde proběhlo,
zdá se, bez větších problémů.
Významným přírůstkem, tentokrát hlavně z hlediska chovatelské
perspektivy, byl i pár chřestýšovců mangšanských (Protobothrops mangshanensis), zakoupený od soukromé chovatelky
do pavilonu Velemlokárium k našemu zbývajícímu samci. Zdá se,
že u tohoto druhu má párový chov za následek slabý zájem samce
o samici a následné kladení neoplozených vajec. Poměr dva samci na jednu samici by tedy mohl být pro případné množení toho
vzácného hada jedním z klíčových faktorů.
Velmi významnou událostí, zejména po stránce chovatelské a časové náročnosti, bylo přijetí 220 chameleonů minimálně dvanácti
druhů, zabavených na letišti Českou inspekcí životního prostředí,
do plazí části CITES centra. Okamžitá komplexní akce, spočívající v zakoupení chovných zařízení, získání maxima informací
a intenzivní chovatelské práci, vedla k záchraně života většiny
chameleonů. Ti mohli být průběhu léta rozmístěni do zoologických zahrad, kam byli přiděleni. V naší dlouhodobé péči zůstalo
33 jedinců následujících druhů: chameleon Parsonův (Calumma parsonii), chameleon modravý (Calumma malthe),
chameleon krátkorohý (Calumma brevicorne) a chameleoni
druhů Calumma gallum a Furcifer willsii.
PETR VELENSKÝ,
KURÁTOR CHOVU PLAZŮ ■
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Ptáci

foto: Rostislav Stach

Začátek roku 2016 byl jednoznačně spjat
s událostí, která zaujala nejen všechny chovatele
ptáků, ale dostala se do povědomí i většiny
Pražanů a obyvatel okolních obcí. Byl to únik
ibisů skalních z poškozené voliéry a následný
odchyt za vydatné pomoci veřejnosti.

Ibis skalní je
velmi dobrý
letec.
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Odchytový tým, který
v neděli 13. března, tedy
dvanáctý den po úniku
ibisů skalních z poškozené
voliéry, odchytil
posledního jedince.

První březnový den, kdy jsme již pracovali na jarních úpravách
a připravovali ptáky na hnízdní sezonu, napadl v Praze poslední
sníh, který vlivem vysokých teplot začal brzy tát a proměnil se
v těžkou masu pokrývající stropy voliér. Nejfatálnější dopad měl
na voliéry ibisů skalních a kolpíků bílých. Voliéra ibisů (takzvané
Africké skály) byla při ranní kontrole pod tíhou sněhu již zcela

událostí přímo ovlivněny, avšak podstatné bylo navrácení všech
uprchlíků do nově zrekonstruované voliéry.
Na poli projektů in-situ bylo nejvýznamnějším počinem
pokračování v reintrodukci supů mrchožravých. Tentokrát byla
vypuštěna tři mláďata ze Zoo Vídeň a pařížské zoo Jardin des
Plantes v pohoří Stará Planina v severním Bulharsku. Mládě
z pařížské zoo bylo předtím převezeno do Zoo Praha za účelem
odchovu pod pěstouny, kteří jej zdárně vychovali.
Z chovatelského hlediska lze přes počáteční nesnáze hodnotit
uplynulý rok pozitivně. Dosáhli jsme 12 prvoodchovů, čímž jsme
vyrovnali druhý nejlepší výsledek z roku 2007. Historicky nejvíce
prvoodchovů bylo dosaženo v roce 2005, celkem u patnácti
druhů. Prvními odchovy roku 2016 byla 2 mláďata madů
modrotemenných (Tanygnathus lucionensis) a 1 sojkovec
stříbrouchý (Trochalopteron melanostigma). Oba druhy byly
zároveň jedinými odchovy v evropských zoo. Dále se nám podařilo
poprvé v českých a slovenských zoo odchovat přirozeně 2 mláďata
hoků přílbových (Pauxi pauxi). V rámci prvních odchovů
v pražské zoo se podařilo rozmnožit dytíky velké (Burhinus
grallarius), čejky jižní (Vanellus chilensis), dudkovce
stromové (Phoeniculus purpureus), kukačky guiry (Guira
guira), lorie sumbawské (Trichoglossus forsteni), holuby
růžovotemenné (Ducula rosacea), čečetky zimní (Carduelis
flammea), konipasy bílé (Motacilla alba) a kriticky ohrožené
krasky krátkoocasé jávské (Cissa t. thalassina).

foto: Petr Macek

Jeden z ibisů
si k odpočinku
vybral blízkost
budovy, v níž
sídlí redakce
deníku Blesk.

Celkem se rozmnožovalo 98 druhů ptáků a z nich bylo
odchováno 88 druhů. Nejedná se tedy o historicky nejlepší
výsledek, nicméně podařilo se udržet početnost úspěšných odchovů na 29,33 % a vylepšit loňský výsledek o 1,33 %.
Tinama tataupa
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foto: Petr Hamerník

protržena a ptáci seděli na skále, kde pravidelně nocovali, ovšem
nic je nedělilo od volného průletu. Voliéra kolpíků (zvaná Dunajská
delta) se začala trhat, a proto jsme se snažili urychleně odstranit
mokrý sníh, což se také podařilo. V té době se již ibisové rozlétli
do všech stran mimo zoo a začala akce, která nemá v historii
úniků obdoby. V průběhu následujících třinácti dní se podařilo
vrátit všech osmnáct uniklých ibisů skalních zpět do zoo. Některé
jednotlivé odchyty zůstanou dlouho v naší paměti a budou se jistě
tradovat jako historky i v následujících letech. Chovatelsky tato
událost ovlivnila celou sezonu nejen v naší zoo, ale i v Zoo ZlínLešná, která přijala dva pražské chovné páry nesytů afrických
do společného chovu. Některé chovatelské výsledky byly touto
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Pár tkalčíků rudozobých

(Phalacrocorax melanoleucus) z Burger’s Zoo Arnhem nebo
kvakoš rezavý (Nycticorax caledonicus) z Tierparku Berlin.

Odchody a příchody druhů ptáků byly spojeny zejména s třemi
hlavními událostmi. V první řadě jsme po několika letech provozu
převzali voliéry Příroda kolem nás, kde jsme se snažili druhově
doplnit skladbu obou expozic, lesa i louky. Přibyly tedy druhy
nové i staronové: holub doupňák (Columba oenas), stehlík
obecný (Carduelis carduelis), konopka obecná (Acanthis
cannabina), pěnkava obecná (Fringilla coelebs), hýl obecný
(Pyrrhula pyrrhula), drozd zpěvný (Turdus philomelos)
a špaček obecný (Sturnus vulgaris). Další očekávanou událostí
je dokončení biotopového Rákosova pavilonu v roce 2017
a doplnění některých zbývajících druhů. Do části Nové Guiney
jsme získali papouška karmínového (Alisterus chloropterus
mozkowskii) a do expozice brazilského Pantanalu tinamu
tataupa (Crypteulerus tataupa) z Burger’s Zoo Arnhem.
Charakteristický novozélandský papoušek nestor kea (Nestor
notabilis) byl získán z belgické Pairy Daizy. Do třetice je to
plánovaná výstavba australské voliéry v současné části Bažantnice,
která bude domovem pro druhy, jako je kormorán černobílý

Současné voliéry v Ptačích mokřadech obohatili ibisové
šedokřídlí (Theristicus melanopsis) ze Zoo Veldhoven, jeřáb
popelavý (Grus grus) ze Zoo Ohrada, kačka strakatá
(Histrionichus histrionichus) z italské chovné stanice Monticello
nebo samice bukače velkého (Botaurus stellaris) z Burger’s
Zoo Arnhem, která byla dopárována samcem s chybějícím jedním
křídlem, který k nám přišel ze záchranné stanice v BrandýskuKladně. Do voliér Bažantnice přibyl vzácně chovaný zoborožec
luzonský (Penellopides manillae) z odchovu Zoo Plzeň a tkalčík
rudozobý (Bubalornis niger) ze soukromého chovu.
Mezi druhy, jejichž chov byl ukončen, patří lemčík černouchý
(Ailuroedus melanotis), když uhynul pravděpodobně poslední
jedinec v evropských chovech. Úhynem skončil chov lindušek
rudokrkých (Anthus cervinus) a křivozobek kaštanovohřbetých (Pomatorhinus montanus). Předáním posledních
jedinců či párů jsme ukončili chov toků rudozobých (Tockus erythrorhynchus), kakaduů růžových (Eolophus roseicapillus), havranů polních (Corvus frugileus), bulbulčíků
kaštanových (Hemixos castaneotus), špačků pagodových
(Sturnus pagodarum) nebo ledňáčků zelenohlavých (Todiramphus chloris).
U nanduů Darwinových (Pterocnemia pennata pennata)
jsme se potýkali zejména s rozbíjením vajec, u kasuárů přílbových (Casuarius casuarius) snesla samice pouze jedno neoplozené vejce.
Po předešlých úspěšných letech v chovu tinam přílbových (Eudromia elegans) se letos z 33 vajec podařilo vylíhnout pouze pět
mláďat, avšak ani jedno nebylo úspěšně odchováno.

foto: Miroslav Heráň

Skupina tučňáků Humboldtových (Spheniscus humboldti)
zahnízdila brzy na podzim, přičemž 9 samic sneslo celkem 16 vajec. Většina vajec byla neoplozená, a tak se vylíhlo a bylo odchováno pouze jedno mládě.
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Zoborožec luzonský

stupci našich ibisů, ibisové hnědí (Plegadis falcinellus) ve voliéře Dunajská delta skončili na výsledku 7 mláďat a v chovech stále žádaní kolpíci bílí (Platalea leucorodia) dokonce 9 mláďat.

Bez odchovaného mláděte jsme zůstali u pelikánů. U pelikánů
kadeřavých (Pelecanus crispus) snesly dvě samice 4 vejce. Avšak
u toho ohroženého druhu spadajícího do záchranného programu
EEP se potýkáme, stejně jako většina evropských zoo, s odbytem
mláďat z předešlých let. Hnízdění pelikánů bílých (Pelecanus
onocrotalus) ani náznak hnízdění u pelikánů skvrnozobých
(Pelecanus philippensis) nevedl k úspěšnému vyhnízdění.

Sezona u plameňáků byla velmi rozpačitá, a to i přes počáteční
hnízdní aktivitu obou hejn. Byla snesena jen dvě vejce u plameňáků kubánských (Phoenicopterus ruber) a jedno u plameňáků růžových (Phoenicopterus roseus). Po jednom mláděti
od každého druhu byla odchována uměle. Vlivem okolností jsme
se rozhodli k tomuto způsobu odchovu, abychom dali nové generaci chovatelů příležitost si metodiku osvojit. U plameňáků
chilských (Phoenicopterus chilensis) nebylo sneseno ani jedno
vejce.

Ve skupině brodivých se opět neobyčejně dařilo. U marabuů
afrických (Leptoptilos crumeniferus) byl výsledek vynikající. Nově sestavený pár poprvé přirozeně odchoval dvě mláďata.
V Ptačích mokřadech opět zahnízdili čápi simbili (Ciconia abdimii) s výsledkem 7 mláďat od dvou párů. Chovatelsky nároční
potravní specialisté zejozobi afričtí (Anastomus lamelligerus)
odchovali rekordních 8 mláďat z 11 vylíhnutých. Podobně jako
v posledních čtyřech sezonách se podařilo s chovatelskou dopomocí odchovat 7 mláďat přirozeně pod rodiči. Volavky vlasaté
(Ardeola ralloides) po roce úspěšně zahnízdily a podařilo se odchovat jedno chovatelsky cenné mládě. Bukáčky malé (Ixobrychus minutus) jsme zredukovali na jeden pár, přesto se podařilo odchovat celkem 4 mláďata. Kladivouši afričtí (Scopus
umbretta) zahnízdili, ale odchov skončil pouze snesením 5 vajec.
V australské expozici bylo přirozeně odchováno mládě u ibisů
žlutokrkých (Threskiornis spinicollis). Ibisové bílí (Eudocimus albus) s odchovem 3 mláďat jsou již každoroční jistotou.
Dařilo se také u kolpíků růžových (Ajaja ajaja) odchovem
3 mláďat. Velmi úspěšní byli volavčíci člunozobí (Cochlearius c. cochlearius) s odchovem 4 mláďat od páru, kde samec
je hendikepovaný, nelétavý po fraktuře křídla. V expozici afrických ptáků byla po neúspěších v prvních hnízděních odchována
2 mláďata ibisů hagedašů (Bostrychia hagedash). Další zá-
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Volavčík člunozobý

Ze skupiny vrubozobých se podařilo odchovat 1 čírku modrou
(Anas querquedula), 8 kachen temných (Anas sparsa sparsa),
7 pižmovek bělokřídlých (Asarcornis scutulata), 3 pižmovky
velké (Cairina moschata), 1 poláka malého (Aythya nyroca),
3 bernešky kanadské (Branta canadensis), 2 morčáky bílé
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Holub
doupňák

Skupina jeřábů se v závěru roku rozrostla o 2,1 jeřáby rajské
(Anthropoides paradisea) ze Zoo Veldhoven a ze soukromé
holandské farmy. Z našich odchovů pak byli úspěšní jen
jeřábi mandžuští (Grus japonensis) s přirozeným odchovem
jedné samičky. Snůška jeřábů laločnatých (Bugeranus
carunculatus) byla opakovaně neoplozená.

foto: Antonín Vaidl

Mezi bahňáky nám udělali radost dytíci velcí (Burhinus
grallarius) odchovem dvou mláďat. Podařilo se dopárovat
některé dlouhodobě liché jedince: získali jsme 1,1 dytíky bledé
(Burhinus superciliaris) ze Zoo Veldhoven, 2,1 dytíky úhorní
(Burhinus oedicnemus) ze Zoo Plzeň a samici ústřičníka velkého
(Haematopus ostralegus) z Vogelparku Olching.

(Mergus albellus) a 12 zrzohlávek rudozobých (Netta rufina).
Odchovy byly zaznamenány také u nenáročných kachniček
šedobokých (Calonetta leucophrys). Hnízdění kachniček
obojkových (Nettapus coromandelianus) skončilo vylíhnutím
5 mláďat, bohužel ani jedno mládě nebylo zdárně odchováno.
Chov dravců sice „zachránili“ tradičně supi mrchožraví
(Neophron percnopterus), kteří přirozeným způsobem odchovali
jedno mládě, přesto šest oplozených vajec od tří párů nelze
považovat za nijak lichotivý výsledek. Neoplozenou snůškou
skončilo hnízdění supů hnědých (Aegypius monachus)
i supů kapucínů (Necrosyrtes monachus) a překvapivě i orlů
východních (Haliaeetus pelagicus).

Vzácně chovaným nektarožravým papouškům – loriům,
loríčkům a lorikulům – se neobyčejně dařilo. U nejmenšího
lorikula modrobradého (Loriculus vernalis) je velkým
úspěchem 6 odchovaných mláďat. Zcela ojedinělý je odchov
4 mláďat potravních specialistů loríčků rudobradých
(Psittaculirostris edwardsii). Neméně významné odchovy
jsou 2 charmozini horští (Charmosyna stellae), 6 loriů
vlnkovaných (Trichoglossus johnstoniae), 2 loriové
žlutoskvrnní (Trichoglossus chlorolepidotus), 4 loriové
balijští (Trichoglossus forsteni mitchelli) a 1 lori sumbawský
(Trichoglossus forsteni forsteni).

foto: Petr Hamerník

Z hrabavých byl jednoznačně nejvýraznějším úspěchem
odchov dvou mláďat hoků přílbových (Pauxi pauxi) pod
rodiči. Dále se podařilo odchovat 1 bažanta Jonesova
(Lophura nycthemera jonesi), 7 bažantů zerafšanských
(Phasianus colchicus zerafschanicus) a zejména 4 bažanty
palawanské (Polyplectron napoleonis), z čehož jedno mládě
bylo vyvedeno pod slepicí. Z příchodů patří k nejvýznamnějším
získání 1,2 bažantů malajských (Polyplectron malacense)
od soukromého chovatele z Německa.

Kromě výše zmíněného prvního odchovu holuba růžovotemenného (Ducula rosacea) je dalším důležitým odchovem
ve skupině měkkozobých samice holuba podkovního (Ducula
carola carola). Tento filipínský endemit je v rámci evropských
zoo odchováván stále jen v Zoo Praha. Poprvé se vylíhlo mládě
u holubů černobronzových (Henicophaps albifrons), bohužel
však uhynulo pod pěstounským párem hrdliček. Snad je to příslib
do dalších sezon. Rekordní byl odchov tří plodožravých holubů
nádherných (Ptilinopus superbus). Opět se podařilo odchovat
1 holuba příčkoprsého (Macropygia unchall). Přirozeně
jsme odchovali i jednoho holuba bažantího (Otidiphaps
nobilis). V bažantnici byly již tradičně úspěšné hrdličky čínské
(Streptopelia chinensis) a dopárovali jsme hrdličky divoké
(Streptopelia turtur turtur).

Mláďata vzácně chovaných
kvakošů rezavých
přicestovala z Tierparku
Berlin, která je jedinou
zoo v Evropě, kde se
tento druh rozmnožuje.

32

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016

Antonín Vaidl

foto: Petr Hamerník

V únoru 2016 se vylíhla mláďata
filipínských papoušků madů
modrotemenných. Jedná se o první
odchov nejen v rámci UCSZOO,
ale zřejmě v ČR vůbec.

Jedno vylíhnuté mládě kakadua palmového (Probosciger
atterimus), odchovávané pod rodiči, uhynulo ve věku čtyř dnů.
Věříme, že se rodiče stále učí a jednou přirozený odchov zvládnou.
Úspěšný byl rok 2016 pro vzácné druhy amazoňanů. Pouze
u amazoňana šedohlavého (Amazona agilis) jsme měli jen
tři neoplozená vejce. U amazoňana rudoocasého (Amazona
brasiliensis) byla odchována již dvě mláďata, dále pět mláďat
amazoňana jamajského (Amazona collaria) a tři mláďata
amazoňana modrobradého (Amazona festiva festiva).
Všechna mláďata byla odchována přirozeně. Poprvé jsme
odchovali 2 mady modrotemenné (Tanygnathus lucionensis),
kteří jsou v současné době v evropských chovech zcela raritním
druhem. Podařilo se odchovat také 5 papoušků vlnkovaných
(Melopsittacus undulatus), dovezených z plzeňské zoo. Pocházejí
z linie dovezené Zoo Kolín nad Rýnem ze Zoo Melbourne, a jedná
se tedy o jedny z mála původních přírodních andulek v evropských
chovech. Jejich úspěšné rozmnožování není tak snadné, jako je
tomu u domestikované formy. Významným počinem bylo získání
dvou samců a jedné samice trichů orlích (Psittrichas fulgidus)
ze soukromého českého chovu.
Dvě vylíhnutá mláďata turaků bělobřichých (Criniferoides
leucogaster) se nepodařilo odchovat. Vzhledem k současné
neutěšené situaci v Evropě nebude asi dlouho trvat a o tomto
druhu se bude hovořit v minulém čase. Prvním odchovem pěti
mláďat se pochlubily kukačky guiry (Guira guira), které
chováme v polyandrické skupině.
U sov byl nepochybně největším úspěchem odchov 3 mláďat sov
indických (Phodilus badius) ve dvou hnízděních. Úspěchem je
také odchov 2 výrečků filipínských (Otus megalotis). Loňský
odchov zopakovali i puštíci bradatí (Strix nebulosa), i když
vyvedením pouze jednoho mláděte. U sýčků obecných (Athene
noctua) bylo odchováno 5 mláďat. Velkou radost nám udělaly
ketupy malajské (Ketupa ketupu aagaardi), respektive samice
z našeho odchovu z roku 2010, která snesla poprvé vejce, které
bylo oplozené. Ačkoli se mládě nevylíhlo, je to obrovský příslib
pro pokračování v chovu tohoto výjimečného druhu.
Po dlouhé době se nepodařilo odchovat žádného zoborožce. Příslibem je příchod nového samce dvojzoborožce nosorožčího
(Buceros rhinoceros sylvestris) z Avifauny Alphen k naší chovné
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samici. Úspěchem byl první odchov 3 dudkovců stromových
(Phoeniculus purpureus). Rodičovský pár neustále rozbíjí vejce
nebo zabíjí mláďata, proto jsme přistoupili k umělému odchovu, který se stoprocentně podařil. I mandelíci hajní (Coracias garrulus) odchovali tři mláďata, a to přirozeně. Očekávání
dalšího odchovu žluny větší (Picus flavinucha mystacalis) se
bohužel stále nedaří naplnit. Žluny hnízdily opakovaně, vylíhlo
se dokonce sedm mláďat, ale snaha o přirozený i umělý odchov
nevede k úspěchu.
V kolekci pěvců je velmi pěkný odchov 11 konipasů bílých (Motacilla alba), dále se podařilo v průchozím pavilonu Indonéská
džungle odchovat 9 bulbulů červenouchých (Pycnonotus
jocosus). Hnízdění nového páru iren tyrkysových (Irena puella) skončilo jen dvěma neoplozenými vejci, ale jsme rádi, že
ptáci projevili hnízdní aktivitu. Dvě mláďata odchoval v chovatelském zázemí nový, geneticky cenný pár kriticky ohrožených
sojkovců modrotemenných (Dryonastes courtoisi). Ze skupiny sojkovců jsme se dočkali dvou mláďat sojkovců šedohnědých (Garrulax palliatus). Jedná se o druh, který v rámci
Evropy chová jen Zoo Praha, a v přírodě jeho počty klesají. Se
Zoo Paignton jsme si vyměnili sojkovce chocholaté (Garrulax leucolophus). Úspěšnými rodiči byli sojkovci lesní (Ianthocincla ocellata artemisiae) a sojkovci popelaví (Ianthocincla
cineracea cinereiceps), oba druhy přirozeně odchovaly po dvou
mláďatech. Prvním odchovem byl již výše zmíněný sojkovec
stříbrouchý (Trochalopteron melanostigma). Podařilo se odchovat i 1 timálii kaštanovouhřbetou (Pomatorhinus montanus), avšak chovná samice i mládě pravděpodobně unikly přes
návštěvnickou chodbu z pavilonu Sečuán. V expozici Příroda
kolem nás odchovaly čečetky zimní (Acanthis flammea) tři
mláďata a zvonci zelení (Carduelis chloris) dokonce osm mláďat. Úspěšnými rodiči byli i majny chocholaté (Acridotheres
cristatellus) s odchovem pěti mláďat, špačci rudoocí (Aplonis
panayensis) se sedmi mláďaty, majny Rothschildovy (Leucopsar rothschildi) a filipínští špačci holohlaví (Sarcops calvus)
s jedním mládětem. Ze špačků se dařilo také u špačků čínských
(Sturnus sinensis) se dvěma odchovanými mláďaty. V neposlední
řadě nám velkou radost opět udělali flétnáci australští (Gymnorhina tibicen melanoleuca) odchovem dvou mláďat.
ANTONÍN VAIDL
KURÁTOR CHOVU PTÁKŮ ■
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Savci I (kromě kopytníků a primátů)

Slůně se postaví
na nohy brzy
po narození.

foto: Miroslav Bobek

V roce 2016 se naplnilo úsilí o reprodukci slonů
v pražské zoo narozením hned dvou slůňat. Kromě
toho se podařilo poprvé v historii rozmnožit
několik dalších druhů savců. Rozmnožovalo
se celkem 51 druhů zvířat. Na konci roku bylo
na úseku chováno celkem 91 taxonů savců.

Zcela nově se v kolekci objevil dikobraz palawanský (Hystrix
pumila) ze Zoo Asson. Dvěma staronovými druhy jsou nosál
bělohubý (Nasua narica) ze Zoo Magdeburg (obnovení chovu
po 27 letech) a daman stepní (Heterohyrax brucei) ze zoo
Bernburg (po 28 letech). Pět druhů naopak z různých důvodů
v kolekci skončilo: mangusta tmavá (Crossarchus obscurus),
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promyka červená (Galerella sanguinea), daman stromový
(Dendrohyrax arboreus), bodlinatka zlatá (Acomys russatus)
a pískomil nejmenší (Gerbillus pusillus).
Událostí roku pro celou zoologickou zahradu bylo nepochybně
narození dvou slůňat slonů indických (Elephas maximus).
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K úspěšnému porodu slona již u nás došlo v roce 2013, tehdy
se však jednalo o samici, která k nám přijela již březí. Nyní šlo
o narození prvních slůňat, která byla v Praze i počata. Termíny
obou porodů byly odhadovány pomocí pravidelných sledování
hladiny hormonu progesteronu a předcházela jim příprava, která
zahrnovala konzultace s úspěšnými evropskými chovateli, trénink
obou slonic na oddělování a vyvazování v boxech a pravidelný
veterinární monitoring. Kromě toho jsme upravili krmnou dávku
tak, aby byla hmotnost mláďat pokud možno spíše nižší.
Porody proběhly 5. dubna a 7. října 2016. Jako první rodila samice
Janita. Průběh porodu byl dramatický; slonici bylo nutno vyvázat
a mládě odebrat, protože se ho v poporodním zmatku pokusila
napadnout a rozdrtit. Vše se naštěstí podařilo a po zklidnění samice
byl sameček Maxmilián, vážící 104 kg, s matkou úspěšně seznámen.
Druhý porod (samice Tamary) naopak proběhl tak rychle, že
k zásahu chovatelů vůbec nedošlo a sameček Rudolf se narodil
v expoziční stáji za přítomnosti Janity a Maxe. Jeho porodní
váha činila 80 kg. U tohoto slůněte se později objevila poporodní
kýla, kterou se podařilo zvládnout konzervativní terapií, tedy
pravidelnými masážemi. Obě slůňata se vyvíjela bez jakýchkoliv
problémů, s denními přírůstky okolo jednoho kilogramu.

Starší Max
a mladší Rudi

v roce 2012 ze Srí Lanky. Je nutné ocenit i práci týmu chovatelů
a veterinářů, bez něj by pravděpodobně výsledek byl výrazně horší.
Statistika uvádí pravděpodobnost úspěšných porodů u sloních
prvorodiček okolo 50 %. V roce 2016 byla březí i slonice Donna,
matka prvního v Praze narozeného slůněte – samičky Sity. Bohužel,
Donna se však zároveň stala problematickým zvířetem, protože
v průběhu roku se vzrůstající intenzitou napadala ostatní slonice,
zejména Tamaru a Shanti, což nakonec vedlo k trvalému rozdělení
stáda. Vzhledem k dlouhodobé neudržitelnosti tohoto stavu jsme
po sezoně zahájili jednání o jejím přesunu do jiného chovatelského
zařízení.
V pavilonu Indonéská džungle probíhala reprodukce u již zaběhnutých druhů. Odchovu jsme dosáhli ve skupině vakoveverek
létavých (Petaurus breviceps) a v kolonii kaloňů egyptských

foto: Petr Hamerník

Slůňata jsou nepříbuzná, protože mají různé otce. Otcem Maxe
je samec Mekong, který již v pražské zoo nežije, zatímco otcem
Rudiho je současný samec Ankhor. Oba porody prokázaly jednak
funkčnost nového chovatelského zařízení v Údolí slonů, jednak
obrovský chovný potenciál obou mladých slonic, darovaných

foto: Petr Hamerník

Sameček slona
indického
Maxmilián
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odchovat – jde o první odchov v Evropě. Velkým problémem se
ukázalo stanovení správné krmné dávky, nakonec nejlépe prospívají tito vačnatci na dietě pro okusovače. Prvním odchovem v rámci
ČR (a zřejmě druhým v Evropě) jsme se mohli pochlubit také u dikobrazů palawanských (Hystrix pumila).
V pavilonu Afrika zblízka úspěšně v expozici podzemních
hlodavců pokračoval chov rypoše obřího (Cryptomys mechowi) –
odchovali jsme 5 mláďat. Kolonie začala být příliš velká, a proto
jsme naplánovali její rozdělení. Pokračovali jsme v úspěšných
odchovech komby jižní (Galago moholi) – rozmnožovaly se oba
páry sestavené po předloňském dovozu samic z USA, odchovali jsme
všechna 4 narozená mláďata. Z našich odchovů posledních dvou let
jsme poskytli zvířata na dopárování v chovech Faunie Madrid, Zoo
Kodaň a Zoo Jihlava, v roce 2018 bychom měli posílit podobným
způsobem i chov v londýnské zoo. Díky našim mláďatům tak bude

foto: Petr Hamerník

(Rousettus aegyptiacus). Odchována byla dvě mláďata kriticky
ohroženého klokánka králíkovitého (Bettongia pnicillata), vloni odchované mládě jsme předali do zoo Budapešť. Mládě odchoval
i pár kuskusů pozemních (Strigocuscus gymnotis). Nedařilo
se v chovu kančilů, samice kančila černavého (Tragulus nigricans) mláďata neodchovala a uhynula v důsledku infekce čelistí.
Novou samici jsme získali z Wroclavi, v loňském roce odchované
mládě jsme předali do Zoo Plzeň. Oba páry velemyši obláčkové
(Phloeomys pallidus), z nichž jeden byl sestaven nově, odchovaly
po jednom mláděti. První mládě se narodilo velemyším Heaneyovým (Crateromys heaneyi), bohužel se ho nepodařilo odchovat.
Řada událostí se odehrála v chovu klokana Hagenova (Dorcopsis
hageni). Nejprve jsme přišli o jeden z párů včetně mláděte ve vaku –
příčinou byla otrava vegetací a infekce. Druhý pár své první mládě z vaku vyhodil. Proto jsme ho přestěhovali z expozice do zázemí,
kde se konečně podařilo následující mládě, samičku, v závěru roku

Mládě
velemyši
obláčkové

Nosál bělohubý
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Křeček
velký

evropský chov po dlouhé řadě let v optimálním stavu. Naopak k nám
se stěhovali samci ze zoo v Jihlavě a Kodani. Komby ušaté (Galago
senegalensis) odchovaly 7 mláďat, ve spolupráci se Zoo Jihlava
jsme dovezli nepříbuzné jedince z Moskvy a z našich odchovů jsme
založili nové skupiny ve Dvoře Králové n. L. a Szegedu. Chovný pár
jsme sestavili také u komb Garnettových (Otolemur garnetti).
Jedno mládě odchovali makiové trpasličí (Microcebus murinus).
Mangusty trpasličí (Helogale parvula) tentokrát odchovaly
5 mláďat, fenci (Vulpes zerda) jedno – starší mláďata od nás
směřovala do Helsinek, Olomouce a Zájezdu. V předloňském roce
nastartovaná reprodukce veverek kapských (Xerus inauris)
běžela výborně i v této sezoně, bylo odchováno minimálně 6 mláďat,
další mláďata byla na přelomu roku pravděpodobně v podzemních
norách. U dikobraza jihoafrického (Hystrix africaeaustralis)
jsme nejen získali samce z Francie, ale nově sestavený pár navíc
odchoval hned v první sezoně mládě. Ohrožení a vzácně chovaní
křečci velcí (Hypogeomys antimena) z Madagaskaru byli v roce
2015 dopárováni a v roce 2016 se rozmnožovali dvakrát, přičemž
v obou vrzích odchovali po jednom mláděti. Expozice pavilonu
doplnilo budoucí chovné trio damanů stepních (Heterohyrax
brucei) od jednoho z nejúspěšnějších chovatelů tohoto druhu, Zoo
Bernburg.
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Rozmnožovali se i drobní hlodavci v expozicích i v zázemí
ve Statku. Úspěchy jsme zaznamenali u těchto druhů: bodlinatka
jihoafrická (Acomys spinosissimus), bodlinatka tmavá (Acomys
cahirinus cahirinus), bodlinatka turecká (Acomys cilicicus),
myš nejrychlejší (Arvicanthis neumanii), myš pruhovaná
(Rhabdomys dilectus), myš páskovaná (Lemniscomys striatus),
myška africká (Mus minutoides), pískomil hedvábný
(Meriones crassus), pískomil veverkoocasý (Sekeetamys
calurus) a krysa akáciová (Thallomys sp.). Odchov celkem
osmi mláďat se podařil také u bodlínů Telfairových (Echinops
telfairi). Ježci bělobřiší (Atelerix albiventris) odchovali 6 mláďat.
V zázemí „Stáj C“ se rozmnožovaly mary slaništní (Dolichotis
salinicola) a odchovaly rekordních 12 mláďat. Krysy velké
(Cricetomys emini) zde tentokrát mládě odchovaly, stejně tak jako
kaloni rodriguezští (Pteropus rodricensis), u kterých se jednalo
o prvoodchov v naší zoo. U obou druhů však odchovy nebyly
bez problémů – rodící samice kaloňů byly velmi nervózní, a tak

Klokan Hagenův
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mláďata úspěšně odchovávala pouze jedna samice v kolonii. Samici
krysy velké bohužel po úspěšném odchovu zabil chovný samec,
a tak nemáme v současnosti v chovu žádnou samici. V zázemí
Stáj C jsme také ukončili chov všech druhů denních primátů.
Na rajonech šelem v horní části zoo jsme opět dokázali přivést
k úspěšné reprodukci pár psů pralesních (Speothos venaticus),
kteří tentokrát odchovali 4 mláďata. Skupinu, z níž odešla dvě
starší mláďata do Knowsley a do Novosibirsku, nakonec dosáhla
počtu 11 jedinců. Tento opakovaný odchov je velmi cenný vzhledem
k japonskému původu chovného samce. Nečekaný byl porod vydry
severoamerické (Lontra canadensis), vůbec první ve více než
dvě desetiletí trvající historii chovu tohoto druhu v Zoo Praha.
Navzdory operativnímu oddělení samce však mládě odchováno
nebylo. Také medvědi lední (Ursus maritimus) měli opět mládě.
Bohužel je samice Framina odchovat nedokázala. Novou kvalitu
v chovu medvědů může přinést až nová expozice, která by měla
v budoucnosti vyrůst v severní části zoo. Významným přírůstkem
v kolekci malých šelem byla dvojice samic nosála bělohubého
(Nasua narica). O změně chovaného druhu nosála jsme uvažovali
již několik let a nová zvířata jsme získali shodou okolností ve stejném
roce, kdy byl dosud chovaný nosál červený zařazen na seznam
invazních druhů v rámci EU, jejichž chov dále není doporučen.
V důsledku stáří uhynula v září samice pandy červené (Ailurus
fulgens), náhradu bychom měli obdržet v roce 2017.
Opět se rozmnožovali klokani rudí (Macropus rufus) – dvě
mláďata, a reprodukce byla obnovena i u klokanů parma
(Macropus parma) – jedno mládě. Bez odchovu tentokrát
zůstali klokani horští (Macropus robustus robustus), mládě
bylo nalezeno vyhozené z vaku. Skupina hutií stromových
(Capromys pilorides), dovezených z Kuby, opět měla několik
mláďat, a vzhledem k tomu, že se nám podařilo zvládnout infekci
přenášenou matkami, byla 3 mláďata odchována. Rozmnožovali
se znovu i svišti lesní (Marmota monax), odchovali celkem
4 mláďata, potřetí ve venkovním výběhu. Nezdařilo se nám
dopárovat samce urzona kanadského (Erethizon dorsatum),
i nová samice podlehla invazi parazitů. V roce 2016 pokračovala
úspěšná reprodukce kolonie sysla obecného (Spermophilus
citellus) na stráni pod budovou Sklenářky, přičemž aklimatizační
voliéra již zůstala pouze jako chráněné krmné místo. Kolonie
dosahovala počtu 60–80 jedinců a poprvé jsme odchované jedince
předali do dalšího zařízení – 3 páry obdržela Zoo Hluboká.
V kolekci kočkovitých šelem pokračoval proces dovozu, respektive
výměn chovných zvířat a stabilizace budoucích chovných párů
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Dikobraz
palawanský

či skupin podle doporučení koordinátorů chovných programů.
Novou samici jsme získali u tygra sumaterského (Panthera
tigris sumatrae) ze Zoo Londýn a u geparda (Acinonyx jubatus)
ze Zoo Vídeň, naopak budoucí chovné mladé samce jsme získali
u levharta mandžuského (Panthera pardus orientalis)
z Wildlife Heritage Foundation, tygra ussurijského (Panthera
tigris altaica) z Hodonína, kočky palawanské (Prionailurus
bengalensis heaneyi) z Tierparku Berlin a jaguarundiho (Puma
yagouaroundi) z Brna. Příchodům samozřejmě musely v řadě
případů odpovídat odchody – samice tygra sumaterského,
vyřazená z chovu, odešla do Arnhemu, samec levharta
mandžuského a jeho potomci do Vladivostoku, Krasnojarsku
a Great Yearmouthu. Do Planette Sauvage odešel v našem
chovu neperspektivní samec tygra malajského (Panthera
tigris jacksoni) a do indické Zoo Sakkarbaugh trojice karakalů
(Caracal caracal). Zejména mezikontinentální přesuny znamenaly
dlouhodobou zátěž, protože jejich příprava se ve všech případech
odehrávala v řádu let.
Jediným odchovaným druhem byla kočka rybářská (Prionailurus
viverrinus) – tentokrát jsme odchovali dvě mláďata, a opět tak
svitla naděje, že geny našeho samce, dovezeného ze Srí Lanky, se
přece jen podaří v evropské populaci udržet. Chovný samec sám
už je na hranici dožití a je otázka, zda ještě bude příští rok schopen
se pářit. Další významný porod proběhl u koček palawanských.
Šlo o první rozmnožování v ČR a pražská zoo se stala druhou
na evropském kontinentu, kde k reprodukci došlo. Porodu
předcházel úhyn samce, který byl nahrazen mladším jedincem
opět z Tierparku Berlin. Vzhledem k tajnosnubné povaze zvířat
nebyla březost samice zaznamenána, a mláďata se proto narodila
v přítomnosti samce. Ten byl zřejmě příčinou jejich následného
zmizení. I přes tento neúspěch je to krok směrem k rozmnožení
tohoto výjimečného taxonu, jedné z nejmenších kočkovitých šelem
vůbec. Podle nejnovějších názorů jsou navíc ostrovní poddruhy
kočky bengálské samostatným druhem – tím se zajímavost tohoto
taxonu ještě zvyšuje a pražská zoo se bude ucházet o vedení
plemenné knihy pro kočky „bengálské“ sensu lato.
Na rajonu horských kopytníků jsme odchovali 5 mláďat paovcí
hřivnatých (Ammotragus lervia). Po 2 mláďatech odchovali
kozorožci kavkazští (Capra caucasica) a tahři himálajští
(Hemitragus jemlahicus). Chovná stáda kozorožců a paovcí jsou
ale zasažena mykoplazmovou infekcí a chov bude nutno v dalších
letech tlumit. Samice kozorožců proto dostaly v závěru sezony
antikoncepci jako prevenci říje, u paovcí bude nutno kastrovat
chovného samce.
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Plemenné knihy

V roce 2016 kromě vedení registrů dále pokračovalo aktivní
vytváření chovatelských doporučení a management chovů. Počet
komb ušatých (Galago senegalensis) v programu dále rostl
a v roce 2016 dosáhl 207 jedinců, přičemž vzrostl i počet chovatelů
z 20 na 25. Nemalou měrou se o to zasloužila i mláďata odchovaná
u nás. Program se nyní dostává do fáze, kdy je již obtížné všechna
odchovaná mláďata separovat a umístit – komba ušatá se stala
po lemurovi kata a lemurech vari nejběžnější poloopicí evropských
chovů. U komb jižních (Galago moholi) došlo díky naší aktivitě,
která začala výměnou nepříbuzných zvířat se severoamerickým
regionem a pokračovala úspěšnými pražskými odchovy sedmi
mláďat v letech 2015 a 2016, k nastartování programu. Všichni
evropští chovatelé od nás obdrželi či obdrží odchované jedince
s geny severoamerických matek a došlo i k nárůstu zájmu nových
potenciálních chovatelů o chov tohoto druhu.

Damani stepní
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V roce 2016 se obrátil nepříznivý trend předešlých několika let
v početnosti rozmnožujících se druhů, a to i navzdory zeštíhlení
počtu druhů chovaných na úseku. Jednoznačně nejzásadnější
událostí byla úspěšná narození prvních opravdu pražských slůňat.
K nejzajímavějším odchovům patřil evropský prvoodchov klokana
Hagenova, druhý evropský odchov dikobraza palawanského,
pražský prvoodchov kaloně rodriguezského či odchovy ohrožených
druhů – koček rybářských, křečků velkých a klokánků králíkovitých.
Významné byly i početné odchovy druhů, u nichž Zoo Praha
koordinuje chovný program – komb ušatých i jižních a velemyší
obláčkových. Podařilo se udržet vysokou míru reprodukce (přes
50 % druhů). Vysazení sysli obecní se nejen drží nadále na svahu
v okolí Sklenářky, ale poprvé jsme je mohli předat i další instituci.
V rámci vedení evropských plemenných knih (ESB) byl rok
2016 opět rokem aktivním, včetně prezentace stavu programů
na mezinárodních konferencích.
RNDR. PAVEL BRANDL, PH.D.
KURÁTOR CHOVU SAVCŮ ■
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Dalším úspěšným programem je chov velemyší obláčkových
(Phloeomys pallidus). Necelých deset let od prvního importu
do Zoo Praha a zároveň do Evropy v tomto století se podařilo díky
úspěšnému managementu populaci v chovech výrazně rozmnožit.
V průběhu let se v Evropě narodilo více než 170 mláďat, přičemž jen
v roce 2016 to bylo 40 mláďat. V roce 2016 poprvé překročil počet
žijících jedinců v programu 100 jedinců, na konci roku jich bylo již
112. I v tomto programu se navíc podařilo významně zvýšit počet
chovatelů, celkem na 28. V případě dalšího programu se snažíme
o maximum, aby bylo možné druh v evropských chovech udržet –

populace velemyší největších (Phloeomys cumingi) stagnovala,
jediným úspěšným chovatelem byla Zoo Ostrava. Program pro
oceloty stromové (Leopardus tigrinus) se bohužel dostal
do konečné fáze kolapsu, zapříčiněného zestárnutím populace,
její malou velikostí a vynucenou příbuzenskou plemenitbou.
Na zářijovém jednání Felid TAG jsme navrhli tento program
ukončit.
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Savci II (kopytníci)
Na úseku chovu kopytníků bylo v průběhu roku
2016 chováno celkem 39 druhů savců a 7 druhů
ptáků, 26 druhů z toho se podařilo rozmnožit.

foto: Petr Hamerník

Hroch obojživelný
– samice Maruška
se samečkem
Fandou

Nejpopulárnějším přírůstkem se stal mladý sameček hrocha
obojživelného (Hippopotamus amphibius) Fanda. Narodil se
začátkem roku a veřejnosti se představil jako vůbec první mládě
od otevření nového Pavilonu hrochů v roce 2013. Mezi chovatelsky
nejhodnotnější přírůstky se řadí tři mláďata ojediněle chovaných
přímorožců beisa (Oryx beisa), u nichž se Zoo Praha v posledních letech řadí mezi přední chovatele tohoto druhu v Evropě. Velmi cenné je také dlouho očekávané mládě žirafy severní núbijské (Giraffa camelopardalis camelopardalis) – pro zasloužilou
matku Elišku se jedná vzhledem k věku pravděpodobně o mládě
poslední. Ve skupině jelenů barmských (Panolia eldii thamin)
se dobře uvedl nový samec z Portugalska, který se stal otcem čtyř
úspěšně odchovaných mláďat. Úspěšný odchov se podařilo zopakovat u hrabáčů (Orycteropus afer).
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V kategorii příchodů je nejvýznamnější výměna dosud chovaných
pekariů páskovaných (Pecari tajacu) za ohrožené pekarie
Wagnerovy (Catagonus wagneri). Dalším nově chovaným
druhem se stal dikdik Kirkův (Madoqua kirkii), reprezentant
nejmenších druhů antilop, což je skupina, jejíž zástupce v Zoo
Praha koncepčně dlouhodobě chyběl.
Zoo Praha dlouhodobě usiluje o záchranu posledního druhu
divokého koně, koně Převalského (Equus przewalski). Kromě
úsilí chovatelského, kde jsme si v loňském roce připsali dva
přírůstky ve stádě chovné a aklimatizační stanice Dolní Dobřejov,
je to dále snaha o udržení geneticky kvalitní záchovné populace
pomocí Mezinárodní plemenné knihy (ISB), kterou Zoo Praha
spravuje již téměř šedesát let. Kromě ex-situ záchrany jsou naše
snahy v posledních letech stále více zaměřené na in-situ programy
na podporu ohrožených, či v případě koně Převalského vyhubených
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a následně reintrodukovaných druhů živočichů. A tak kromě
chovu i v loňském roce posloužila aklimatizační stanice v Dolním
Dobřejově pro přípravu klisen pro projekt „Návrat divokých koní“,
který proběhl již pošesté. Podrobnosti jsou uvedeny v kapitole
Projekty in-situ.
U dalších zástupců koňovitých docházelo v minulém roce
především k umisťování úspěšných odchovů. Stádo stepních zeber
Böhmových (Equus quagga boehmi) opustil nejprve hřebeček
Dante, který odcestoval až do švédského Borasu a stal se zde novým
chovným hřebcem. Klisna Ivory byla později na podzim umístěna
do německého Tierparku Ueckermünde. Do stáda byl na jaře
znovu připuštěn hřebec, takže v následujícím roce bychom se opět
měli dočkat hříbat. U největšího druhu zeber, zeber Grévyho
(Equus grevii), došlo v loňském roce ke změně ve složení expoziční
skupiny. Klisna Hattie byla koordinátorem chovu vyhodnocena
jako stále ještě cenná pro chovatelské účely, a proto byla na jaře
přesunuta do Zoo Lipsko, kde mají chovnou skupinu, a mohou
ji tak do reprodukce snáze zapojit. Místo ní k nám přišla klisna
Aranka ze Zoo Dvůr Králové nad Labem. Africké panorama tedy
i v minulém roce doplňovaly dvě samice tohoto druhu. U divokých
asijských oslů kiangů východních (Equus kiang holdereri)
proběhla sezona bez výrazných chovatelských změn. Tento druh
bohužel trpí problémy s odbytem odchovaných mláďat, a proto
jsme nuceni držet pouze expoziční skupinu klisen.

Samice hrabáče s mládětem
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Na jaře roku 2016 uhynuli oba samci štětkounů afrických
(Potamochoerus porcus pictus), čímž z chovatelské kolekce úseku
kopytníků vymizeli zástupci čeledi prasatovitých. Z dlouhodobého
hlediska byl expoziční prostor v Africkém domě pro tato zvířata
nevyhovující a rozšiřující se chov hrabáčů zároveň vyžadoval větší
prostor. Proto bylo rozhodnuto chov štětkounů již neobnovovat.
Významná změna se však udála u jihoamerických příbuzných prasat,
pekariů. Namísto pekariů páskovaných (Pecari tajacu), kteří
nejsou v zoologických zahradách ani v přírodě žádnou výjimkou,
jsme zahájili chov vzácných a teprve nedávno objevených pekariů
Wagnerových (Catagonus wagneri). Čtyři dospělé jedince se naší

foto: Petr Hamerník

Z chovaných zástupců čeledi velbloudovitých se rozmnožovaly
oba druhy divokých lam. U větších guanak (Lama guanicoe) se
narodilo ještě poslední mládě roku (samička po původním chovném

samci z Košic), zatímco pár mláďat narozený předešlého roku
odešel do maďarského Szegedu. Během roku se pohlavní dospělost
samce Nestora, který přišel v předešlém roce z Tierparku Berlin,
začala projevovat zvýšenou agresivitou. Dalším problémem bylo
u samice Princezny vážné pokousání v oblasti mléčné žlázy, které
se ani po několikaměsíčním ošetřování nepodařilo vyléčit a samice
musela být pro zhoršující se stav nakonec utracena. Zbylé dvě
samice v reprodukčním věku byly samcem přijaty bez problémů.
U nejmenšího druhu lam vikuní (Vicugna vicugna) se mladší
ze dvou chovných samic podařilo zopakovat loňský prvoodchov,
v srpnu se jí narodil opět sameček. U domestikované formy
velbloudů dvouhrbých (Camelus bactrianus) chov již od roku
2012 stagnuje. U samce Jepa se nepodařilo probudit zájem ani
o dvě postupně dovezené mladé samice, a proto bylo rozhodnuto,
že v následující sezoně bude dovezen nový mladý samec. Pro Jepa
se podařilo najít umístění v nově budované expozici v Zoo Tábor.
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zoo podařilo získat z Tierparku Berlin, který je teprve v roce 2012
dovezl ze San Diega, a kromě Prahy jsou chováni pouze ve čtyřech
dalších evropských institucích. Jedná se o druh, který byl vědeckým
světem znovuobjeven teprve na začátku sedmdesátých let minulého
století (do té doby byl považován za fosilní) a svým výskytem je úzce
závislý na unikátním ekosystému oblasti Grand Chaco. Je v mnoha
věcech odlišný od zbývajících dvou druhů žijících pekariů a je z nich
nejblíže příbuzný velkému počtu druhů, které v minulosti obývaly
americký kontinent a dnes už patří mezi druhy vymřelé. Vzhledem
ke své úzké vazbě na suchý ekosystém Grand Chaca je i pekari
Wagnerův silně ohrožen vyhynutím a odhady početnosti ve volné
přírodě se pohybují kolem pouhých 2 000 až 3 000 jedinců.

foto: Petr Hamerník

U našich nejtěžších zástupců sudokopytníků, hrochů obojživelných (Hippoppotamus amphibius) se hned zkraje roku narodil
chovnému páru samec Fanda. Nejprve byl pro lepší chovatelskou
kontrolu oddělen s matkou v zázemí, vše ale pobíhalo bez obtíží,
neboť Maruška je již zkušená matka. Zhruba po třech týdnech mohl
být Fanda představen veřejnosti jako první mládě v novém pavilonu. Z důvodu přestavby filtračního systému a úprav venkovního
bazénu se hroši museli spokojit v průběhu léta pouze s bazénem
vnitřním. Stavební práce, které mají za cíl zajistit lepší průhlednost
vody, jsme se snažili od trojice hrochů všemožně odstínit, aby jejich
život byl co možná nejméně ovlivněn. Nicméně během podzimu
bylo na Fandovi znát, že jeho růst a aktivita jsou oproti očekávání do jisté míry zpomalené. Proto jsme přikročili k doplnění jeho
krmné dávky o vhodně složený granulát pro výživu mláďat a Fanda
začal velmi záhy znovu dobře prosperovat. I kvůli celkové psychické pohodě zvířat proto doufáme, že provedená stavební opatření již
budou dostatečná a nebude nutné ve vnitřních prostorách provádět
další stavební úpravy.

U jelenů došlo v posledních letech k velkým chovatelským změnám,
spočívajícím v dovozu tří nových druhů. Prioritou pro rok 2016
i roky následující tedy zůstává postupné zahájení a stabilizace
chovu těchto často chovatelsky náročných taxonů. U nejdéle
zabydlených sobů karelských (Rangifer tarandus fennicus)
došlo ke třem porodům, z nichž se však podařilo odchovat mládě
pouze jedno. Zčásti byla na vině špatná porodní poloha u jednoho
z mláďat, kde nakonec porod proběhl v plné anestezii za asistence
veterinářů. Samice sice nakonec o mládě projevovala zájem,
bohužel však došlo pravděpodobně k jeho přidušení v porodních
cestách, protože vykazovalo zjevné poškození mozku neslučitelné
se životem. Problém je v tom, že se zatím nedaří samice udržet
v dostatečné kondici v náročném jarním období, kdy se rodí
mláďata a zároveň zvířata nasazují nové paroží. Po zbytek sezony
jsme se proto soustředili na optimalizaci krmné dávky.
Expozičně velmi vděčným druhem se ukázali být sambaři
ostrovní (Rusa timorensis timorensis). Ve skupině jsme
ponechali dva mladší jeleny z vlastního odchovu, což celou
skupinu velmi zaktivovalo, a jejich dovádění a vzájemné hravé
potyčky mohli návštěvníci pozorovat po celou sezonu. Nedaří se
bohužel nadále v chovu těchto ojediněle chovaných jelenů, proto
budeme v budoucnu muset změnit chovatelský přístup v období
očekávaných porodů. Výběh sambarů byl po odzkoušení soužití
zabydlen zástupci nejmenších jelenů muntžaky malými
(Muntjacus reevesi), kteří zde po dlouhých šesti letech přivedli
na svět mládě, které se povedlo odchovat. Chovný samec muntžaka
se však od začátku choval velmi agresivně vůči větším sambarům,
a musel proto být nakonec navrácen do své původní expozice.
Skupina čerstvě zabydlených jelenů bělohubých (Przewalskium
albirostris) nás v červnu mile překvapila porodem u nejstarší
z nových laní. Narozený sameček byl sice dostatečně velký a mladá
matka vykazovala správné mateřské chování, mládě se ale nakonec
ukázalo jako neživotaschopné. Přesto je to pro nás slibný výhled
do budoucích let (jeleny bělohubé chová včetně Zoo Praha pouze
deset institucí v Evropě a pravidelně se množí pouze ve čtyřech)
a pro samici cenná zkušenost. U jelenů barmských (Panolia eldii
thamin) se nově dovezený chovný samec konečně prosadil v chovu.
Úspěšně zabřezly všechny samice a podařilo se nakonec odchovat
čtyři mláďata, z toho v jednom případě se jednalo o dvojčata. To
je u tohoto druhu poměrně rarita a v rámci plemenné knihy je
úspěšný odchov dvojčat dosud zaznamenán pouze jedenkrát
v sedmdesátých letech. Co se týká losů evropských (Alces
alces alces), držíme si dlouhodobě dvě stáda. Jak ve stádě samce
Krilla, které mohou návštěvníci pozorovat v pražské expozici, tak
ve stádě samce Ruska ve stanici v Dolním Dobřejově, byl uplynulý
rok především ve znamení boje se střevními parazity. Los je, co
se endoparazitů týká, jedním z nejnáchylnějších sudokopytníků
a mírné zimy situaci ještě zhoršují. V důsledku masivní infekce
mohou často hynout oslabení jedinci a mláďata, ostatní zvířata
mají potom potíže dostat se do optimální kondice. Ve spolupráci
s ČZU jsme proto začali shromažďovat jak data z celoevropského
chovu, která poslouží pro vypracování studie na toto téma, tak
i cenné chovatelské zkušenosti z institucí z celé Evropy. Během
roku se v našich dvou stádech narodila celkem tři mláďata, jednou
se však jednalo o potrat a ze zbývajících dvou se podařilo odchovat
jedno pražské samici Šárce. V závěru roku jsme bohužel přišli o dvě
dospělé samice z důvodu vleklé choroby a vysokého věku.

Mládě zubra
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Klisna koně Převalského
s hříbětem v pražské expozici

Ve stádech našich dvou zástupců turů nedošlo k výrazným změnám.
U evropských velikánů zubrů (Bison bonasus) pomalu dospívá
roční samice Pronka. U jejich severoamerických příbuzných
bizonů (Bison bison) jsme si připsali standardní dva přírůstky
v podobě dvou samiček.

dovezen starší a plně vzrostlý samec z Tierparku Berlin, abychom
ještě pokud možno stihli zachytit nastupující říji, která u těchto
zvířat vrcholí zhruba v prosinci. Dle chovatelských pozorování vše
naznačuje, že říji se povedlo stihnout a v dalším roce můžeme tedy
očekávat porody – u tohoto druhu poprvé v pražské zoo.

Ze zástupců tribu Caprini chováme tři druhy. U takinů indických
(Budorcas taxicolor taxicolor) se již mnoho sezon potýkáme
s obtížným začleňováním cenného, avšak k samicím agresivního
samce Michy. V loňském roce jsme se po uvážení všech okolností
(vyšší věk a horší kondice samce) rozhodli podstoupit opět jisté
riziko a pod dohledem Michu v době letních říjí k samicím připustit.
Spojování proběhlo nad očekávání dobře a brzy jsme mohli
pozorovat námluvy a úspěšné páření obou samic. Micha se dokonce
natolik zklidnil, že mohl být ponechán ve výběhu se samicemi až
do druhé poloviny březosti, kdy jsme z bezpečnostních důvodů opět
přistoupili k jeho oddělení. U severoamerických ovcí tlustorohých,
neboli dle nového názvosloví kanadských (Ovis canadensis
canadensis), jsme se v době porodů dočkali mláďat od všech čtyř
samic. Odchovat se bohužel povedlo jen jednoho samečka, a to
z důvodu velké citlivosti mláďat na napadení střevními parazity.
Stejně jako losi je tento druh ovcí jeden z vnímavějších a navzdory
pravidelným kontrolám se mláďata nedaří vždy parazitární infekce
uchránit. Dlouhodobě se také snažíme pro chov těchto ovcí získat
dalšího chovatele, což se v loňském roce povedlo, a pár našich
mladých zvířat tak mohl na jaře odcestovat do Zoo Plzeň. Nahuři
modří (Pseudois nayaur szechuanenzis) dostali v minulém roce
přepažením části velkého jeleního výběhu svůj vlastní prostor.
Soužití samic s jeleny bělohubými sice probíhalo poklidně, bylo
však třeba druhy oddělit před příchodem samce, aby nedocházelo
ke konfliktům mezi ním a dospělým jelením samcem. Chovný samec
nahura byl pro co nejmenší příbuznost dovezen až z estonského
Tallinu, jednalo se však bohužel o zvíře malého vzrůstu a slabé
konstituce. Samec následně za necelý půlrok uhynul. Proto byl záhy

Antilopy zastupovalo v naší kolekci v loňském roce jedenáct druhů. Úplně novým přírůstkem se pro Zoo Praha stal dikdik Kirkův (Madoqua kirkii). Vhodný prostor se pro ně podařilo najít
v Africkém domě ve spojitosti s úpravami expozice pro hrabáče.
Jedná se o jedny z nejmenších antilop, které pocházejí z východní Afriky a jsou typické životem v trvalých párech, které si obhajují jasně vymezené teritorium. Jejich nejnápadnějším znakem je
zvětšený a prodloužený pohyblivý nos, který slouží k ochlazování
krve v extrémně teplých a suchých oblastech, jež ve své domovině
obývají. Pro začátek byli dovezeni pro vyzkoušení soužití s hrabáči
dva mladí samci, v budoucnu bychom potom rádi sestavili chovný
pár. U našeho tradičního druhu bong horských (Tragelaphus
eurycerus isaaci) se do chovu zapojily mladé samice původem ze
Zoo Berlin, dočkali jsme se proto rovnou tří mláďat. Samice Miagi
se velmi dobře zotavila po prodělaném císařském řezu v roce 2015,
a proto jsme se rozhodli opět ji připustit do chovu. Po 3 mláďatech
se narodilo také u antilop vraných (Hippotragus niger). Dominantní samice stáda Bába konečně porodila po pěti samcích samici,
kterou bychom si do budoucna rádi ponechali v chovu, a proto bylo
rozhodnuto, že stávající chovný samec Koudy, který v chovu působil od roku 2011, bude odeslán do Zoo Marwell a v našem stádě
ho nahradí nový nepříbuzný samec. V lednu vyvrcholily přípravy
na transport tří z našich odchovanců do indonéské zoo Taman Safari. Samotnému transportu předcházela intenzivní vyjednávání
o spolupráci a výměně zvířat, která probíhala řadu měsíců. V závěru roku uhynula dlouhodobě chronicky chřadnoucí samice Umbra.
Z dalších druhů přímorožců je nejzásadnější dění ve stádě východoafrických přímorožců beisa (Oryx beisa beisa). Zkraje roku
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Pekari Wagnerův

uhynula na následky komplikovaného porodu jedna z našich nejperspektivnějších chovných samic Filoména. Narozené mládě byla
samice, ani ta však obtížný příchod na svět nepřežila. Tato ztráta
byla naštěstí v průběhu roku vynahrazena dalšími třemi mláďaty. Obtížné se v tomto roce ukázalo i zapojování chovných samců
do smíšené expozice. Starší samec Lucius začal agresivně napadat
zebry, a proto musel být z výběhu stažen. Mladší chovný samec
Akim fungoval s ostatními zvířaty dobře, bohužel však začal být
v průběhu sezony nebezpečný pro chovatele, a i on proto musel být
přemístěn do zázemí. Chovatelsky je tento druh tedy nadále výzvou,
Zoo Praha proto již několik let usiluje o zřízení a vedení celoevropské plemenné knihy a maximálně se snaží využít stávající potenciál
mírně rostoucí populace. Dva mladí samci odešli do Zoo Hodenhagen, kde vytvoří novou samčí skupinu jako zálohu pro ostatní
chovy. U adaxů (Addax nasomaculatus) se v loňském roce narodila dvě mláďata. Chov těchto unikátních pouštních antilop v lidské
péči mezitím zásadně nabyl na významu, protože poslední známá
divoká populace v Nigeru byla rozprášena pytláky a po jejích stopách marně pátrali zoologové ze Sahara Conservation Foundation. Část těchto zvířat se nakonec objevila východněji za hranicemi
Čadu, jak se jim však do budoucna bude v novém neznámém prostředí dařit, zůstává nejisté. U vzácných vodušek aboků (Kobus
megaceros), nacházejících se v přírodě v pouhých dvou lokalitách
v jižním Súdánu a na jeho hranici s Etiopií, se podařilo odchovat tři
samičky. Zároveň tři mladé samice odešly do chovu do Zoo Zlín-Lešná, a celkový počet jedinců se tak ustálil na 11 kusech. Po čtyřleté pauze, za kterou mohla komplikovaná výměna chovného samce,
jsme se dočkali 2 mláďat u jediného zástupce skupiny Alcelaphini
buvolce běločelého (Damaliscus pygargus phillipsi). Samčí
skupiny vodušek červených (Kobus leche kafuensis), antilop
losích (Taurotragus oryx), skupina sitatung západoafrických
(Tragelaphus spekei gratus) a nereprodukční skupina přímorožců šavlorohých (Oryx dammah) zůstaly beze změn.

čtyři druhy žiraf. Původní žirafa Rothschildova (Giraffa
camelopardalis rothschildi) spadá nyní do druhu žirafa severní
jako poddruh núbijská (Giraffa camelopardalis camelopardalis).
V našem stádě samice Eliška porodila ve věku téměř 21 let dlouho
očekávané první mládě. Mladá samička byla pokřtěna českým
jménem Anna a stala se ihned atrakcí pro ostatní samice ve stádě.
Po náročných přípravách a na základě doporučení koordinátora
evropského chovu odjeli na podzim dva z odchovaných samců
do samčí skupiny v Turecku. Velmi dlouhý transport přestála obě
2 zvířata bez komplikací.

U nejvyšších zástupců sudokopytníků, u žiraf, došlo ke změně
systematiky a klasifikace, při které vznikly místo jednoho hned

Ve skupině surikat (Suricata suricatta) došlo v minulém roce
k jednomu vrhu 3 mláďat. Bohužel, samec a samice tvořící alfa
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Součástí pavilonu Africký dům jsou již od počátku i hrabáči
(Orycteropus afer). V roce 2015 se povedl prvoodchov u rodičovského páru Kvídy a Draca. Jelikož malý Kito byl velmi cenným přírůstkem (v evropském chovu je dlouhodobě nedostatek samců), již
v červenci odcestoval do Dánska, aby tam vytvořil nový chovný pár
s osmiletou samicí. My jsme se proto mohli ihned začít připravovat
na další porod, protože jarní ultrazvukové vyšetření potvrdilo, že
Kvída je opět březí. Za tímto účelem proběhly v expozici, uvolněné
po štětkounech afrických, stavební úpravy, během nichž byla vybudována speciální odchovná nora, a to na základě našich nově nabytých poznatků. Pro Kvídu však již bylo na stěhování pozdě, a tak
se využije až při dalších porodech. Silné mládě se narodilo v srpnu
a k naší velké radosti začalo od Kvídy samo pít. Kvída se projevila
jako pečlivá a klidná matka, a proto bylo možné nechat ji s mládětem takřka od první chvíle pohrpmadě. Celý odchov tentokrát
proběhl tak přirozeně, jak je to v podmínkách lidské péče možné.
Nebylo nutné dokrmovat ani zasahovat a chovatelé fungovali pouze jako nepřetržitý dohled, dokud mládě nebylo dostatečně velké,
aby mu nehrozilo zavalení od Kvídy. Přirozený odchov s sebou
nesl lepší komunikaci mezi matkou a mládětem a větší váhové přírůstky. Narozená samička byla pokřtěna během jubilejní slavnosti
jménem Nyota, což znamená Hvězda.
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Mládě
žirafy,
které se
narodilo
5. srpna,
dostalo
jméno
Anna.

izolace pro zvířata směřující do zemí mimo EU a v neposlední řadě
také jako záchytné centrum pro CITES zvířata zabavená Českou
inspekcí životního prostředí. Celkem v roce 2016 pracovníci
karantény poskytli péči 251 jedincům 92 druhů zvířat (plazi:
2 jedinci ve 2 druzích, ptáci: 158 jedinců v 53 druzích, savci:
92 jedinců v 37 druzích).

pár, který se ve skupině jako jediný rozmnožuje, postupně uhynuli,
a tak jsme se během roku dalších vrhů nedočkali. Nyní tedy šestičlennou rodinu čeká vytvoření nové hierarchie, což bude záviset
na tom, která z dcer původní alfa samice Mopipi se projeví jako
dominantní.
Oba druhy klokanů chovaných na našem úseku se rozmnožovaly,
přičemž u chovatelsky cennějších klokanů bažinných (Wallabia bicolor) se podařilo zopakovat prvoodchov z předchozího roku.
Začátkem roku 2016 však uhynul chovný samec v důsledku močových kamenů a nového se do konce roku dovézt nepodařilo. U klokanů rudokrkých (Macropus rufogriseus) jsme zaznamenali
rekordní sezonu s celkem šesti mláďaty, takže v jednu chvíli Zoo
Praha chovala dokonce patnáct klokanů tohoto druhu. Důvodem
pro tak vysoký počet chovaných jedinců byl prosincový transport
zvířat do indické Zoo Sakkarbaugh, který probíhal v rámci výměny
zvířat, během níž k nám přišli vzácní indičtí lvi. Klokanů rudokrkých odeslala Zoo Praha do Indie celkem pět.

MGR. BARBORA DOBIÁŠOVÁ
KURÁTORKA CHOVU KOPYTNÍKŮ ■

Z ptáků chovaných na úseku kopytníků se podařilo rozmnožit emuy
hnědé (Dromaius novaehollandiae). Samec Emil se ve výběhu
v horní části zoo úspěšně staral o jedenáct kuřat. Po několikaleté
pauze se povedlo odchovat také tři bernešky kanadské (Brenta
canadensis), které obývají výběh se severoamerickými bizony.
Velkou škodu v tomto roce způsobila liška, která během hnízdní
sezony zabila dvě samice z chovných párů.
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Mládě pouštní antilopy adaxe

foto: Petr Hamerník

Pod správu chovatelského úseku kopytníků patří i pracoviště
karantény, které kromě standardní předepsané karanténní péče
o nově příchozí zvířata plní funkci dočasného útočiště pro zvířata
ve zhoršené zdravotní kondici, jež vyžaduje pravidelnou veterinární
péči. V loňském roce sloužila karanténa také jako místo povinné
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Savci III (primáti)

foto: Jana Myslivečková

V roce 2016 bylo v rámci pátého chovatelského úseku
chováno jedenáct druhů primátů, z nichž se pět
druhů rozmnožovalo, bylo odchováno pět mláďat.

Sameček gorily
nížinné Ajabu

Jednoznačně nejvýznamnější zpráva za rok 2016 přišla z Pavilonu goril. Koncem dubna všechny chovatele velmi mile překvapila
Shinda, samice gorily nížinné (Gorilla gorilla gorilla), která
porodila své první mládě, zdravého samečka. Shinda měla dlouhé
roky problémy se zabřeznutím, případně s udržením plodu, a to
pravděpodobně kvůli antikoncepčnímu tělísku, které se nepodařilo najít, tedy ani vyjmout. Ve chvíli, kdy už skoro nikdo nečekal,
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že by Shinda zabřezla a mládě donosila, šokovala všechny kolem
tím, že začala rodit. Protože má nepravidelný cyklus, je silnější
postavy a v průběhu roku velmi kolísá na váze, nikomu se nezdálo
divné, že trochu ztloustla. A protože se propadla v hierarchii skupiny, tak ani její změny v chování nikomu nepřišly nijak nestandardní. Shinda se projevila jako skvělá matka, která se o svého
potomka velmi dobře stará a zároveň ho poměrně tvrdou výcho-
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Samice Shinda
se projevila jako
vynikající matka.

vou správně připravuje na gorilí život. Narození samečka nebylo dobré jen pro Shindu, která po mláděti dlouho toužila, nýbrž
i pro chovatele. Porodem se samici vrátilo sebevědomí i psychická pohoda, a tak opět zaujala pozici vůdčí samice, čímž srovnala
vztahy ve skupině. V červnu mládě pokřtila zpěvačka Lucie Bílá –
sameček dostal jméno Ajabu.

plně vyvinutého samečka, o kterého se však nepostarala. U těchto
primátů je velmi běžné, že prvorodička přijde o mládě. Výbornou zprávou však je, že jsou tito tamaríni, na odchov velmi vzácní,
schopní reprodukce.

Z chovatelského hlediska byl velmi významný lednový porod
mravenečníka velkého (Myrmecophaga tridactyla). Jedná se
o historicky první porod a odchov mravenečníků v šedesátiletém
chovu v Zoo Praha. Rodiči jsou tříletá samice Ella a stejně starý
samec Hannibal, podle něhož dostal malý sameček jméno Lecter.
Ten vážil v den porodu 1 770 gramů a měřil 62 centimetrů. Koncem roku mu chybělo zhruba 10 kg do dospělé velikosti a musel
již být oddělen, protože mravenečníci pohlavně dospívají kolem
desátého měsíce, a on by se tak mohl pářit s vlastní matkou.

Ajabu ve věku
tří měsíců
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Předloni nově složený pár tamarínů bělovousých (Saguinus
mystax) do konce roku mláďata neměl, a tak jsme již zvažovali ukončení jejich chovu, protože se zdálo, že je samec neplodný nebo se neumí pářit (byl již se třetí samicí). Rozhodli jsme se
jim dát poslední šanci, což se vyplatilo. V březnu samice porodila
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foto: Petr Hamerník

foto: Petr Hamerník

Pagy, samec
orangutana
sumaterského,
je synem
slavného Kamy.

Lemur kata

Ani další prvorodičce, samici variho bělopásého (Varecia variegata subcincta), se nedařilo. V dubnu porodila 3 dobře vyvinutá mláďata, ale neuměla se o ně postarat, a tak mláďata uhynula. U tohoto druhu je to také celkem běžný jev a my věříme,
že v příštím roce již péči o mláďata zvládne. V prosinci u variů
proběhla říje a velmi intenzivní páření.
Dalším dílčím neúspěchem byl potrat taktéž prvorodičky, tentokrát samice pásovce kulovitého (Tolypeutes matacus).
U všech tří uvedených druhů jsme však přesvědčeni, že se je v co
nejbližší době podaří rozmnožit. V případě pásovce by se jednalo o návaznost na úspěšný odchov po pětileté pauze, u tamarínů
a lemurů by šlo o pražský prvoodchov.
Další významnou událostí byl odchod Gempy, samce orangutana sumaterského (Pongo abelii), do belgické Zoo Pairi Daiza.
Zoo Praha dostala doporučení koordinátora EEP transportovat
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První mládě
mravenečníka
velkého narozené
v pražské zoo
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Gempu jako tamního zakladatele chovu tohoto kriticky ohroženého druhu. Partnerkou se mu stala samice Sinta, pocházející z německé Zoo Stuttgart. Gempa odjel v doprovodu své chovatelky
a kurátora chovu primátů, kteří mu pomáhali s adaptací na nové
prostředí a chovatele. Protože na sebe Gempa se Sintou reagovali dobře, byli po dvou týdnech spojeni a dnes jsou již velmi
harmonickým párem. Po odchodu Gempy jsme začali pracovat
na vytvoření nového chovného páru seznamováním samice Mawar a samce Pagyho. Z počátku jsme je k sobě pouštěli na několik
hodin denně. Pagy se Mawar bál a utíkal před ní, hrál si však velmi často s její tříletou dcerou Diri, která by v budoucnu také měla
být jeho reprodukční partnerkou. Dnes jsou již všichni tři permanentně pohromadě a Pagy s Mawar vychází velmi dobře. Je stále
obezřetný, ale zároveň se k ní čím dál více přibližuje a pokouší se
se s ní i pářit.

Z hlediska stavebního jsou nejvýznamnější přípravy na výstavbu nového Pavilonu goril. Výbornou zprávou bylo březnové
vyjádření stavební komise evropského záchovného programu
pro chov goril (EEP), která Zoo Praha projekt schválila. Během
územního řízení však začala Městská část Praha-Troja a několik místních spolků blokovat povolení a bránit výstavbě nového
pavilonu. Pevně věříme, že v nejbližší době získáme všechna
potřebná povolení a že v roce 2017 začne tak dlouho očekávaná
výstavba bezpečného domova pro naše gorily. V rámci příprav
na stěhování do nového pavilonu byl v Pavilonu goril upraven
jeden z krmných boxů tak, aby k němu bylo možné připoutat
transportní box. Chovatelé tak začali pracovat na dlouhodobém
tréninku dobrovolného nástupu goril do přepravky. Cílem tréninku je dostat při stěhování do nového pavilonu co nejvíc goril
do transportek bez nutnosti použití anestezie. První krok máme
úspěšně za sebou – samice Bikira chodí do boxu bez problémů
a nechá se v ní krmit, a dokonce i zavřít. Dalším krokem bude
instalace dalších dvou boxů pro samice Shindu a Kijivu. U těchto
dvou počítáme s pomalejším průběhem. Postupně se takto bude
pracovat se všemi gorilami.
Koncem roku jsme kompletně přebudovali expozici vyder
hladkosrstých a binturongů. Zejména vydry získaly nové
prostory k pohybu tím, že jsme jim nainstalovali zhruba 25 metrů dlouhou síť podzemních nor, napojených na dva hnízdní boxy.
V prosinci samice výrazně přibyla na váze, a jelikož jsou již oba
jedinci pohlavně dospělí, očekáváme počátkem roku první porod
tohoto druhu na území České republiky.
MG.CS. VÍT LUKÁŠ, DIS.
KURÁTOR CHOVU PRIMÁTŮ ■

foto: Petr Hamerník

Na začátku dubna se narodilo mládě u makaků vepřích (Macaca nemestrina). Rodiči jsou samice Hope a samec Yogi. V srpnu
se narodilo mládě guerézy pláštíkové (Colobus guereza). Rodiči jsou samec Katanga a samice Lucie. Mládě bylo pojmenované Kibo a pokřtila jej herečka Markéta Hrubešová. Druhá samice,
Lomela, porodila oproti očekávání až v prosinci. V polovině října
přivedla na svět své páté mládě Talula, samice kriticky ohroženého poddruhu chápana středoamerického (Ateles geoffroyi
vellerosus). Chovatelsky nejvýznamnější událostí konce roku
byla výměna obyvatel návštěvníky velmi oblíbené průchozí expozice lemurů. Skupinu starých nechovných samců lemurů kata
jsme vyměnili za smíšenou skupinu chovných lemurů běločelých (Eulemur albifrons) a lemurů kata (Lemur catta). Z Paříže k nám přišly dvě samice lemurů kata, pětiletá matka s dvouletou dcerou; z Olomouce pak ještě dvouletá samice. K nim jsme
přidali jednoho z našich samců a ještě jeden pár lemurů běločelých. Vzhledem k povaze lemurů je jejich spojování vždy obtížné
a rizikové. Proto jsme velmi rádi, že postupné spojování proběhlo

bez problémů a u lemurů kata dokonce došlo k prvnímu páření
minimálně dvou samic. Na doporučení koordinátora EEP jsme
ukončili chov lemurů černých.
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Veterinární oddělení
Kýlu u sloního
samečka Rudiho
se podařilo
zvládnout pomocí
pravidelných
masáží.

foto: Petr Hamerník

Veterinární péči v Zoo Praha v roce
2016 zajišťovali tři stálí veterinární
lékaři, jeden zastupující veterinární lékař
s působností především o víkendových
službách a jedna veterinární technička.

V průběhu roku 2016 jsme provedli 139 vakcinací šelem a kopytníků a téměř 500 anestezií a imobilizací u různých druhů zvířat,
přičemž ve 112 případech se jednalo o endoskopická vyšetření
ptáků v inhalační anestezii. Dlouhodobě spolupracujeme se Státním veterinárním ústavem Praha, kam odesíláme většinu vzorků
na různá vyšetření. V některých 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 2016 analyzováno celkem
534 vzorků. Mnohá základní parazitologická vyšetření probíhají
ve vlastní laboratoři, v roce 2016 se jednalo celkem o 623 vzor-
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ků trusu (dalších 510 bylo vyšetřeno v SVÚ Praha). Dlouhodobá spolupráce pokračovala s mnoha subjekty jak veterinárními
(VFU Brno, Veterinární klinika Mada, Veterinární nemocnice
Stodůlky, Veterinární klinika Poděbradská – Kolmá a další), tak
humánními (VFN Praha, ÚVN Střešovice, IKEM, FN Motol a další). Během roku proběhlo několik veterinárních kontrol z Městské
veterinární správy Praha. Rok 2016 byl velmi významný i z pohledu pořízení nových přístrojů a vybavení pro veterinární pracoviště.
Byl pořízen nový rentgen a anesteziologický přístroj, nové operační světlo, mobilní odsávačka a dva injektomaty.
Jako nákazovou situaci jsme museli začátkem roku řešit salmonelózu u samice tygra sumaterského, další záchyt salmonelózy
pak byl v posledním čtvrtletí u vlků hřivnatých. Vše se obešlo bez
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zásadních klinických příznaků a zvířatům byla podávána pouze
probiotika. S ohledem na počty chovaných zvířat a na četné dovozy zvířat z jiných zoologických zahrad i od soukromých chovatelů
však není množství těchto případů nikterak vysoké.
V průběhu roku 2016 jsme řešili řadu standardních i ojedinělých
veterinárních případů. U říčních želv batagurů jsme se potýkali se
zadrženou snůškou, což se řešilo pomocí rentgenové diagnostiky
a aplikace stimulujících preparátů. Samice se nakonec úspěšně
vykladla. U krajty cejlonské se také jednalo o zadrženou snůšku,
zde jsme však nakonec museli řešit stav operačním výkonem, což
u starého zvířete nebylo jednoduché. Želvu obrovskou se nám
nepodařilo zachránit, pitvou bylo zjištěno těžké postižení ledvin
a zažívacího aparátu způsobené metabolickými obtížemi. Několik
zajímavých případů jsme řešili u ptáků. Opakovaně byli vyšetřováni ibisi skalní, kteří unikli z voliéry a byli navráceni do zoo. U dvou
ptáků bylo zjištěno cizí těleso v žaludku. U jednoho z nich bylo třeba řešit stav chirurgicky, v druhém případě cizí těleso do druhého
dne prakticky zmizelo – jednalo se kostěný materiál, který pták
dokázal v podstatě kompletně strávit. U amazoňanů šedohlavých
bylo opakovaně léčeno několik jedinců s jaterními obtížemi způsobenými virovou infekcí. Chovný samec supa mrchožravého byl
výrazně apatický a anemický, uvažovalo se i o možné otravě či velmi silné infekci. U dovezeného páru papoušků nestorů kea bylo
zjištěno, že samec trpí mykotickou pneumonií. Podáváním léku
vorikonazol se podařilo stav stabilizovat. U tučňáka Humboldtova
byla opakovaně zaznamenána dyspnoe – naštěstí se neprokázala
aspergilóza a pták byl vyléčen podáváním antibiotik. U sov indických si zánět rohovek vyžádal několikatýdenní terapii. Samice emu
hnědého si poranila laterální plochy obou stehen, velké rány se
musely sešívat v celkové anestezii. U mláděte plameňáka růžového
došlo při umělém krmení k pozření infuzní hadičky, její vytažení
se neobešlo bez operačního výkonu. Opakovanými odběry krve
pro stanovení hladin progesteronu a jednou týdně prováděnými
USG vyšetřeními slonic Tamary a Janity jsme pomohli chovatelům
určit den porodu, který v obou případech dopadl bez zásadních
komplikací. Pravidelným stanovením testosteronu u samce lachtana jihoafrického Melouna je možno sledovat jeho pohlavní aktivitu. U obou druhů tapírů jsme museli řešit několik zdravotních
obtíží. Samice tapíra čabrakového měla začátkem roku problém

s vyprazdňováním, v další části roku jsme u ní stejně jako u jejího mláděte opakovaně ošetřovali abscesy v mezisaničí či na tváři.
V jednom případě bylo třeba samici uspat a řešit stav chirurgicky. Mladý samec tapíra jihoamerického měl výraznou mokvající
dermatitidu v pravé oblasti krku, léčba si vyžádala několik týdnů.
Jeho matka měla o poznání větší problémy; nejprve jsme ji museli
uspat kvůli výhřezu konečníku a koncem roku se u ní zjistila srdeční vada, která se projevuje otoky hlavy a nižší aktivitou. Stav
je nutno řešit medikamentózně. U dvou druhů vačnatců (klokánek
králíkovitý a kuskus pozemní) samice vyhodily mláďata z vaku,
bylo třeba je uspat a mláďata do vaku vrátit. Vak jsme částečně
uzavřeli vstřebatelnými stehy. U několika druhů zvířat jsme zjistili nádorová onemocnění – lemur kata 1,0 (karcinom slinné žlázy),
kůň Převalského 0,2 (karcinom štítné žlázy, zhoubný nádor pojivové tkáně). U kozorožců kavkazských jsme řešili trauma u původního chovného samce, které mu způsobil mladý samec v souboji
o dominanci ve stádě. Nepříjemnou zprávou u stejného druhu byl
záchyt Mycoplazma caprae, která primárně postihovala mláďata,
resp. jejich velké klouby. Rozhodli jsme se všechny samice vyřadit z reprodukce pomocí antikoncepce. U dvou druhů zvířat jsme
zaznamenali intoxikaci – chápana překrmili návštěvníci pečivem
a u samce hrabáče došlo k nežádoucí reakci těla na nový nátěr expozičních skal. U hříběte koně Převalského a samice geparda jsme
řešili zlomeniny končetin. Hříbě se nepodařilo zachránit, u gepardice je stav nadějný, ale bohužel léčba se protahuje kvůli agilnosti
jedince. V listopadu se u nejmladšího slůněte potvrdila pupeční
kýla, kterou se nám daří léčit konzervativně – opakovaným zatlačováním kýlního obsahu zpět do dutiny břišní. Léčba si dle odhadu vyžádá několik měsíců, ale vyhneme se chirurgickému řešení,
které by bylo velmi komplikované.
Ve spolupráci s MěVS a SVS se nám podařilo realizovat tři velké
přesuny zvířat – export koní Převalského do Mongolska, odvoz
dvou žirafích samců do Turecka a v závěru roku odeslání zvířat
do Indie v rámci výměny za již dovezené tři lvy indické. Vypomáhali jsme i ve spřátelených zoologických zahradách – například
v Zoo Ostrava a v Zoo Hodonín při anestezii šimpanzů.
MVDR. ROMAN VODIČKA, PH.D.
VEDOUCÍ VETERINÁRNÍHO ODDĚLENÍ ■
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foto: Václav Šilha

Uspávání
koní v Dolním
Dobřejově před
transportem
do Mongolska
patří již
několik let
k pravidelným
veterinárním
úkonům.
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Projekty druhové
ochrany in-situ

foto: Václav Šilha

Nejvýznamnějšími in-situ aktivitami zůstaly i v roce
2016 projekty Návrat divokých koní, Toulavý autobus
a projekt na ochranu gaviálů na řece Čambal.

V přísně chráněném
území Gobi B žije několik
stád koní Převalského.

NÁVRAT DIVOKÝCH KONÍ

V rámci projektu Návrat divokých koní proběhl již šestý transport
koní Převalského z Prahy do Mongolska, konkrétně do přísně
chráněné oblasti Gobi B na jihozápadě Mongolska. Byl následován
druhým transportem koní, tentokrát vnitrostátním, z národního
parku Chustaj nurú poblíž Ulánbátaru do již zmiňované Gobi B.
V rámci mezinárodního transportu spolupracovala na přípravě
letu a veterinárních a administrativních dokumentů mongolská
kancelář organizace International Tahki Group. Koně vhodní pro
transport byli vybráni stejně jako v předchozích letech v součinnosti s evropským chovným programem (EEP). Do aklimatizační stanice v Dolním Dobřejově se postupně dovezlo šest klisen
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z různých evropských chovatelských zařízení. Z nich se následně
pro samotný transport vybraly čtyři: Reweta ze Zoo Lipsko, Nara
z rakouského Grunau a Heia a Heilige, obě z německého Döberitzer Heide. Transport byl stejně jako v minulých letech realizován
ve spolupráci s Armádou ČR vojenským letounem CASA za úhradu přímých nákladů. Velká sehranost realizačního týmu přispěla
k hladkému průběhu, první část tak proběhla bez větších komplikací a všechny čtyři klisny byly do partnerského SPA Gobi B
dopraveny bez úhony. Letoun startoval z Prahy 16. července a již
v noci 17. července byli koně v cíli. Poslední vyběhla do aklimatizační ohrady klisna Nara 18. července v 0:30 místního času.
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Poté se většina realizačního týmu vydala zpět na letiště v západomongolském Bulgan sumu, aby podnikla krátký přelet do hlavního města Ulánbátaru. V nedalekém Národním parku Chustaj
nurú totiž souběžně probíhaly přípravy na další, tentokrát vnitromongolský přesun jednoho hřebce a tří klisen. Samotnému převozu předcházel již v květnu náročný odchyt divoce narozených
koní z volné přírody národního parku za účasti dvou pracovníků
Zoo Praha. Tento transport je zásadní pro oživení spolupráce mezi
oběma rezervacemi, protože v Chustaj nurú se sice koním dlouho-

době daří, avšak vzhledem k blízkosti hlavního města je park svou
rozlohou omezený a populace koní Převalského tu zvolna dosahuje hranice únosné kapacity. Koně zde narození by v budoucnu
mohli posilovat ostatní menší populace reintrodukovaných koní
Převalského v Mongolsku. V rámci přípravných kroků k odchytu
vytipovaných koní jsme podpořili i vybudování speciální ohrady. Stavba byla realizována s finančním přispěním mongolského
ministerstva životního prostředí a zeleného rozvoje ve výši dvou
třetin nákladů.

foto: Václav Šilha

Jako první vyběhla
do aklimatizační
ohrady v Tachin
talu klisna Reweta.
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foto: Václav Šilha

Koně dovezení
z České
republiky tráví
zhruba rok
v aklimatizační
ohradě.
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foto: Václav Valtr

Čerpací zkouška potvrdila
skvělou vydatnost vrtu.

Hlavním úskalím transportu byla skutečnost, že se jednalo o koně
z volné přírody a tudíž charakterově mnohem divočejší. Jak jsme
očekávali, správné zklidnění veterinárními přípravky bylo nezbytné proto, aby si vystresovaní koně, neuvyklí blízkosti lidí,
v boxech neublížili. Neklidný byl obzvláště hřebec, kterého bylo
nutné přeložit do jedné ze speciálně zpevněných nových transportních beden, protože hrozilo, že zadní dvířka nápor kopyt nevydrží. Přeložení naštěstí proběhlo úspěšně a hřebec se zklidnil,
jakmile se transportní konvoj dal do pohybu. Transportní boxy
s koňmi byly za hojné účasti mongolských médií naloženy na letišti v Ulánbátaru do letounu CASA. Po kratším letu následovalo
poněkud tvrdší přistání s bočním větrem a hrozící bouřkou, jež
prověřilo zkušenosti armádních pilotů, kteří vše zvládli bez problémů. Následovalo tedy již klasické překládání na nákladní auta
a pozemní transport směrem do SPA Gobi B. Tři klisny byly vypuštěny do rozlehlé ohrady v západní části parku v Tachin usu,
kde je dosud koní Převalského méně, a proto zde budou vítanou
posilou. Hřebec Hustai byl převezen do ohrady v areálu stanice
Tachin tal, kde byl později spojen s klisnami z Evropy. V rámci
šestého ročníku projektu Návrat divokých koní tak došlo k transportu osmi koní. Celkem Zoo Praha pomohla přepravit již 27 koní.
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Nedaleko nově vybudovaného vrtu se
nachází základna v Tachin talu.

foto: Petr Josek

Zoo Praha zároveň v roce 2016 podpořila výstavbu zdroje pitné vody v Tachin talu. V říjnu byly v blízkosti správy rezervace
a aklimatizačních ohrad provedeny geofyzikální průzkumy terénu, které určily přesné místo vhodné k nalezení zdroje pitné vody.
Na průzkumy navázala samotná realizace vrtu na pitnou vodu.
Vrt je hluboký 140 m, hladina podzemní vody se nachází v hloubce 85 m a vydatnost vrtu byla určena na více než litr za vteřinu.

Na vrt by měly navázat práce na stavbě distribuční sítě vody, která
nepochybně usnadní práci i život místních strážců a zvýší potenciál pro perspektivu rozvoje turismu v oblasti, cožby mimo jiné
představovalo pracovní příležitosti pro místní komunity.
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foto: Miroslav Bobek
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Etno-zoologický výzkum ve vesnici Bifolone

OCHRANA GORIL VE STŘEDNÍ AFRICE

V roce 2016 pokračoval také druhý ze stěžejních in-situ projektů
Zoo Praha – projekt Toulavý autobus v Kamerunu. V rámci projektu proběhl monitoring v místě realizace. Cílem bylo zhodnotit dosavadní průběh aktivit Zoo Praha v rámci projektu Toulavý
autobus a souvisejících aktivit a zhodnocení proveditelnosti záměrů do dalších let. První jízda Toulavého autobusu do záchranné stanice v Méfou proběhla společně se slavnostním zahájením
v městečku Meyomessala. Toulavý autobus uskutečnil celkem deset jízd, sedm s dětmi z okolí Meyomessala a tři z okolí základny
Toulavého autobusu v Somalomo. Na jízdu do záchranné stanice
Méfou a zoologické zahrady Mvog-Betsi autobus vypravil v roce
2016 celkem 167 dětí.
Toulavý autobus byl prezentován i na mezinárodní úrovni, a to
prostřednictvím zástupce kamerunské partnerské organizace
TF-RD na akci One Environment v gesci Velvyslanectví České republiky v Nigérii. TF-RD si kladla za cíl upozornit na problém vnímání životního prostředí v Nigérii a představit projekt Toulavého
autobusu jako alternativu ve vzdělávání k ochraně přírody. V neposlední řadě byl projekt také součástí prezentace in-situ projektů
Zoo Praha na výroční konferenci EAZA v Belfastu.

Ekoklubu, stejně jako místním školám, bylo předáno 250 plakátů
se vzdělávací tematikou, zaměřenou na ochranu přírody obecně,
i když pochopitelně s důrazem na ochranu goril nížinných, a balíčky karet na motivy hry Černý Petr s vyobrazením ohrožených
druhů zvířat kamerunské fauny.
Organizacím, autoritám a vedení rezervace byla předána brožura shrnující tříleté působení projektu. Rovněž proběhlo jednání
v rezervaci Campo Ma’an na jihozápadě Kamerunu, především
pak s jejím vedením, ohledně budoucí možné spolupráce. V červnu proběhl druhý monitoring projektu za účasti velvyslance ČR
s působností pro Kamerun. Zároveň se konaly schůzky na ministerstvu zahraničních věcí a ministerstvu lesů a fauny. Rovněž
se na akademické půdě diskutovalo o možné spolupráci, a to
konkrétně v oblasti ochrany luskounů. Další začínající aktivitou
projektu by měla být podpora místních farmářů a pěstitelů ka-

foto: Jiří Bálek

Chov řekomyší (jako zdroje obživy alternativního k lovu divokých
zvířat), který byl v městě Somalomo založen v srpnu 2014, zdárně
prospívá. Chov byl rozšířen o nová zvířata a byly vybudovány nové
kotce. V rámci ekoklubu probíhá mimo jiné pěstování plodin nutných k obživě řekomyší. Chov řekomyší je nejen hledáním alternativy k tzv. bushmeatu, ale také do budoucna možným zdrojem
pracovních míst. Nezaměstnanost je v této oblasti vysoká a jediným zdrojem obživy kromě drobného obchodu je buď prodej vypěstovaných plodin, nebo již zmíněný bushmeat.
Součástí aktivit pražské zoo ve střední Africe je i distribuce
tiskovin výchovného charakteru do tamních škol.
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foto: Václav Šilha
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kaa i výroba „čokolády pro gorily“. Výnosy z jejího prodeje by byly
rovněž použity v rámci projektu Toulavý autobus, zaměřeného
primárně na ochranu goril nížinných.

ZÁCHRANA GAVIÁLA INDICKÉHO NA ŘECE ČAMBAL

V roce 2016 pokračovala spolupráce s organizací Gharial Conservation Alliance týkající se ochrany gaviálů indických na řece
Čambal. Nadále jsme podporovali telemetrický monitoring, výzkum základní biologie gaviálů a vzdělávací programy pro místní
obyvatele, samosprávu a orgány ochrany přírody.

Sup
mrchožravý
s mláďaty
v Zoo Praha

REINTRODUKCE SUPŮ MRCHOŽRAVÝCH

V rámci ptačích in-situ programů je důraz kladen na aktivity
týkající se supa mrchožravého. Zoo Praha pro tento druh vede
evropskou plemennou knihu (ESB) a Evropský chovný program
(EEP). Pokračuje naše spolupráce s bulharskou organizací Green
Balkans, kterou jsme rozšířili o spolupráci s Birdlife Bulharsko.
V roce 2016 došlo ke zkušebnímu vypuštění tří supů mrchožravých do přírody. Hlavním úkolem projektu je v této fázi stanovení optimálního způsobu reintrodukce, jejímž hlavním úskalím je
fakt, že sup mrchožravý je tažný a podniká značně dlouhé migrace. Jedno ze tří vypuštěných mláďat se vylíhlo ve francouzské
Zoo Jardin des Plantes, avšak odchováno bylo pod pěstounským
párem v Zoo Praha.
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foto: archiv Green Balcans

Na snímku
z fotopasti
je divoký sup
mrchožravý
na zkušebním
krmném místě
na východě
Bulharska.
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foto: Klára Bobková

Z DALŠÍCH PROJEKTŮ IN-SITU

Pokračujeme nadále ve spolupráci s chovnou stanicí v indonéské
Cikananze při ochraně ohrožených asijských druhů pěvců. Důležitá jsou data z chovu ex-situ s následnou spoluprací při stanovení
optimálního „manuálu chovu“ pro sojkovce rezavočelé.
Nadále spolupracujeme s CEMAVE a ICMBio, brazilskými organizacemi zajišťujícími chovný program kriticky ohroženého ary
Learova. Tento druh se stane jedním z ptačích obyvatelů právě
budovaného Rákosova pavilonu.

Pro účely
telemetrického
sledování
jsou gaviáli
opatřeni
vysílačkami.

Již druhým rokem pokračuje podpora skupiny Saola Working
Group, která se zabývá ochranou nedávno objeveného pralesního
kopytníka saoly a jeho prostředí ve vybraných oblastech Annamských hor na pomezí Laosu a Vietnamu.
Jako každou jarní sezonu prováděli pracovníci AOPK monitoring
kolonie syslů obecných na svahu v okolí Sklenářky. Při květnových a červnových kontrolách bylo odchyceno 22 a 40 jedinců.
Celková populace je odhadována na 80 zvířat.
MGR. JAROSLAV ŠIMEK, PH.D.
ZOOLOGICKÝ NÁMĚSTEK ■

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016

foto: archiv Zoo Praha

Aklimatizační
voliéra pro
sysly obecné
ve svahu pod
Sklenářkou
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foto: Petr Hamerník

Dokumentační oddělení pečuje
mimo jiné o archiv historických
fotografií a dokumentů.

Ostatní odborné zoologické činnosti
Kromě pěti chovatelských úseků patří
do zoologického útvaru i další oddělení,
zajišťující související zoologické aktivity.
ODDĚLENÍ OBCHODU A VÝMĚNY ZVÍŘAT

Oddělení obchodu a výměny zvířat v roce 2016 realizovalo 276
obchodních případů, které se týkaly přesunu 719 zvířat. Celkem
161 obchodních případů (410 jedinců) bylo realizováno v rámci České republiky, ve zbývajících 115 případech (309 jedinců) se jednalo o zahraniční partnery. V oblasti obchodu a výměny zvířat jsme
v roce 2016 spolupracovali se 144 partnery. Od nás k jiným chovatelům odešlo 418 jedinců, naopak k nám přišlo 301 jedinců.
V průběhu roku 2016 se v Zoo Praha objevilo 50 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 obnovení chovu po různě dlouhé přestávce. Mezi nově
příchozími je 7 taxonů savců, 24 taxonů ptáků a 19 taxonů plazů
(z toho však 12 druhů plazů, které byly předány do CITES centra).
ING. MIROSLAV MACHEK
VEDOUCÍ ODDĚLENÍ OBCHODU A VÝMĚNY ZVÍŘAT ■

CITES CENTRUM

Na základě rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ČR ze dne
30. 4. 2004 plní Zoo Praha funkci záchranného centra pro živé
exempláře CITES. Celkem byl do CITES centra Českou inspekcí
životního prostředí předán do péče v roce 2016 pouze jeden pták,
početnější však byla skupina zadržených chameleonů pašovaných
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z Madagaskaru, celkem 233 jedinců. CITES centrum v průběhu
roku poskytovalo péči i dříve zadrženým exemplářům ptáků a plazů. Celkem byli v průběhu roku 2016 umístěni v CITES centru
4 ptáci (tři druhy) a 233 plazů (patnáct druhů).
MGR. JAROSLAV ŠIMEK, PH.D.
ZOOLOGICKÝ NÁMĚSTEK ■

KRMIVÁŘSKÉ ODDĚLENÍ

Nákup krmiv probíhá při důsledném výběru ze širokého spektra dodavatelů, kterých bylo v roce 2016 celkem 127, z čehož je asi třetina
stálých a zbytek příležitostných. Za průběžné každoroční racionalizace krmných dávek, včetně aktualizace druhové skladby, dbáme
o maximální efektivitu a optimální skladbu krmných dávek, a to
především z hlediska kvality a nutriční vyváženosti. Méně hodnotné komodity se snažíme průběžně nahrazovat kvalitnějším krmivem. V zahradě se zkrmuje několik desítek druhů komodit, jejichž
roční spotřeba se pohybuje v řádu kilogramů až tun. Namátkou je
možno uvést: 6,2 t banánů, 83,5 t mrkve, 20,6 t čínského zelí, 3,3 t
hroznového vína, 41,2 t jablek, 1 339 l moučných červů, 151 000 ks
sarančí, 1 920 l cvrčků, 554 t sena, 540 kontejnerů větví na okus,
168 t granulovaných směsí, 7,1 t mačkaného ovsa, 111 500 ks myší,
42 t sladkovodních ryb, 103,2 t masa či 15,4 t mořských ryb.
Kromě nákupu krmiv jsou v rámci krmivářského oddělení některá
krmiva připravována i svépomocí. V roce 2016 se jednalo o něko-
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lik desítek kontejnerů větví na okus, 450 pytlů mraženého okusu
a 30 sudů listáže na zimní období. Pokračuje pěstování pampelišky
lékařské pro býložravé plazy, bambusu pro pandy červené a lidoopy a dvou druhů vrb za účelem sezonního okusu pro listožravá
zvířata. Rovněž převážně z vlastních zdrojů byl zajišťován dostatek
biologického krmení pro varany komodské – kozy a ovce (celkem
zkrmeno 48 kusů). V letním období je vlastními silami pravidelně zajišťováno zelené krmení, tedy čerstvě sečená píce, v roce 2016
v objemu 65 tun. Provozem vlastní pěstírny švábů a sarančí byla
pokryta pětina až čtvrtina průměrné týdenní spotřeby zoo.
LADISLAV ŽOHA
VEDOUCÍ ODDĚLENÍ KRMIV ■

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. Na konci roku proběhly
přípravy k převedení dat systému Animalia a provozního deníku
na nový server.

Koncem roku bylo vydáno 42. číslo odborného sborníku Gazella.
Ve spolupráci se zoology českých a slovenských zahrad a externím
subjektem byla dokončena a vydána 31. Ročenka českých a slovenských zoologických zahrad, shrnující data za rok 2015. Ročenka
byla publikována jak v elektronické, tak tištěné verzi. Celkový rozsah publikace je 405 stran. Vydána byla dále Výroční zpráva Unie
českých a slovenských zoologických zahrad (UCSZOO) za rok 2015
s rozsahem 167 stran v nákladu 600 kusů. Pod koordinací oddělení
dokumentace vyšla dvě čísla podnikového časopisu Tamtamy.

Transport orangutaního
samce Pagyho
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Nadále pokračovala dlouhodobá spolupráce s přírodovědeckým
oddělením Národního muzea při záchraně a zpracování cenného
zoologického materiálu. Během roku bylo pracovníkům muzea předáno 45 druhově a individuálně označených kadáverů ptáků, savců
a plazů. Novým spolupracujícím subjektem je LF ČZU, která pro
účely nově vznikající sbírky obdržela 25 kadáverů ptáků.
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 archivního fondu historických fotografií, publikací, tiskovin a propagačních předmětů byla dokončena sbírka pohlednic
vydaných Zoo Praha v letech 2010−2015, která obsahuje 279 titulů. Uzavřen byl i soupis knižních publikací (40 titulů) a tiskovin
(199 položek letáků a skládaček, 30 kalendářů) ze stejného období.
Sbírka upomínkových předmětů čítá 96 položek.
V průběhu roku se uskutečnilo pět tematických setkání historického klubu.
V rámci oddělení dokumentace je provozována knihovna Zoo Praha,
registrovaná v systému odborných knihoven ČR. V roce 2016 měla
knihovna celkem 471 registrovaných čtenářů a bylo provedeno
1 201 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. Knižního fondu využilo 65 studentů středních a vysokých škol pro vypracování maturitních, bakalářských a magisterských prací se zoologickou a chovatelskou tematikou.
RNDR. EVŽEN KŮS
VEDOUCÍ ODDĚLENÍ DOKUMENTACE ■

foto: Petr Hamerník

V prvním čtvrtletí proběhla uzávěrka mezinárodní plemenné knihy
koní Převalského za rok 2015. V současné době chová koně Převalského 172 institucí, ne od všech jsou však dostupné aktuální údaje.
Po roční uzávěrce obsahovala plemenná kniha záznamy o 6 732 koních
(3 204 hřebců, 3 352 klisen a 176 jedinců neurčeného pohlaví),

celkový počet žijících jedinců lze odhadnout na 2 100 jedinců. Plemenná kniha je vedena na serveru Zoo Praha, dostupná je z adresy
https://przwhorse.zoopraha.cz.
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foto: Petr Hamerník
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Rok 2016 se odehrával ve znamení mnoha
vynikajících úspěchů a neutuchající
přízně laické i odborné veřejnosti.
Zaznamenali jsme dosud absolutně
nejvyšší návštěvnost, potěšilo nás mnoho
vzácných přírůstků a můžeme se pochlubit
i několika prestižními oceněními.
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Návštěvnost

foto: Václav Šilha

Návštěvnost pražské zoologické zahrady za rok 2016 byla v celé její
dosavadní historii rekordní, přišlo celkem 1 448 353 návštěvníků,
tedy o 129 971 osob více než v roce 2015. Za uplynulých
deset let se zvýšil počet návštěvníků o 181 409 osob.

Miliontého návštěvníka jsme
přivítali již 16. srpna

Během zimy se návštěvnost pohybovala v průměrných hodnotách. Měsíc březen, který bývá ukazatelem pro měsíce následující, vykazoval oproti březnům z minulých let o něco nižší počet
návštěvníků. V květnu se ovšem návštěvnost vyhoupla nad očekávání vysoko – zaznamenali jsme rekordních 182 843 návštěvníků, což je zhruba o dvacet tisíc více než v minulých letech.
V červenci a srpnu se pohybovala návštěvnost kolem čtvrt milio-
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nu osob za měsíc, což jsou hodnoty vskutku rekordní. Další podzimní a zimní měsíce se držely průměru. Na rekordní návštěvnosti se tedy podílely zejména letní měsíce, během nichž byla
prodloužena otevírací doba areálu zoo do 21 hodin.
MONIKA URBANOVÁ
VEDOUCÍ ODDĚLENÍ MARKETINGU ■
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Tab. 9: Vývoj návštěvnosti v jednotlivých měsících v letech 2007–2016
měsíc / rok
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
I.
33 014
31 394
23 981
19 690
36 613
36 045
31 358
II.
51 177
63 437
25 517
28 786
39 343
23 881
28 618
III.
97 833
88 972
77 817
83 470
115 695
138 817
75 827
IV.
171 123
99 563
156 575
133 345
159 220
127 719
135 280
V.
139 150
173 652
164 895
125 344
144 228
150 570
154 341
VI.
143 889
133 962
145 595
153 930
137 622
124 456
60 712
							
povodeň
VII.
186 835
158 130
193 831
165 440
193 841
178 169
141 694
VIII.
215 515
200 341
226 402
196 757
208 230
199 288
180 635
IX.
99 945
99 087
133 760
112 726
158 693
133 004
105 906
X.
69 149
77 426
69 397
103 546
91 191
75 201
106 111
XI.
25 423
38 139
46 374
40 851
44 681
43 214
40 322
XII.
33 891
32 851
32 435
21 435
42 440
55 184
54 287
Celkem
1 266 944 1 196 954 1 296 579 1 185 320
1 371 797 1 285 548
1 115 091

2014
42 414
53 928
122 713
122 348
139 162
151 119

2015
34 356
40 984
111 619
104 095
165 689
138 304

2016
32 518
48 547
97 600
125 265
182 843
159 280

187 693
237 439
109 262
113 041
57 347
45 777
1 382 243

178 195
191 422
135 330
95 982
57 026
65 391
1 318 382

228 595
242 095
133 875
96 455
49 029
52 251
1 448 353

Graf 1: Srovnání návštěvnosti v letech 2007–2016 po měsících

Graf 2: Vývoj návštěvnosti v letech 2007−2016
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Tab. 10: Srovnání dnů s nejvyšší návštěvností v letech 2015 a 2016
2015
počet osob
14 858
14 028
14 024
13 114
13 019

2016
datum
8. května
11. dubna
28. září
5. září
22. srpna

počet osob
16 115
15 857
14 149
13 985
13 127

datum
7. května
28. září
21. května
27. března
30. dubna

Tab. 11: Přehled příchodu půlmiliontého a miliontého návštěvníka v letech 2007–2016
rok
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016

celková návštěvnost
1 266 944
1 196 954
1 296 579
1 185 320
1 371 797
1 285 548
1 115 091
1 382 243
1 318 382
1 448 353

půlmiliontý návštěvník
2. června
11. června
13. června
23. června
2. června
6. června
4. července
3. června
11. června
4. června

miliontý návštěvník
28. srpna
17. září
28. srpna
24. září
27. srpna
6. září
27. října
24. srpna
10. září
16. srpna
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Marketing a PR

POZNEJME SE
KDE?
V ZOO!
Gorily nížinné
Nuru a Richard

2016_007_Kampan Seznamte se_BB_1ku10_5100x2400.indd 1

03.03.16 12:04

REKLAMNÍ KAMPANĚ
Vzácní lvi v Praze

V prosinci roku 2015 byla odstartována kampaň „Vzácní lvi v Praze”, která měla návštěvníky upozornit na přítomnost nových
lvů indických a byla umístěna na billboardech (BB) a citylight
plochách (CLV). Tato kampaň pokračovala též v měsíci lednu
a únoru roku 2016, v lednu byla na 50 BB, 53 CLV plochách a plochách u areálu Zoo Praha, v únoru na 40 BB, 43 CLV a plochách
u areálu Zoo Praha.

#IBISDOZOO

V souvislosti s havárií sítě voliéry na začátku března roku 2016
a únikem kriticky ohrožených ibisů skalních vznikla kampaň „Navštivte naše celebrity“. Na území Prahy a Středočeského kraje bylo
v měsíci březnu rozmístěno 60 BB a 63 CLV. Též u Zoo Praha bylo
možné pozorovat plakáty s našimi celebritami!

Poznejme se!

V měsíci dubnu byla spuštěna nová kampaň, která s obměněnými
motivy pokračuje doposud. Jde o představení konkrétních dvojic
osobností mezi zvířaty v naší zahradě. V dubnu jsme představili
prvních šest motivů, a to mravenečníky, gorily, medvědy, surikaty,

tučňáky a leguány. Celkem bylo obsazeno 52 ploch BB a 58 ploch
CLV. Červen se nesl v duchu další vlny kampaně. Bylo nově vytvořeno šest motivů BB a pět motivů CLV. Šlo o tato zvířata: klokani, lvi,
zoborožci, želvy, lachtani a tapíři (přičemž motiv tapírů byl použit
pouze pro billboardy). Motivy byly rozmístěny na 52 BB a 58 CLV.
Červenec se opět nesl v duchu kampaně „Poznejme se“. Vzhledem
k velkému úspěchu červnových zvířat jsme se rozhodli v červenci
zopakovat výlep stejných tváří. Byly to želvy sloní, lachtani jihoafričtí, klokani rudí, lvi indičtí, dvojzoborožci indičtí a tapíři čabrakoví. Bylo vytisknuto a následně vylepeno 55 BB a 55 CLV po celém
území České republiky.
Vzhledem k neutuchajícímu zájmu o naše celebrity mezi mláďaty bylo jasné, že v srpnu přijde na řadu obměna kampaně a místo zvířecího páru bude na každém motivu oblíbené mládě – slon
indický a gorila nížinná. Třetím motivem použitým v srpnu se
stali opět lvi indičtí. V souvislosti s touto kampaní jsme nechali
vyrobit a vylepit po celém území České republiky celkem 60 BB
a 63 CLV plakátů. Stejné motivy byly též použity na 2 plochy billboardů a 3 plochy citylightů přímo u naší zahrady.

PŘIVÍTEJTE
MĚ KDE?
V ZOO!

PŘIVÍTEJTE MĚ

KDE?
V ZOO!
Kvída a její mládě
Hrabáči kapští

2016_00X_Kampan Privitejte me_BB_1ku10_5100x2400.indd 1
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Slon indický
Maxmilián

THE BEST ZOO
IN CONTINENTAL
EUROPE
08.09.16 14:20
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NAVŠTIVTE
NAŠE
CELEBRITY

THE BEST ZOO
IN CONTINENTAL
EUROPE

Želvy sloní
Antonio a Eberhard

2016_044_Kampan_Poznejme_se_2_BB_1ku10_5100x2400.indd 1

31.05.16 15:46

NAVŠTIVTE NAŠE
CELEBRITY
2016_023_Kampan

Ibisove_CLV 1ku5_1185x

1750.indd 1

04.03.16 15:14

#ibisdozoo
2016_023_Kampan Ibisove_BB_1ku10_5100x2400.indd 1

Přivítejte mě

Jelikož se v průběhu dubna narodilo sloní mládě, které později
bylo pokřtěno jako Maxmilián, vytvořili jsme obdobu kampaně
s jeho tváří, kterou jsme nazvali „Přivítejte mě“ Těmito plakáty
jsme přelepili 11 BB a 11 CLV ploch ze stávající kampaně a vylepili
5 BB a 5 CLV ploch nových. Na konci dubna jsme se dočkali nečekaného příchodu mláděte u goril nížinných. Z toho důvodu se
květen nesl v mláděcím duchu a kromě již existujícího slona přibyl
motiv gorily do minisérie „Přivítejte mě“ Celkem bylo vyvěšeno
61 BB a 63 CLV.
Zajímavými mláďaty se tato sezona jen hemžila, proto jsme je
použili též na kampaň v září. Zde se k již výše zmíněné gorile a slo-

04.03.16 15:14

novi přidalo na billboardy třetí mládě, nově narozený hrabáč. Motivy byly vyvěšeny celkem na 52 BB a 54 CLV. V říjnu se naposledy
využilo kampaně „Přivítejte mě“ a použily se tři motivy billboardů
– slon, gorila, hrabáč – a dva motivy citylightů – slon a gorila. Vylepeny byly na 50 BB a 50 CLV.

Navštivte nás

V měsíci listopadu jsme využili naší letošní obrovské rarity –
dvou sloních mláďat. Do ulic jsme šli s novou kampaní „Navštivte nás“, kde byla vyobrazena obě slůňata narozená v roce 2016.
Kampaň měla jeden motiv pro BB i pro CLV. Celkem bylo využito
61 BB a 61 CLV.
2016_007_K

ampan Sezna

mte se_CL
V2jm_1ku5_

1185x1750

(gorile)_oprMV

press.pdf
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Adopční kampaň

Jako již tradičně jsme v měsíci prosinci vyslali do ulic adopční
kampaň. V letošním roce byli hrdinové následující: bongo horský,
maloočka lovecká, pekari Wagnerův, dudkovec stromový, leguánovec obojkový, dikobraz palawanský. Na billboardy byly použity
všechny motivy, na citylighty pouze bongo, dudkovec a pekari. Celkem bylo rozmístěno 122 BB a 55 CLV.

PROJEKTY
Happy Mondays

V roce 2016 jsme změnili koncepci tradičních Happy Mondays.
Každé pondělí mimo svátky a měsíce červenec a srpen bylo vstupné pro děti, studenty a důchodce za 50 Kč a pro ZTP za 1 Kč. Tento
model se jeví jako velice úspěšný a u veřejnosti oblíbený. Pomohl nám i při řešení žádostí o slevu na vstupném pro nejrůznější
dětské kolektivy, od dětských domovů přes školy, které nemohly
využít školní permanentky, či studenty výtvarných nebo zemědělských oborů středních a vysokých škol.

Song Fest 2016

Již posedmé jsme se účastnili multikulturního hudebního festivalu
Song Fest. Festival probíhá v několika městech, přičemž v každém
z nich je zoo. Celá akce vždy koresponduje s čínským kalendářem,
dle kterého je rok 2016 rokem opice. Z toho důvodu byl jako prezentační spot zvolen spot podporující výstavbu nového pavilonu
goril, který vznikl ve spolupráci se školou Michael.

Papírna – ruční výroba sloního papíru

Od zahájení provozu papírny dne 25. 3. 2016 jsme získávali zkušenosti a získávali jsme od návštěvníků zpětnou vazbu ohledně
nastaveného režimu zážitkových programů. Později byl režim
upraven tak, že dopoledne v pracovní dny jsou vyhrazeny primárně školním a dalším dětským kolektivům a odpoledne pracovních
dní a všechny svátky a víkendy, včetně prázdnin, jsou celodenně
vyhrazeny pro veřejnost bez vazby na konkrétní čas.

foto: Petr Hamerník

Se zahájením sezony jsme pro návštěvníky slavnostně otevřeli výrobnu sloního papíru, kde si návštěvníci mohou vyzkoušet samotnou výrobu, spočívající v přečerpání papíroviny sítem, následné
lisování archu papíru a sušení. Před výrobou se návštěvníci také
dovědí informace o historii výroby papíru v Čechách, nebo proč lze
vyrábět papír mimo jiné i ze sloního trusu.

Výroba papíru z předem nachystané
papíroviny vyrobené ze sloního trusu
je zábavou pro celou rodinu.

Mírový běh

V rámci akce Peace Run byla pražská zoo označena jako „mírový
květ“. Do akce jsou zapojeny různé instituce z celého světa. Pochodeň, která se v rámci běhu předává, byla slavnostně převzata
21. 6. 2016.

Prague Card

V dubnu 2016 se Zoo Praha připojila k projektu Prague Card,
do kterého je zapojeno větší množství významných subjektů
v rámci Prahy, mimo jiné i Pražský hrad. Tento projekt má za cíl
nalákat do Zoo Praha větší množství zahraničních návštěvníků.

Pojmenujte slůně – podpořte nový pavilon goril

foto: Petr Hamerník

V listopadu byl spuštěn unikátní projekt nazvaný „Pojmenujte
slůně – podpořte nový pavilon goril“. Jeho cílem bylo prostřednictvím atraktivního mláděte upozornit na problematiku stavby
nového pavilonu pro gorily. Projekt běžel dva měsíce a každý, kdo
hlasoval pro nové jméno slůněte, zároveň přispěl na sbírkové konto Povodeň 2013, jehož výtěžek bude použit na stavbu nového pavilonu pro gorily.

Hotové výrobky
ze sloního papíru,
které si můžete v zoo koupit.
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foto: Václav Šilha

Tradiční setkání sponzorů a přátel zoo
se koná vždy na začátku prosince.

DÁRCI

V roce 2016 přispělo na chov zvířat i další aktivity Zoo Praha celkem 3 091 dárců, kteří přispěli částkou 7 972 400 Kč. Z toho bylo
130 firem, 295 škol, 2 612 osob a 54 sdružení a dalších institucí.
Novou smlouvu uzavřelo celkem 1 968 dárců, z toho 1 126 firem,
80 škol, 989 osob a 14 ostatních. Sponzorství neobnovilo celkem
1 543 subjektů, z toho 55 firem, 204 škol, 1 266 osob a 18 ostatních.
Smlouvu z roku 2015 obnovilo celkem 1 968 dárců, z toho 90 firem,
215 škol, 1 623 osob a 40 ostatních.
V rámci kampaně „Adoptuj mě“ (říjen až prosinec 2016) uzavřelo
dárcovskou smlouvu 1 210 subjektů. Největší zájem byl tradičně
v první polovině prosince (571 smluv), protože adopce zvířete patří
k oblíbeným vánočním dárkům.

Hlavní partneři a mediální partneři Zoo Praha 2016
Komerční
banka a. s.

Mondelez Czech
Republic s. r. o.

Mercedes-Benz Czech
Republic s. r. o.

Bidvest Czech
Republic s. r. o.

Kofola a. s.
(od července 2014)

Koh-i-noor a. s.

O2 Czech Republic a. s.

MAFRA a. s.

Plzeňský Prazdroj a. s.

euroAWK s. r. o.

FTV Prima spol. s r. o.
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foto: Miroslav Bobek

MARKETINGOVÉ AKTIVITY 2016

Významnou událostí byla návštěva světoznámé primatoložky
a ochránkyně přírody dr. Jane Goodallové. V Praze pobývala
ve dnech 10. až 14. prosince 2016 a jejím průvodcem za českou

stranu byl pracovník Zoo Praha pan Marek Steiger. V doslova nabitém programu stihla Jane Goodallová navštívit také pražskou
zoo, kde ji zaujaly kromě goril i další expozice včetně Velemlokária
a kde natočila jeden díl pořadu Na Plovárně s Markem Ebenem.
Uspořádala i dvě přednášky – jednu v Brožíkově sále Staroměstské radnice, druhou na Přírodovědecké fakultě UK.

foto: Václav Šilha

Marketingové akce

V roce 2016 bylo zajištěno 93 marketingových akcí. Jednalo se o firemní aktivity, programy společné se zoo, partnerské akce, televizní natáčení, svatební obřad či akce pořádané v zoo pro její partnery.

Návštěva Jane Goodallové
v pražské zoo byla
významnou událostí roku.
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foto: Petr Hamerník
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Zážitkové programy

Z nabídky průvodcovských služeb pro veřejnost bylo v roce 2015
realizováno 30 komerčních denních prohlídek, 7 komerčních večerních prohlídek, 24 narozeninových oslav a 16 setkání se zvířetem.

foto: Petr Hamerník

Zvláště oblíbený je program „Chovatelem na 1 den“, který nabízí
bezprostřední ochutnávku práce chovatele například u slonů žiraf,
kočkovitých šelem nebo lachtanů.

Tab. 12: Celkový počet komerčních prohlídek a programu „Chovatelem na 1 den“ zrealizovaných v roce 2016
Prohlídky O2
Prohlídky VIP + partnerské
Celkem
Chovatelem
			
prohlídek
na 1 den
Denní
Noční
Denní
Noční		
Leden
14
5
6
0
25
0
Únor
12
4
2
0
18
3
Březen
12
4
4
0
20
1
Duben
13
5
5
0
23
0
Květen
13
4
7
0
24
6
Červen
13
4
5
0
22
4
Červenec
14
5
8
0
27
3
Srpen
13
4
7
1
25
1
Září
12
4
2
0
18
1
Říjen
14
4
1
7
26
1
Listopad
13
4
2
0
19
4
Prosinec
10
3
3
3
19
1
Celkem
153
50
52
11
266
25
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Programy a vzdělávání

foto: Petr Hamerník

Posláním zoologických zahrad je mimo jiné i vzdělávání
návštěvníků a vytváření pozitivního vztahu k přírodě
a její ochraně. Zoo Praha plní tento úkol hned v několika
úrovních, počínaje informačním systémem přes
programy pro širokou veřejnost po aktivity zaměřené
například na talentované děti či handicapované občany.

Ze slavnostního
zahájení sezony
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PROGRAMY PRO VEŘEJNOST

Pro veřejnost zoo připravuje pravidelné, převážně víkendové akce.
V roce 2016 jsme představili návštěvníkům tematicky zaměřené
měsíce, jejichž obsah jsme přizpůsobovali jak očekávaným klimatickým podmínkám, tak návštěvnickému provozu. Do programu
jsme dále aktuálně zařadili oslavy kulatých a půlkulatých narozenin zvířat chovaných v zoo a křtiny narozených mláďat. Dále jsme
realizovali kampaně zaměřené na podporu ochranářských aktivit.

Slavnostní zahájení sezony – 25. března

Oficiální oslava k zahájení 85. sezony pražské zoo se odehrála
za přítomnosti primátorky hl. m. Prahy Adriany Krnáčové a dalších hostů. Zpěvačka Zora Jandová a historik doc. Jiří Kotalík
odhalili bustu zakladatele zoo Jiřího Jandy. Slavnostního otevření výrobny sloního papíru se zúčastnila primátorka A. Krnáčová
a další hosté. Kmotrem mláděte mravenečníka se stal zpěvák Miroslav Žbirka.

foto: Petr Hamerník

Kmotrou
gorilího
samečka se
stala zpěvačka
Lucie Bílá.

foto: Petr Hamerník

Z oslav
mezinárodního dne
zvířat, při nichž
nechybělo divadelní
představení ani
křtiny mláděte
guerézy pláštíkové.
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foto: Miroslav Bobek

Jubilejní
slavnost se
nesla v duchu
třicátých let.
Zaměstnanci
zoo byli
oblečeni
do dobových
kostýmů
a návštěvníci
mohli v areálu
zoo obdivovat
historická
vozidla.

Den dětí – 1. června

Den plný her a zábavy byl připraven již tradičně ve spolupráci
s Městskou policií hl. m. Prahy.

Jubilejní slavnost – 28. září

V rámci oslavy 85. výročí založení Zoo Praha jsme za účasti kmotrů Evy Kislingerové, Josefa Mráze, Ondřeje Synka a Petra Koukala
pokřtili dvě mláďata, a to hrabáče a žirafy. Odhalili jsme panely
s tematikou filmu Cesta do pravěku, zúčastnil se i jeden z dětských
herců Josef Lukáš. Na závěr dne jsme otevřeli výstavu „Neznámá
zoo“. Program doplnila vystoupení skupiny Sestry Havelkovy
a bejbypankové kapely Kašpárek v rohlíku. Po celý den si mohly
děti nechat namalovat na obličej motivy pravěkých zvířat, v areálu
byla přistavena historická auta, proběhla dvě divadelní představení, bubenická a žonglérská dílna, u hlavního vchodu rozdávali
programové letáky lidé na chůdách.

Setkání sponzorů – 4. prosince

Tradiční setkání přátel, sponzorů a partnerů Zoo Praha se uskutečnilo první prosincovou neděli. Vzácným hostem byl tentokrát
herec Karel Heřmánek, který předal ocenění pro nejvýznamnější
sponzorské počiny roku 2016. Velkého Richarda obdrželo Fórum
dárců, Malého Richarda Základní škola Emy Destinnové a Divokého Richarda pan Ing. Miloslav Stašek.
V druhé části slavnosti byly vyhlášeny výsledky fotosoutěže se
společností Canon. K přátelské náladě dne přispěla jak kapela Richard, tak drobné dárky a občerstvení pro návštěvníky zoo.
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Z dalších programových akcí vybíráme:

■ 6. 1. Tři králové v zoo
■ 9. a 23. 1. Lovci a kořist (informačně-naučný stánek)
■ 16. 1. a 13. 2. Hosté z dalekého severu (vycházka s odborníkem
za ptáky zimujícími na Vltavě)
■ 16. 1. a 13. 2. Jak udělat budku pro ptáky (workshop)
■ 29.−30. 1., 6., 20. a 27. 2. Neviditelná tajemství (pohled do mikroskopu)
■ 30. 1. Nalezeniny gorily Kamby

■ 31. 1. Křtiny tapíra čabrakového (hosté: herečka Lenka Krobotová a kreslíři vtipů z časopisu TAPÍR)
■ 6. 2. Samička orangutana Diri a samička slona indického Sita
slavily 3. narozeniny (host: herečka Martha Isssová).
■ 7. 2. Želví den
■ 14. 2. Pravý český masopust
■ 20. 2. Světový den luskounů
■ 27. 2. Mezinárodní den ledních medvědů
■ 3. 3. Světový den divoké přírody

foto: Václav Šilha

Malá slavnost
k příležitosti
výročí příchodu
slonice Gulab
do zoo

Součástí programu
jubilejní slavnosti
byly křtiny hrabáče.
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foto: Václav Šilha

foto: Petr Hamerník

Křtiny prvního stoprocentně
pražského slůněte, které
dostalo jméno Maxmilián.
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■ 5. a 12. 3. Jak si povídají zvířata
■ 19. 3. Otevření rozhledny Obora (host: horolezec Josef Rakoncaj)
■ 26.–28. 3. Velikonoce v zoo (ve spolupráci s Psychiatrickou nemocnicí v Bohnicích)
■ 1. 4. Aprílová linka panu Hrochovi
■ 2. 4. Koncert v zoo (orchestr University of Exeter)
■ 9. 4. Běh dvojic Zakázankou
■ 10. 4. Želví den
■ 16. 4. Setkání na vyhlídce (živočichové žijící volně na území
zoo)
■ 22. 4. Světový den Země (ve spolupráci se sdružením Arnika)
■ 23. 4. Křtiny mláděte hrocha obojživelného (host: herec David
Novotný a vzpěrač Jiří Orság)
Den s ibisem (připomenutí kampaně Ibis do zoo)
■ 25. 4. Běh pro zoo (2. ročník charitativního běhu uspořádal
studentský spolek Drosophila)
■ 30. 4. Námluvy v říši zvířat
■ 1. 5. První máj, lásky čas (polibek pod rozkvetlou sakurou)
■ 7. 5. Vycházka s herpetologem
■ 7. a 14. 5. Jak zvířata pečují o mláďata
■ 8. 5. Mayday 2016
■ 14. 5. První narozeniny tapíra čabrakového Tobyho (hosté: herci Jitka Smutná a Miroslav Etzler)
■ 21. 5. Den trojských lvů (křest knihy M. Bobka Trojský lev;
host: herec Jiří Bartoška)
■ 21. a 22. 5. Po stopách klíštěte
■ 28. 5. První narozeniny lachtana Mamuta (hosté: sportovní redaktor Stanislav Bartůšek a plavec Jan Micka)
■ 29. 5. Noc snů – tradiční večer pro rodiny dětí s postižením
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Lachtan Mamut oslavil
první narozeniny, při nichž
předvedl, co se již naučil.

■ 4. 6. 50 let pobytu slonice Gulab v pražské zoo (host: prof. Josef Koutecký)
■ 11. 6. Křtiny slůněte (hosté: primátorka HMP Adriana Krnáčová, herec Jakub Kohák, bývalý velvyslanec Miloslav Stašek,
ministr zahraničí ČR Lubomír Zaorálek, Mangala Samaraweera)
■ 19. 6. Narozeniny gorily Shindy a křtiny jejího syna (hosté:
zpěvačka Lucie Bílá, Štěpán Košík)
■ 21. 6. Setkání s žirafami
■ 30. 6. Jedničkáři za korunu
■ 2. 7. Rekordy ve zvířecí říši
■ 6. 7., 3. 8. Vycházka s entomologem (hmyz volně žijící v pražské
zoo)
■ 4.–10. 7. a 8.–14. 8. Zooexpres (komentované projížďky vláčkem po areálu zoo)
■ 16. 7. Světový den hadů
■ 20. 7. Abeceda birdwatchingu
■ 23. a 24. 7. Dny hmyzožravců (oblíbená akce spojená s ochutnávkou vybraných druhů hmyzu v různé úpravě)
■ 29. 7. První narozeniny gibona stříbrného Silvera Arrowa
■ 30. 7. Mezinárodní den tygrů
■ 12. 6. Světový den slonů a lvů
■ 13. 8. Džungle, pouště, moře (problematika ochrany těchto biotopů a jejich zvířecích obyvatel)
■ 19. 8. Mravenci se vracejí (odhalení restaurovaných a doplněných kovových soch mravenců)
■ 20. 8. Mezinárodní den orangutanů
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foto: Petr Hamerník

■ 24. 8. Vycházka za netopýry
■ 27. a 28. 8. Kolem světa za jeden den (vědomostní soutěž v celém areálu zoo)
■ 30. 8. Výtvarná dílna v galerii Gočár (v rámci výstavy Orbis
naturalis pictus)
■ 1. 9. Prvňáčci jdou do zoo (vstup za 1 korunu)
■ 3. a 24. 9. Inteligence zvířat (speciální představení v Amfiteátru rezervace Bororo)
Svátek supů a kondorů (vzdělávací stánek)
■ 10. 9. Kam létají vlaštovky (ukázka kroužkování a odchytových
metod ptáků)
■ 11. 9. Samec želvy sloní Eberhard slavil 20 let pobytu v zoo
■ 17. 9. a 8. 10. Připravte se na zimu (o ptačích krmítkách)
■ 26. 9. Školy slaví výročí zoo (program jen pro školní kolektivy)
■ 1. 10. Mezinárodní den zvířat a křtiny mláděte guerézy pláštíkové (host: herečka Markéta Hrubešová)
■ 15. 10. Den chovatelů želv
■ 22. a 23. 10. Víkend pro nevidomé a slabozraké
■ 26.–29. 10. Podzimní prázdniny v zoo
■ 29. 10. Mezinárodní den gibonů aneb Den na visuté hrazdě
■ 30. 10. Den vyhynulých zvířat

Při speciálním
workshopu si
zájemci mohli
vyrobit vlastní
ptačí budku.

foto: Petr Hamerník

Při křtinách mláděte hrocha
obojživelného, které dostalo jméno
Fanda, vzepřel český reprezentační
vzpěrač, olympionik Jiří Orság,
činku o váze 150 kg, což odpovídá
hmotnosti půlročního hrošíka.

Nedělní hudební procházky
■ 8. 5. Trio Bohema (F. X. Dušek, W. A. Mozart, J. Ibert)
■ 15. 5. Pražské dechové kvinteto (G. Bizet, L. van Beethoven)
■ 22. 5. Uni kvartet (P. I. Čajkovskij, L. van Beethoven)
■ 29. 5. Pražské saxofonové kvarteto (G. Miller, F. Kmoch,
G. Gershwin)
■ 5. 6. Musica per tre (E. Schulhof, B. Martinů, J. Ibert)
■ 12. 6. Musica vocale (J. Mysliveček, Ch. Gounod, F. Schubert)
■ 19. 6. Grand Duetto Concertante (A. Vivaldi, V. Geli, P. Locatelli)
■ 26. 6.Pražské dechové kvinteto (W. A. Mozart, J. Haydn)
■ 7. 8. Antonín Rejcha Kvintet (J. Haydn, G. Bizet, A. Rejcha)
■ 14. 8. Pražské saxofonové kvarteto (G. Miller, G. Gershwin,
F. Kmoch)
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Při programech pro nevidomé si jejich
doprovod může vyzkoušet, jak lze rukama
vnímat zvířecí tvary a struktury.

■ 21. 8. Duo per due (L. van Beethoven, W. A. Mozart)
■ 28. 8. Prague Brass Quintet (J. I. Linek, J. Horowitz,
G. Gershwin)
■ 4. 9. Trio Iuventa (J. Ibert, F. X. Dušek, W. A. Mozart)
■ 11. 9. Parnas kvartet (J. Haydn, J. S. Bach)
■ 18. 9. Musica notturna (J. Vent, V. Sedlák)

Indiánské prázdniny ve FN Motol (27. června) – tradiční akce pro
dětské pacienty FN Motol. Představení a návštěva oddělení hematologie – prezentace zahrady, ukázky zvířat.

PROGRAMY MIMO AREÁL ZOO

Festival Kefír (zámek Kačina, 3. září) – festival pod záštitou našeho partnera, divadelní skupiny Kašpárek v rohlíku, prezentace zoo,
přírodnin a zajímavostí.

Dětský den ve VFN (1. června) – akce pro dětské pacienty a děti
zaměstnanců Všeobecné fakultní nemocnice v Praze – Kateřinská zahrada.
Bezpečné prázdniny Prahy 7 (2. června) – akce pro děti z pražských škol, pořádaná MČ Praha 7 na Letné.
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Rodinný den Prahy 7 (29. května) – akce pro děti a jejich rodiče
na Výstavišti v Praze-Holešovicích – prezentace in-situ projektů,
mláďat a akcí v zahradě.

Rodinný den v pohybu (17. září) – akce pro děti a jejich rodiče
na Výstavišti v Praze-Holešovicích – prezentace in-situ projektů,
mláďat a akcí v zahradě.
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Odhalení
jedinečné sbírky
ankusů, které
zoo věnoval
ing. Miloslav
Stašek, bývalý
velvyslanec v Indii.
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foto: Václav Šilha

foto: Petr Hamerník

foto: Petr Hamerník

Den hmyzožravců
patří k velmi
oblíbeným
programům.

77

foto: Tomáš Adamec

VEŘEJNOST

Večerní procházky
s průvodcem
nabízejí pohled
na zvířata
v zoo tak, jak je
návštěvníci během
dne nezažijí.

VEČERNÍ PROCHÁZKY S PRŮVODCEM

Komentované prohlídky zoo se již tradičně konaly v pátek a v sobotu v lednu, srpnu, září a prosinci. Zatímco v létě vede jejich trasa
kolem expozic v horní části areálu, v zimě se soustředí především
na pavilony v dolní části zoo.

Tab. 13: Přehled účastníků večerních procházek
s průvodcem
Měsíc
Dospělí
Děti
Celkem
leden
287
141
428
srpen
146
35
181
září
272
130
402
prosinec
240
81
321
			
1 332

Tab. 14: Přehled školních skupin a dětí, které v roce
2016 využily vzdělávací nabídku Zoo Praha
Prohlídky
s průvodcem
Skupiny
395

Výukové
programy
Děti
Skupiny
9 421
137

Celkem
skupin
Děti
Skupiny
3 232
532

Celkem
dětí
Děti
12 653

Tab. 15: Přehled využití nabídky vzdělávacích programů v jednotlivých měsících 2016
Měsíc
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Celkem
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Prohlídky s průvodcem
skupin
dětí
5
98
18
408
83
2 025
42
908
54
1 300
67
1 527
4
102
5
141
12
278
57
1 429
30
759
18
446
395
9 421

Výukové programy
skupin
0
6
29
6
17
29
0
0
6
19
20
5
137

Celkem skupin
dětí		
0
5
139
24
671
112
108
48
401
71
691
96
0
4
0
5
129
18
473
76
499
50
121
23
3 232
532

Celkem dětí
98
547
2 696
1 016
1 701
2 218
102
141
407
1 902
1 258
567
12 653
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ZÁŽITKOVÉ PROGRAMY

nanční prostředky na podporu záchranných projektů. Letos bylo
vyhlášeno celkem 5 soutěžních témat (Poslední gaviáli z Čambalu,
Ohrožení lvi indičtí, Supi nad propastí, Tapíři čabrakoví – vzácný
poklad jihovýchodní Asie a Mizející lední medvědi), ze kterých si
mohly přihlášené školy vybrat to, které jim bylo nejvíce sympatické.

V období od 1. 6. do 30. 9. 2016 bylo zrealizováno 153 krmení žiraf
pro veřejnost.

KOMENTOVANÁ KRMENÍ ŽIRAF

V neděli 8. května se uskutečnilo finále soutěže. Sedm týmů dětí ze
škol a zájmových organizací z celé ČR představilo v zoo svá stanoviště na téma ochrany ohrožených druhů zvířat a seznámilo veřejnost s problematikou jejich ochrany.

SPOLUPRÁCE SE ŠKOLAMI

Staň se strážcem pralesa

Z nabídky průvodcovských služeb pro veřejnost bylo v roce 2016
zrealizováno: 27 soukromých denních prohlídek, 10 soukromých
nočních prohlídek, 31 narozeninových oslav a 16 setkání se zvířetem.

Programy a prohlídky pro školy pokračovaly podle platné nabídky
pro školní rok 2015/2016 a 2016/2017 v počtu 14 různých témat
prohlídek s průvodcem a 18 témat výukových programů. Hlavní
podíl na realizovaných vzdělávacích programech měly programy
probíhající v rámci nabídky školních permanentek. V porovnání
s rokem 2015 zájem o vzdělávací produkty vzrostl ve všech sledovaných parametrech zhruba o 10–13 %.

Školní permanentky

K 1. září byl zahájen prodej školních permanentek na sezonu
2016/2017. Všech 108 kusů bylo letos prodáno v rekordním čase,
a to během pouhých dvou týdnů. Zároveň byla vyhlášena již 7. etapa tradiční soutěže „Staň se strážcem pralesa“, která se mezi školami těší dlouhodobě značné popularitě, o čemž svědčí i rekordní
zájem o poslední etapu soutěže.

Mayday

V únoru 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. Hlavním úkolem zúčastněných škol je připravit školní projekty s cílem seznámit
veřejnost s problematikou ochrany ohrožených druhů a získat fi-

Od ledna do března pokračovala prodloužená podzimní etapa soutěže „Staň se strážcem pralesa“, která se mezi školami těší dlouhodobě značné popularitě. V dubnu pak proběhlo již 6. setkání Strážců pralesa, které letos přineslo mimořádný výsledek! Podzimní
části kampaně se totiž zúčastnilo 43 tříd základních a mateřských
škol nejen z Prahy a okolí, ale také třeba z Třebechovic pod Orebem či z Krnova. Děti přinesly do zoo neuvěřitelných 3 157 mobilních telefonů! Během tří let tak děti nasbíraly přes 10 000 přístrojů. Slavnostní vyhlášení vítězů proběhlo v zoologické zahradě dne
14. dubna a paralelně s celou akcí probíhal i doprovodný program,
jehož součástí byly komentované cvičení lachtanů, ukázka tréninku zvířat v rezervaci Bororo a soutěže společnosti Rema, která je
partnerem celého projektu a která se specializuje na recyklaci starých mobilních telefonů. V září byla vyhlášena 7. etapa této soutěže
a 14. října jsme v zoo uvítali třídu, která v loňském školním roce
vyhrála soutěž „Staň se strážcem pralesa“, pro kterou jsme připravili den v zoo s přespáním v Gočárových domech.

Dejme šanci přírodě

V rámci kampaně „Dejme šanci přírodě“ (Let it grow) byly pro školy připraveny dva nové vzdělávací programy s názvy „Postav dům“

foto: Petr Hamerník

Role přednášejícího se ujal kurátor chovu plazů Petr Velenský.
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foto: Petr Hamerník

Účastníci
zooškoly
navštěvují
i zákulisí zoo.

a „Výprava pod hladinu“. První si klade za cíl seznámit děti se zvířaty, která si v přírodě budují netradiční obydlí, a naučit je stavět
ptačí, netopýří či ježčí budky. V rámci programu „Výprava pod hladinu“ se naopak dozví spoustu zajímavostí ze života našich obojživelníků a vodního hmyzu a seznámí se se způsobem jejich ochrany.

V prosinci jsme uspořádali soutěž ve zdobení vánočních stromků.
Pozvali jsme celkem osm tříd (dvě z mateřských škol a šest ze základních škol), jejichž žáci za doprovodu průvodce vyzdobily některé vybrané stromky ve spodní části zoo. Následně jsme objektivním hodnocením vyhlásili vítěze.

MIMOŠKOLNÍ VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ

Zoo Praha se dlouhodobě podílí na organizaci, metodické přípravě
a realizaci Biologické olympiády – přírodovědné soutěže vyhlašované Ministerstvem školství ČR.

Činnost zoologických kroužků probíhala v podobném duchu jako
v předchozím roce. Přírodovědně-chovatelské kroužky jsou určeny dětem od 8 do 18 let a jednotlivé skupiny se scházejí celkem
sedmkrát týdně v zoo a jsou doplněny i terénními exkurzemi.
Na konci srpna se v Zoo Praha uskutečnilo tradiční setkání studentů nastupujících do prvního ročníku studia na katedře učitelství
a didaktiky biologie Přírodovědecké fakulty UK.
Od září jsme navázali na spolupráci s Domem dětí a mládeže Prahy 8. Bylo realizováno dvanáct vzdělávacích exkurzí po zoo v doprovodu našeho odborného průvodce s cílem seznámit děti s celou
řadou zoologických témat.
V rámci oslav 85. výroční založení Zoo Praha bylo pozváno více
než 200 škol na speciální doprovodný program určený dětem
a studentům, který se konal 26. září a který zahrnoval pestrou paletu kulturních, vzdělávacích i volnočasových aktivit.
V období 7.–10. listopadu jsme do zoo zvali na Dny školních sponzorů školní (třídní) sponzory a adoptivní rodiče, kteří měli v těchto dnech vstup za symbolickou 1 Kč. V celkovém součtu všech čtyř
dní do zoo za zvýhodněné vstupné přišlo 1 069 studentů s učiteli.

PŘEDNÁŠKY A BESEDY
Zimní cyklus cestovatelských přednášek

Ve spolupráci s CK Livingstone se konala již tradiční povídání o zajímavých místech – každé úterý od 18 hodin.
■ 19. 1. Venezuela (Ludmila Puldová)
■ 26. 1. Barma (Kateřina Krejčová)
■ 2. 2. Gruzie – Arménie (Dana Kyndrová)
■ 9. 2. Severovýchodní Indie – 7 sester (Dominika Kobzová)
■ 16. 2. Nepál – Manaslu, hora duchů (Pavel Bém)
■ 23. 2. Do Ria na karneval (Sandra Neumanová)
■ 1. 3. Čtyři klenoty Himálaje (Michal Thoma)
■ 8. 3. Hrdá Etiopie (Adriena Vyzulová)
■ 15. 3. Kouzla jihovýchodní Asie (Karel a Jana Wolfovi)
■ 22. 3. Mongolsko – Nomádkou na 20 dní (Blanka Trojan Svobodová)
■ 29. 3. Z Bhútánu do Kazachstánu (Rudolf Švaříček)

Další přednášky:

■ 9. 1. Žraloci (Erich K. Ritter)
■ 19. 6. Lvi indičtí – ochrana a stav (Ravi Chellam)

V říjnu proběhl seminář pro učitele, při kterém jsme účastníky seznámili s naší nabídkou vzdělávacích programů pro školy a s naším fungováním ve vzdělávací oblasti.
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Přednáška na
téma žraloci

ZOOŠKOLA

Již několik let pořádá Zoo Praha zooškoly nejen pro děti, ale
i pro dospělé zájemce. Počet účastníků je omezen na maximum
16 osob. Jedná se o placené programy, na zooškolu je nutné se
předem objednat.

Zooškola pro děti

Zooškola pro dospělé

Téma
Krmení je věda, Na statku je živo
Jak se dělá zoo
Plazi, Ptáci

Období
leden až březen
červenec až září
říjen až prosinec

V roce 2016 absolvovalo zooškolu celkem 113 návštěvníků
v rámci 10 kurzů.
Počet dětí
46
92
37

Téma
Zbavte se fobií
Jak se dělá zoo, Zbavte se fobií
Jak se dělá zoo, Zbavte se fobií
Zbavte se fobií

Období
leden až březen
duben až červen
červenec až září
říjen až prosinec

Počet účastníků
20
38
43
12

foto: Petr Hamerník

V roce 2016 absolvovalo zooškolu celkem 175 děti
v rámci 12 kurzů.

Také zooškola pro
dospělé na téma fobie
se těší velkému zájmu.
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KOMENTOVANÁ KRMENÍ A SETKÁNÍ U ZVÍŘAT

Pravidelná komentovaná krmení a setkání se konala v lednu
až březnu o víkendech na 12 místech v zoo, od dubna do září na
23 místech (v dubnu, květnu a září o víkendech, v červnu až srp-
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nu denně) a od října do prosince na 14 místech v areálu. Zvláštní nabídku představovalo komentované krmení žiraf, které bylo
od června do září realizováno více než stokrát.
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Pracovníci Zoo Praha připravili osm výstav, z toho pět bylo umístěno v areálu zoo a tři mimo něj:
■ #ibisdozoo (Galerie Gočár)
■ Návrat divokých koní
(Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky)
■ Orbis naturalis pictus (Galerie Gočár)
■ Návrat divokých koní 2016 (jurta)

■ Vzácní lvi v Praze (prostor u Pavilonu šelem a plazů)
■ Neznámá zoo (Galerie Gočár)
■ Zoo Praha – evropská zoo světového formátu
(Zoologická zahrada v Pekingu – v čínštině a angličtině)
■ Zoo Praha – evropská zoo světového formátu
(V historické budově Českého rozhlasu – upravená česká verze)

Z vernisáže
výstavy
v Pekingu

foto: Jaroslav Šimek

foto: Petr Hamerník

Výstava Neznámá zoo
seznámila návštěvníky
s místy, která v průběhu
času již zcela zmizela nebo
doznala výrazných změn.
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SAMOSTATNÉ PRACOVIŠTĚ TRÉNINKU ZVÍŘAT

V období od ledna do května se činnost pracoviště soustředila nejen na vystoupení pro veřejnost v amfiteátru Rezervace Bororo,
ale z velké části i na plánování, přípravu a trénování nových cviků
do vystoupení se zvířaty.
Vystoupení se v lednu až březnu konala jednou denně, vždy o víkendech a svátcích ve 12 h. Na konci března začala hlavní sezona
a vystoupení se konala až do konce května o víkendech a svátcích dvakrát denně, a to v 11.30 a 14.30 h. Od června probíhala
vystoupení každý den dvakrát – vždy v 11.30 a 14.30 h. Vystoupení v září probíhala ve všední den jednou od 13 h, o víkendech
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Při vystoupení v Amfiteátru
Bororo se může každý
přesvědčit o tom, že prasata
(a nejen ta domácí) jsou
velmi učenlivá a hravá.

a státních svátcích dvakrát, v 11.30 a 14.30 h. V období říjen až
prosinec probíhala vystoupení o víkendech a státních svátcích
jednou denně ve 12 h. V tomto období se činnost pracoviště soustředila jednak na vystoupení a objednané akce, jednak na plánování, přípravu a trénování nových cviků. Během sezony 2016
nově začal vystupovat dikobraz srstnatonosý a samec lišky polární. Další druhy se na vystoupení připravují a mohly být vidět
v amfiteátru (mýval severní), některé i při veřejných trénincích
(fretky, káně Harrisova).
Mimo tato pravidelná vystoupení jsme zajišťovali objednané akce.
Jednalo se o programy pro školy „Trénink v zoo není drezúra“,

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016

Tab. 16: Srovnání počtu programů se zvířaty 		
v letech 2012−2016
„Chytří pomocníci člověka“, „Na ptáky jsme krátký“), vystoupení
s prohlídkou zázemí a výkladem pro zooškoly a setkání se zvířetem. Dvakrát proběhl program i v anglickém jazyce.
V amfiteátru Rezervace Bororo jsme připravili speciální vystoupení při několika programových akcích „Jubilejní slavnost“, „Velikonoce v zoo“, „Noc snů“, „Strážci pralesa“, „Dny dětských sponzorů“ a „Vánoce v zoo“. Během září jsme realizovali jako novinku
speciální program s názvem „Inteligence u zvířat“. Jeho součástí
byla vystoupení s doprovodným programem. Pro nevidomé jsme
připravili speciální program s povídáním i vlastní zkušeností se
zvířaty z našeho oddělení. Připravili jsme a uskutečnili pilotní dětský program „Chovatelem na půl dne“.
Dále proběhlo natáčení pořadů s televizemi ČT :D, TV Barrandov
a TV Prima a rozhovory pro Český rozhlas.

V rámci vzdělávání a získávání nových znalostí z oboru byl jeden
náš pracovník na konferenci v Tampě (ABMA Annual Conference
2016). Druhý pracovník byl na konferenci v Twycrossu (3rd International Animal Training Conference). Také jsme zajistili návštěvu
lektorky tréninku mořských savců Gabby Harrisové ze Sea World
v Durbanu a její konzultace jednak na našem pracovišti, jednak u chovatelů lachtanů.
Průběžně u nás v tomto období probíhaly praxe studentů SOŠ
a SOU Praha Čakovice a studentů ČZU, což nám opět velmi pomohlo v provozu pracoviště. Náš pracovník je konzultantem tří
bakalářských prací na této vysoké škole.
Naše pracoviště má ve své péči 21 zvířat ve třinácti druzích, u kterých zajišťuje nejen standardní chov, ale i trénink.
V roce 2016 pracoviště uskutečnilo celkem 407 vystoupení a speciálních akcí.
MONIKA URBANOVÁ
VEDOUCÍ ODDĚLENÍ MARKETINGU ■

foto: Petr Hamerník

Mimo naše pracoviště jsme spolupracovali s některými úseky zoologického útvaru, tentokrát především na výrobě enrichementů
na narozeninové oslavy zvířecích osobností (gorily, tapír, hrabáč)
a v rámci zvláštních akcí (lvi, orangutani). Dále jsme vyráběli enrichement na akci „Velikonoce v zoo“ v podobě pomlázek a jejich
zdobení. Spolupracovali jsme se středoškolskou studentkou na její
seminární práci, v Zoo Praha probíhala i praktická část na téma
potravní a barevné preference u slepic plemene bráhmanka. Při
zahájení sezony jsme vypomáhali při křtinách mravenečníka. Náš
pracovník se také podílel na plánování enrichementů medvědy pro
lední, na tréninku orangutanů (konzultace) a pracovně konzultoval trénink slonů v Zoo Ostrava.

Rok		
Počet programů
2012		420
2013		371
2014		366
2015		402
2016		407

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016

85

VEŘEJNOST

Média, internet, publikační činnost
Napsali o
nás
Homosex
ualita me
zi ptáky
Red

Napsali o nás

ých, tak zahraničních
objevovaly jak v tuzemsk
lého mláděte hrocha
z pražské zoo opět hojně
měsících se novinky
také fotograﬁe roztomi
V uplynulých třech
velemloka Karla, ale
pak zaujal příchod páru
obletěly nejen snímky
a Slávkovi. Místní media
skalních.
mediích. Zeměkouli
nímu páru Marušce
napínavý příběh ibisů
se narodilo populár
sti pochopitelně neunikl
obojživelného, které
jávských a jejich pozorno
casých
krátkoo
vzácných krasek

Sloupek

aktoři den
íku Blesk
čtenářům
se rozh
přiblížit,
jak se stav odli svým
k homose
na zejména
í zvířecí říše
xua
u ptáků,
běžnou sou litě, která je, tak
plameňá
konkrétně
jako u lidí
částí její
pak mez
zoo k tém
společnosti
, Důvode ky, tučňáky neb
i
o supy hně
atu
. Pražská
m je, že
la také svo homosexuality
dými.
ptáci jsou
nou zvířat
zvířat přis
u zkušen
jedinou
chovanou
pě- liv
skupiostí. Ta
soc
v párech
je pozoro
či harémo iálně – tedy nikovávě.

Sloní šlápnu
tí

Na nohu
mi stoupnu
dupnul!
l slon. Co
Naš
stoupnul,
slonů; sam těst í to byl nejm
enš
eček, kter
ý váží sotv í z našich
a met rák
Nijak jsem
.
se tím neta
jak úspěch popsali redakkva
šit,
jil
pilo
padesát,
a doc
stě
,
když lidé
portálů
jí přibližně na dvě
ptáci
začali sled ela mě překulhám,
toři zpravodajských
dvacet
since ze Zoo Chester. Tito
pouhých
ova
a
vyp
péči
rozsahu
t,
lidské
távali se,
jestli neO senzaci lokálního
iDnes.cz a Novinky.cz.
nejvzácnější a nej- v
zda to moc
íci pražské zoo
krátko- se řadí mezi
Návštěvn
krasek
neb
devět.
pár
volné
olel
postaral
se
Ale prosím
o.
ohroženější na světě. Ve
do Zoo
mají opravdu na co těvás, ani
ocasých jávských, který
nebolelo
počty odhadu- se tak
a nebolí. nekulhám, ani mě
pro- přírodě se jejich
Já
Praha přicestoval v závěru
že mi to
Papír ze sloního trusu
udělalo rad o tom napsal pro to
to,
ost!
To šlápnut
Sloní trus si návště
a hrocha obojživelného
velkého
í
vníci
Mládě
slůn
ečníka
pražmraven
Slávkem.
ětem
se
vyrobený papír ze
na konci
Mládě
ské zoo doposud
Maruška
sloního tru- deníku
nejdůležitějš je pro mne tečk
mohli odnést
rii zdejšího chovu. O narození
svět, což se odrazilo
su. Informace o
pražské
La Prensa nebo
příběhu,
a
v kyblíku a násled
í kapitoly
na strán- rozněžnilo
zážitkovém
do
on- vizní stanice
přá- letošním mládětem
ně využít
dlouhéh
h medií,
line verze chilské
me- se dověděli čtenáři
programu, který
Deutsche Welle
celými sed kterého jsem vsto
První měsíce roku 2016
i v galeriích globálníc třeba k hnojení
ho deníku
je vhodný pro
zoo, které vzbudilo zájem
upil před o
mi lety.
zahrádek, od
kým
a řada dalších.
deníků Mf DNES, Právo
Times,
EL Mercurio. O
děti i dospělé, se
neTehdy jsm
příšerný
ly v Zoo Praha chovatels
si mohli zdej- kách
Praktického
jakými jsou New Yorkkonce března si
raritě napsal
dostaly záhy
slon
e
navíc mohou
již bě- dií. Už 20. ledna
O osm dní později, tedy
využití sloního trusu
stanice
také nejčtenější
za hranice České
brutalismu inec ve stylu soci měli v zoo
úspěchům. Vše začalo
Daily Mail, televizní spolu s bylinným
opět gratulovat, a Aha!.
si všimli
portorikán- také
republiky. ský
přišlo na svět hroa
likérem
o dne, ší chovatelé
alis
v
ledna,
lednovéh
v
tick
28.
něm
SloThe
7.
deník
Times
prvního
ého
Detailní informace
prvního
a Shanti
postarší
hem
El Nuevo Día. Svoji
of India, tedy
ní moč odnést i
Fox23 či ABC
slon
se sloním
rodiči se stali
si mohli
tu- tentokrát k narození
vlastnoručně
v zemi původu slonů
zkušenost s výrobn
přečíst čtenáři
býkem Mek ice Gulab
v histo- ší mládě, jehož
jedna ze
kdy se vylíhla malá želva
indických.
ou popsal
panamského
mravenečníka velkého
slon
ongem. Ani
prvním
místní redaktor
a jenom mál ic už nemohla
niská, a stala se tak
německé telemít mláďat
vat nové, okdo věřil, že se pod
a
První stoprocentně
moderní
aří vybudo
pražské slůně
zařízení
zoologické
na druhé
zahrady,
zachyí
straně
fotografi
zimě
v
posune ze
které náš
Zoo
V úterý 5. dubna
zveřejnil sérii
vnitřní
slepé kole
chov slon
se Janitě po
y gorilí
venkovní expozici či
radovánk
je.
nov
dozvěČeské
ů
zimní
A
zpráv
639
ého
televiz
cující
i
kdy
dnech březosti
e, televize Prima
indičpavilonu
mohli z večerních
medií
podaři- i TV Barran
a jak dlouho vydrží sloni
vlnu zájmu pak
někteří věř ž ve výstavbu
pochybnos
Mezi sezonními tématy
pandy červené
lo
rodiny.
porodi
jsou
dov.
rozvíři
proč
výběhu.
ili,
t
Ani
vůbec
dět,
lo
ti, že se do
radiovým
vi- stala také
stejně měl
první
zprávy
tí procházky v zimním
deo s tvrdě spícím
spektivní
zpráva o přímém
něj podaří
i
pochopitelně nechybí
které se v Zoo Praha slůně, stanicím historický přírůst
více v zimě než v létě,
zas
slůněte
vidění
k
slon
iDnes.cz
m.
získ
ých
portál
ice.
přenos
ek
nejenž
at per
Webový
To ke svým článků
u z
Však také
e
naši slon
neušel. O radost
ze zasněžených zoologick
narodilo, ale bylo
m přida- si mohli Údolí slonů, který
aři raději
tehdy něk z mláděte se
zda pražští tučňáci preferují
se
zde také po- s
li americký Huﬃ
odešli pra
teří
lidé pustit na webu
posluchači podělil
zahrad. Diváci FTV Prima
čato. Záběry malého
ngton Post, Prima
covat do
například
samečka
ciziny.
ukrajinský deník
Zoom a tradičně
Dnes má
Český rozhlas,
zaplavily zpravo
také na
Segodnya
me
Frekvence 1
dajské bloky
stránkách pražsk
nebo online verze
stádo, kter Údolí slonů a v
nebo rádio Impuls
é zoo.
mexického
něm celé
é
. Druhou
sloní
deníku Excélsior.
ání ze strany
ze Srí Lan zahrnuje i dvě
#ibisdozoo
Prostor doHBO, způsobu informov
mla
ky.
televize
a
dé
DVTV
V
slon
tomto roc
redakce
ohlasy sklidila
ice
na jaře Jan
po uprchlých ptá- i
e obě
televi- zoo. Pozitivní Zázrak v ná
Metr za litr
ne kaž- s pátráním
v reportážích pak Česká
realizova Pavilonu goril
mara – por ita a po ní teď na – nejprve
Ačkoli ještě 29. března
ve velkém jak
člán- například obratem
pod
skalní, cích reagovala
Aktuálnímu vývoji se v
„Navštivte
mají poř odily svá první slůň zim Tavždy rozhodl
dý tušil, jak vypadá ibis
Překva
média. Do slov- ze.
outdorová kampaň
pivý porod
ádn
Úspěšná
na fotbalovém Euru
týmu. O vítězi
ata a ta
jinak. veřejnost, tak
kamjakožto
cích věnovaly portály iDnes.cz, naše celebrity“, Shindy
které se věno- gorilí samice
úspěch naš ě k světu! Je to
se
vali Shindin dosava
paň „Mefotbalové
Stopa pražské zoo
tří jídel, jež
o den později bylo vše
sociálních sítí
totiž,
si pou
se stal
se za
neuvěřiteln
či Blesk.
tr za litr“
ich chovat
výběr jednoho ze
dní život
re- , při
é volié- níčku uživatelů
ěji připo- Ty
g & Media.senzací nejenom
Tyden.cz, Novinky.cz
v internetové verzi
jako všech,
redaktoři
ý
h 45 dní
elů a celé
a významné událos
Ze sněhem poškozen
vybrali
které chovatelé označili vlajv rámci
, hýc
ká republika výrazn
vy- val týdeník Marketin
přibyl hashtag #ibisdoexperty
populá
českýc
ku
které
pod
rázem
kdo
jednoho
zoo
zdejší
h
rní
117
ti
medií,
Euro,
v
ařil
totiž
varanů
předdokonce
vé
,
nám
Mo
nává
skály
100
stej
ale
o vybrat
France
sLetošn
cz, který
americké televiz
ngo
rolí matky,
í fotbalo
Dvě zdravá
ně
pomáha
li
Kč,časopis
lsku ve
týmů.
ry expozice Africké
tedy fiunan
jal také editory světový zau- cházejících let v Pavilon
pak zveřejaného
mněla, a to díky dvojici
částsoupeř
ících
li a
nomov
- přič
zoo, kterým pisatelé označova
kami
metrů
kteří
u go- News, polské ní stanice Fox
se sice obešlo
val na chodníku před
nila mimo
e ze Zoo et 117
ch mé- ril. Články
li,ceaby
emž zvodeň 140 metrech na
na real
vrtu
ném roce a čilá slůňata nar pomáhají.
jinéFranci
je požáda
hostila
vedlee,americké české
uletělo osmnáct jedinců,
cí s pražský- fotografo
kteří, dos
dií. Na stránkách
izaci
m deníku GazeArangovi a Potvoř
podloží,
popisující přícho
pěla ke kýž
Poč
Footba
nám osta
ozená v jedi
pozorse nacház
átkemll, říjn
Čerpací
Daily Mail
h čtvr- příspěvky souvisejí
části bez
CNN čiveUSA
d
kteří byli půvacíi kanads
tní evrops
vlastní redakcí. Velká
domácího
ta Wyborcza nebo
enému
í v 85 met
zoologické
vyřazo
malého gorilího
Today
zkouška
a dosyáhla
se rozprchli do pražskýc
výsledk
při té příležitosti
vlny osobních
parc de Thoiry,
rakouském
ké
ká
rech.
zahrady
samečka na
dop
přesto se
é zoo. tipovali
vrtná sou cíli. studna je
zrekapitulo- svět
města. mi ibisy. Vedle
CTV News.
nost byla rovněž věnována
měsíčníku News.
mohou jen i americké
dovezeni z pražsk
reprezentace, ovšem
čistá a vyd adla na výborn
tí i za hranice hlavního
prava
se dále objevily napřík
Video,
závidět.
zpráv na Twitteru reagovaly
ou,
kům Čes- vodně
atná.
pomoc
lad
sleduje, jak se Shinda které
Tak že kdy
fotbalovým fanouš
Na výzvu pražské zoo o
ž mi mla
vyrovdší z obo
na nohu,
Gulab oslavila 50.
u slůňat
bral jsem
dup
výročí příchodu do
men
to
žívalo
málem jako
ání.
k nejvyu
Zoo Praha
set lidí, tak patří
vyznacz řadu
Do zoo po vodě
Na začátku června
ského deníku či iDnes. mezi
, kteří
nějším v Praze.
si užila po- jího
prázdnin
Ale také
i díky pozorným občanům
l 3. 3.
příjezdu uspořádala
zornost tuzemských
ů i turistů. Přívoz
v průběhu letních
mi to hne
ali.
Honza Pobořil @janpobori
Také po ní
medií také
Zoo
ost medií. Pražan
d někteří
který
jejich pohyb monitorov
Prima ve své reportá
Praha oslavu, na
K létu patří voda.
NEWTON Media 
slonice Gulab,
přitahoval pozorn
řím a Podbabou,
začali záv
ži shrnula
které
#IbisDoZoo
patřící
slonice z lodi
idět.
ní do Tro- Podho
3.
návštěvníci do Zoo
Ano, být
t až sedm
běli pamětníci, součas nechy- vše, co předcházelo cestě
na náklad
se mohou
kampaň
@NewtonMediaCZ 1.
s Shanti mezi nejstar spolu
ní auto- tně bez- Netradiční cestová
chvíli s obě
dokáže za den odbavi
Gulab
Zatím nejlepší reklamní
ké Univerzitní
Pražní
i
orů
Konkré
mobil,
býší
Zeměděls
twitter
členy
si
redakt
iZUN
ma
z
jenž
vydat.
využít
Bomba
dá
jedn
ji nakonec doprav
valí chovatelé a další
slůňaty
Praha
otevřou
je do Prahy. Online
I takhle se
ím i nec
pražské skupiny.
je vábí podle
il m, který
– a třeb
@zoo_praha. Čí voliéru
lidé spjatí
hat šláp
K výročí je- s
do jejího součas
ci“
přívoze
splněný
Noviny
verze deníku Blesk.
a
výmdomov
nout na
bariéro
životem „staré dámy“
ného
pro „krizovou komunika
sen
cz se zas
a.
příště? ;-)
. FTV
a držíme
nemusíte. . Vážně. Závidět nohu – je
6 březen v 19:19
zaměřila na způsob
Monitorujeme oblohu
Ono
mi
překlád
to však
ky
být ředitel
o
nespočet
Jeden z ibisů z pražské
rozhlas. Nepalce @zoo_praha #ibisdozo
em zoo
Návrat divok
jiných úko
2016
dostal
ČT24 @CT24zive 4. 3.
posluchače Český
obnáší
ých koní po Mong
naopak
zoologické zahrady se
hBo Česká republika
střední
l do Mongolska
Návrat divokých koní
deset
olsku i v Číně
připomína lů a povinností,
Dobří ibisi se vracejí,
unikly jim tak bezpro Zoo
me- ské zoo převez “ dozvědět
@hBo_CZsk 3.3.
kter
areálu :-) podle
česká
do
jí
la
pod
nám
k
spíš
é
i
ex
věnova
Reﬂ
obné odm
istů
ha
ně
Časopis
Ředitel Zooa naPraha
ní speciál
exkurzi
si pro něj
ěny by to noční můru. Bez
už jich je zpět v @zoo_pra
reakce týmu special
koní Převal- postup
rozhlas, armád
ibis ze @zoo_prah
Miroslav
šlo dlouho
veškerých informací už
letadle CASA,
vu místasi dost
s Xinjiang Przewa
Šestý transport
2 březen v 13:36
Bobek v podeps
dia, jako jsou Český fronta
hBo. #ibisdozoo
vydržet…
o podmínkách v
dobře ne#ibisdozoo
zooprague
lski Wild
Praha shrnující přepra
al v čínském
do historie
koním
Mladá
lupráce se bude
jedou :-) #ibisdozoo #
Horse Breeding
ského se zapsal
Ibis na okně! Jednoho
Urumči dohodu
musí být kvůli
Česká televize,
týkat chovu
„převaláků“.
and Research
o spolupráci
Na zpra- které
Reﬂex
O významnéprojek
Ostatně
jako první, během
koně Převalského
#czu #izun
tu ráci
klimatizová- ních
Center (WHBC).
– Praha
spolup
uprchlého ptáka načapal
Dnes, Týden a další.
my
a zejména
permanentně
inČeský rozhlas Region
Tato spo- jeho

formovali iDnes.
práci sna slím, že každý,
se ke „klasickému“ vodajském serveru Aktuálně.
í reportáže
reintrodukce do
kteréh
v Holešovicích. #ibisdozoo
cz, o Denik.
radio City 93,7 FM
kdo se svo
ží dělat co
no. Skrze aktuáln
czna lince Pras 13. 3.
přírody. nebo
a střední Čechy
článku
v
své
pod
nejl
koní
oval
Tyden.
Tomáš Sobel @sobeltoma
čtenáři
u
obn
épe
cz.přesun
v 18:03 Fand
ou radost
, může zaž u
Hroch
z místa inform
cz se mohli
13 březen
si takhle
6 březen v 10:46
a
ívat
a zadosti
když mn
kého z praž- přímo
lsko připojil navíc
z výletu,
Jak se dělá viral? To
Mongo
Převals
vrátil
–
se
ha
koně
ibis
najdete
Manage Social
ě
týden
učin
Poslední
přeběhlo
ění, jako
36
fóglů, když
Těžko za poslední
. Tématu se „Čtyři
nom při
přes nár
necháte frnknout pár
už je tu...
než
vnitrostátní převoz
3 březen v 15:15
jiné příležit
t to slůn
Tak trochu
sláva, nazdar,
stranou pozornosti
už to jede
větší celebritu na internetu,
ě. Je2016 | 4
My
osti.
napadne pár vloček. A
23. dubna. Fanda
#ibisdozoo
Praha.
Psa má v kanclu každý.
#city937zůstal
díky Shindinu mládět
– jméno, kte- jméno“
ibise skalního ze Zoo
o
:-) #ibisdozoo
i
a řešení
ré vybrali čtenáři
oznámila čtenářů
máme ibisa ;-) #ibisdozo
je 11 doma
syn pražských hrochů
deníku Blesk –
m no- křtil, a
Z 18 uprchlíků už jich
aby výsledné návrhy
síti
na
srpnoSlávka
zoo
Mir
vinku
íci
lepší
vzpěra
ká
k
regionální mutace
se přesto do denníc
osl av BoB
če Pražs
Jiřího Orsága,
a Marušky, který
aly uživatelům
základě se účastn
Mladé
h titulků do- fronty
ek ■
měl křtiny
konik.v03. Prague Hacks
letošního repreze
heckathlonu, pomáh v pražských službách
indd 36
stal. „Je to Fanda.
DNES. O účasti
ntanta srpnočlánku o akci
ci
ou
vého pražského
Hroch už má
herce
vé olympiády v Riu,
Davida Novotného,
á zoo je jak výrazn
ího marato- orienta asovém vyžití.
něl zmínit Zoo Praha,
Pražsk
2016 | 1
napsal
který mládě
také
tzn. programovac
volnoč
36
cí, tak ak- neopom
Týden.cz.
řada jiných
data zpraco- a
chovatelskou institu
Zoo Praha je druhý
která stejně jako
nu, učili získaná
uje
moderních
m nejnavštěvovaně
ích tak,
ých institucí poskyt
tivním uživatelem
vat v různých aplikac
jším místem české
tový ča- pražsk
jejich
Na
Interne
17.03.16 13:21
dat.
logií.
ých
metropole
techno
Turisté mají pražsk
část otevřen
ve svém
ou zoo
val internetový
sopis Lupa.cz proto
v oblibě více než
portál Novinnapříklad
lépe z lokálních
ky. cz nebo deník
Staroměstskou radnic
konik.v02.indd 36
zařízení, jak
Metro. Žeb- vyplýv
21.11.16
spojitosti s Prahou
i. O pře- říčku
14:34
á ze statistik interne
E15, Blesk
pak vévodí Pražsk
hledu návštěvnosti,
nejvíce zatové
valy deníky Právo,
ý hrad. firmy Seznam
který vede
10
jímá po zoo napřík Zoo Praha
mezi nejoblíbenějšími
V interne
ex.
republice. V TOP
lad městská
Prague City Touris
.cz, které poskytnebo týdeník Reﬂ
agentu- v České
m, informo- naopak tovém vyhledávání si
hroma
la
dná
redakt
se pak ze zoodoprava.
ky zveřejněné
orům Pražského
pražská zoo vede
turistických cílů
ě
deníje stabil- statisti
nej- ku. Uživat
objevila o pět
Pražská zoo se umisťu v hod- rou CzechTourism v polovin
ele na internetu
logických zahrad
h
rok
ve
in, Zoo Praha se pro
ně na předních příčkác nejen
pouze Zoologická
dál
prázdn
příček
36
a to
nejvíce
jak informo2016 | 2
nocení návštěvnosti
zařadila mezi tři
zahrada v Lešné,
celorepubli- 2015
ávaná místa
v Praze, ale také
turisticky vyhled
ají poslední
kově. Jak doklád

„straky“ světa
Nejvzácnější a nejkrásnější

Napsali o nás

Napsali o nás

Opsáno ze sociálních sítí

MLADÁ FRONTA

Konik_2016_02_bl

ok.indd 36

vaný v Zoo Praha
Sup mrchožravý odcho
mrchonský pár supů
Pěstou
30.06.16 10:32
s Fatimou se
žravých Charón
h a bulhardostal do českýc
se zprávou
ských medií spolu

Eliščino osmé mládě
vaceti letech
V bezmála jednad
hildova
se stala žirafa Rothsc poroa po
Eliška opět matkou
zkušenost,
du potvrdila svoji

jim v pražské
o mláděti, jež se
at. Příběh
zoo podařilo odchov
počátkem
mláděte vyvrcholil
vypuštěno
srpna, když bylo

očistila
když mládě pečlivě Server
starat.
a začala se o něj
výšky
Lidovky.cz si všímal která
y,
nově narozené samičk

v bulharském
do volné přírody
a.
pohoří Stara Planin

etrů. Zprabyla 180 centim
zas neunikla
vodajské ČT24
m Elišparalela mezi porode která
Berty,
ky a její matky

porodila
své poslední mládě
ve shodném věku.

2016 | 3

36

21.09.16 14:45

konik.v04.indd

MÉDIA

Ani v roce 2016 zájem médií o pražskou zoo nepolevoval, by právě naopak. Chovatelské úspěchy, jako bylo narození mravenečníka, hrocha, gorily nebo dvou slůňat, i další události a aktivity
Zoo Praha na poli ochrany přírody spolehlivě přitáhly pozornost
sdělovacích prostředků v ČR i v zahraničí.
Celkem bylo v roce 2016 pražské zoo věnováno 4 418 příspěvků,
z toho 1 774 v tisku, 128 v televizním vysílání, 179 v rozhlasových
stanicích, 2 325 v elektronických médiích a 12 v zahraničním
tisku. Z tuzemských novin a časopisů se pražská zoo objevila
nejčastěji na stránkách Mladé fronty DNES (218krát), v rámci regionálního tisku pak vedl Pražský deník (217 příspěvků).
Z televizních stanic se nám nejčastěji věnovala ČT 1 (46 pořadů
a zpráv), z rozhlasových pak ČRo Regina DAB pPraha (52krát).
Tematika pražské zoo v internetových portálech jednoznačně zaujala v denik.cz (518 příspěvků).
V 1. čtvrtletí roku 2016 bylo v mediální oblasti nejvýznamnější
událostí zvládnutí krizové komunikace v souvislosti s únikem
ibisů skalních. Pozitivně volenou komunikací se podařilo získat
přízeň médií i veřejnost.
Ve 2. čtvrtletí to byla zejména medializace významných nových
mláďat (slon, gorila) a medializace a podíl na realizaci marketingových aktivit – nová kampaň „Poznejme se“, „Voda pro koně“,
„Papírna“, elektronické vstupenky apod. a křest knihy Trojský lev.

86

36

Ve 3. čtvrtletí byl mediálně nejvýznamnější událostí zdvojený
transport koní Převalského do Gobi B – Návrat divokých koní
2016. Dále pak vzbudilo ohlas narození mláďat žirafy severní núbijské, hrabáče a především oslava 85. výročí otevření Zoo Praha spojená se zkušebním provozem parkingu Blanka. Proběhla
též medializace marketingových aktivit – např. Fotografické
soutěže v rámci Happy Mondays.
Ve 4. čtvrtletí se medializace nejvíce zaměřila na narození druhého slůněte, na další významná mláďata a přírůstky roku,
problémy zoo s Městskou částí Troja v souvislosti s výstavbou
nového pavilonu pro gorily, návštěvu Jane Goodallové, rekordy
v návštěvnosti, příchod varanovců bornejských, vánoční program a shrnutí nejúspěšnějšího roku v historii zoo.

Největší pozornost médií v roce 2016
přilákaly následující události:
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Únik ibisů skalních
Zahájení výroční 85. sezony Zoo Praha
Otevření výrobny papíru ze sloního trusu
Narození a křtiny mláděte mravenečníka velkého
Narození mláděte hrocha obojživelného a jeho křtiny
Křtiny mláděte tapíra čabrakového
Narození dvou mláďat slona indického a jejich křtiny
Den trojských lvů s Jiřím Bartoškou
Křtiny mláděte hrocha

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016

foto: Miroslav Bobek

Velký zájem médií vzbudilo
představení prvního
pražského slůněte Maxe.

■ Oslava padesáti let Gulab v Zoo
■ Narození a křtiny mláděte gorily Shindy
■ Návrat divokých koní 2016 – poprvé unikátní zdvojený transport
■ Vypouštění tří mláďat supa mrchožravého do volné přírody
■ Narození mláděte žirafy severní núbijské, hrabáče, guerézy
pláštíkové a dvojčat jelena lyrorohého
■ Jubilejní slavnost k 85. výročí otevření Zoo Praha a křtiny
mláděte žirafy a hrabáče
■ Problémy zoo s Městskou částí Troja v souvislosti se stavbou
nového pavilonu pro gorily
■ Rekordy v návštěvnosti
■ Návštěva Jane Goodallové

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016

INTERNET A SOCIÁLNÍ SÍTĚ

V průběhu roku 2016 proběhla aktualizace webových stránek
a po anglické verzi byla spuštěna i ruská a čínská verze stránek.
Byl připraven a zveřejněn speciál ke kampani Let It Grow. Pravidelně byly umísťovány příspěvky na všechny facebookové profily
zoo včetně anglické a ruské verze. Facebookový profil zoo dosáhl
v dubnu neuvěřitelného rekordu, týdenní sledovanost činila téměř čtyři miliony uživatelů. Nově byla navázána užší spolupráce
s PR oddělením Magistrátu hlavního města Prahy včetně zoo
soutěže v newsletteru magistrátu. V rámci intenzivnější komunikace bylo více využíváno účtu zoo na Twitteru, který vykazuje
stále vyšší počet uživatelů. Veliký úspěch zaznamenal účet zoo
na Instagramu, který již překročil hranici sedmnácti tisíc sledovatelů, přestože byl založen teprve v polovině roku 2015.
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Kromě tradičně vydávaných titulů připravila zoo i některé další
materiály komerčního i nekomerčního charakteru.

telského zázemí varanů komodských. Součástí tohoto čísla jsou
také dárky v podobě samolepek, katalogu výstavy #ibisdozoo
a všívané dětské přílohy s gorilami a slony.

Trojský koník 2016/1−4

Časopis o rozsahu 36 stran vnitřního bloku vychází v nákladu
5 000 ks a je doplněn dětskou přílohou a zajímavým bonusem
(DVD, pexeso apod.).
Hlavním tématem prvního čísla byla kampaň „Dejme šanci
přírodě“. Kromě toho se čtenáři seznámili s průběhem hledání
a odchytu ibisů skalních, kteří unikli z voliéry poškozené těžkým sněhem. Přílohy: všívaná dětská příloha, DVD Hyde Park
Civilizace a puzzle.
Druhé číslo představilo dvě úžasná mláďata – gorilího samečka
Ajabua a sloního samečka Maxe. Nechybí ani přehled nejzajímavějších přírůstků, kaleidoskop událostí nebo návštěva chova-

Třetí číslo oblíbeného čtvrtletníku s portrétem koně Převalského
na titulní stránce přineslo mimo jiné reportáž ze šestého Návratu divokých koní, informace o tom, jak rostou pražská mláďata,
i dárky: samolepky Černý Petr, historickou pohlednici a tradiční
dětskou přílohu, tentokrát o koních Převalského.
Čtvrté číslo se věnovalo hlavně slůňatům Maxovi a Rudimu,
V rozhovoru s chovatelem se čtenáři dověděli něco z tajemství
lachtaního cvičení. V dětské příloze se poprvé představili Madla
a Matěj, kteří formou komiksu zavedli malé čtenáře do zimní zoo
a seznámili je s tím, co dělají zvířata v zimě. Bonusem bylo DVD
Příběh pražské zoo.
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Mnoha savcům
Na jaře jim opětnarůstá na zimu hustší a
delší srst.
vypadává, aby se
říkáme, že línají.
v létě nepřehří
vali–

Lední medvědi si
zimu užívají.
Fakt, podívej,
dovádějí! Těm sejak
ledová
voda na kůži nedosta
ne.

Honem poběž,
tady jsou parádně
chlupatí koníci.

13:07

V pražské zoo je
dvanáct
najdete i během
, ve kterých
zimy desítkypavilonů
od švábů po slony.
druhů zvířat,

Tak gorily určitě
do sněhu nechodí,
nastydly by.

Všechna zvířata
budou
schovaná, to
nepůjdeme. asi nikam
Koníci! To jsou
Převalského. Jsoukoně
vzácní a taky
otužilí.
Sloni mají vyhřívan
ou cestu
aby si nenanesl
i sníh dovnitř. do výběhu,

To vůbec nevadí,
vypadají náramně v pavilonu
spokojeně.

Ptáci mají prsty
a běhák přizpůso
aby mohli chodit
bené
šupiny, obsahují i ve sněhu. Chrání je tak,
krevní oběh. Při jen málo svalů a mají tuhé
zvláštní
odpočinku nohy
jednu si ohřívají
střídají –
v peří a na druhé
stojí.
To je krása!
Tolik plameňáků–
že jim neomrznou
nohy?
Jé, sloni jsou venku!
Já myslel, budou
celou zimu žev pavilonu
.
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Chovatel říkal,
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náledí.
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at
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Lachtani jsou
s nimi chovate velmi aktivní a hraví. Proto
v zázemí, jindylé cvičí každý den – někdy
ve velkém výběhu.

hraze n
a. A ll ri ghts re s er v ed.

21.11.16 12:05

mi ministry, se dvěma řediteli
Přípravy v Chustaji
národního parku, řešit mnoho
Navzdory tomu, že bylo již
logistických obtíží – a pak také
4. května, zastihla nás v monv Chustaji vystavět ohradu a pogolském Národním parku
chytat do ní „převaláky“ určené
Chustaj Nurú sněhová vák přepravě do Gobi. Jenom to,
nice a náklaďák, který vezl
co jsem zmínil za pomlčkou, by
materiál na stavbu ohrady pro
přitom vydalo na román.
koně Převalského, v ní zabloudil. Vlastně mě to ani nepřekvaOd pátku 20. května však již
pilo. Jestliže jsme se rozhodli
bylo díky nezměrnému úsilí
zorganizovat navíc ještě převeterinářů Romana Vodičky
pravu koní Převalského uvnitř
a Jima Rasmussena připraveno
Mongolska a do Gobi B převézt
v chustajské ohradě sedm koní
čtyři jedince z Chustaje, zákoPřevalského a naše pozornost
nitě se různých komplikací dal
se mohla obrátit zpět do České
očekávat přinejmenším dvojnárepubliky.
sobek.
V Chustaji, který leží poblíž
mongolské metropole Ulánbátaru, žije tři sta padesát koní
Převalského. Současně jde
o oblast, kam historický areál
tohoto divokého koně nezasahoval. Je proto logické dopravit
odtamtud alespoň několik koní
do jejich stoprocentně domovské Gobi. To ale jinak než letecky není možné.

To bylo prima, A
stejně
jsme neviděli všechno,
budeme se muset
ještě
nejméně jednou
vrátit.
To víš, v zoo
druhů zvířat mají 680
z nich uvidíš av většinu
té
největší zimě. iJen
psouni spí až do
jara.

Tady je zvířat!
makakové vepří. I nějaké opice–
A orangutani
a varani a spousta
dalších.

hn a
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Podívejte, jde paní
chovatelka,
to oni budou asi
cvičit.
Ti zas mají pořádno
u zásobu
tuku pod kůží.
k plavání ve A vůbec jsou
vodě
dobře vybavenstudené
i.
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SLONÍ ŠKOLKA

koní,
pošesté

Však oni mohou
jít do teplého
domečku a
bychom je tam
přes sklo. viděli

Děti, pojďte
se ohřát
do džungle!

PRAŽSKÉ ZOO

raha,

vrat
Ná
divokých

PŘÍBĚH

Vidíš tu velikou
voliéru? Tak
v té žijí dravci.
Já vidím supy
mrchožravé.
A já supa
a luňáka. hnědého

Aha, ty myslíš
ten velký pavilon.
Tak jo.
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Zdálky to může působit jako naprostá
rutina a samozřejmost. Ve skutečnosti
jsme s narůstajícím počtem transportů
a přepravených koní stále nervóznější.
Jednou ta napjatá struna nemusí
vydržet. Dokud „převaláci“ nevyběhnou
z přepravních beden do ohrad v Gobi,
nemůžeme si být jisti vůbec ničím.
Záleží na každém detailu a každý
musí odvést špičkový výkon.
A to navíc v letošním roce přibyl
k přepravě koní z České republiky do Gobi
ještě další, vnitromongolský transport…

Událost sezony

Vlkům se sníh určitě
líbí.
Podívej, jaký mají
hustý kožich,
ten v létě neměli.
Asi jsou opravdu
mají jen takové otužilí. Vždyť
dřevěné boudičky
.
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Dobře děti,
o vánočníc zajdeme sem
ách
a přinesemeh doprázdnin
koše
u vchodu nějaké
pro zvířata. dobroty
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S policejním doprovodem

foto: Václav Šilha

Stejně jako v předchozích letech jsme začali v Dolním Dobřejově. V jednom z výběhů této
naší chovné a aklimatizační
stanice bylo připraveno sedm
klisen koně Převalského. Sedm
adeptek pro transport do Přísně chráněné oblasti Gobi B v západním Mongolsku. V předchozích měsících sem byly svezeny
z různých chovných zařízení,
především německých.
Myšlenka na zdvojený transport – nejprve z Evropy a pak
V sobotu 16. července po seduvnitř Mongolska – vznikla
mé ráno započala jejich napřed více než čtyřmi lety a sněkládka a do přepravních boxů
hová vánice byla na cestě k její
byly postupně umístěny Nara,
realizaci ze všech komplikací
Heia, Reweta a Heilige, tedy
ta nejmenší. Bylo nutné jednat
právě ty čtyři klisny ze širšího
postupně s více mongolskýjako první byla
v tachín talu vypuštěna
klisna reweta.
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Skvělým dárkem byla sada obou
kalendářů, diáře a plátěné tašky,
kterou bylo možné zakoupit
za zvýhodněnou cenu.

4

GORILA NÍŽINNÁ (Gorilla gorilla
gorilla)
Zázraky se dějí! Samice gorily
nížinné Shinda, která byla řadu
let považována za
neplodnou a nikdo už nedoufal,
že by se ještě mohla stát matkou,
porodila 23. dubna
2016 své první mládě. Narození
nejmladšího přírůstku v pražské
gorilí rodině se
tak stalo skutečně mimořádnou
událostí – a ze samečka, který
dostal jméno Ajabu
(svahilsky „Zázrak“), se záhy
stalo jedno z nejoblíbenějších
mláďat v pražské zoo.

PONDĚLÍ/MONDAY

2016_033_Kalendar_

ÚTERÝ/TUESDAY

STŘEDA/WEDNESDAY

WESTERN LOWLAND GORILLA
(Gorilla gorilla gorilla)
Miracles do happen! On 23rd
April 2016, our gorilla female
Shinda, who had been
considered infertile for many
years, nobody believing she
could still get pregnant,
became a mother for the fi
rst time. The birth of Prague
Zoo’s youngest gorilla was
indeed an extraordinary event
– and Shinda’s son Ajabu (whose
in Svahili) soon became one
name means “Miracle”
of the most popular babies
in Prague Zoo.

ČTVRTEK/THURSDAY

27

28

29

3

30

4

31

5

1

2

10

6

11

7

12

8

9

PÁTEK/FRIDAY

SOBOTA/SATURDAY

NEDĚLE/SUNDAY

17

13

18

14

19

15

20

16

24

25

21

26

22

1

27

23

2

28

3

29

4

30

5

6

7

nastenny_297x480.indd

6

13.07.16 16:39

Nástěnný kalendář 2017

Mláďata Zoo Praha – fotografie nejvýznamnějších přírůstků
v uplynulém období.

Stolní kalendář 2017

Stolní kalendář na rok 2017 obsahuje informace o narozeninách
zvířat a významných jubileích pražské zoo. Nachází se v něm
53 krásných fotografii zvířat z naší zoo.

Týdenní diář 2017

Unikátní diář v jedlově zelené barvě, který je proložen kresbami
zvířat z pražské zoo, jejichž autorem je MVDr. Pavel Procházka. Rozměry diáře jsou 130 x 210mm, obsahuje 88 stran. Diář
má pevnou, ve hřbetu šitou vazbu. Obepíná ho gumička proti
samovolnému otevírání a je vybaven textilní záložkou. Diář také
obsahuje informace o adopci zvířat nebo přehled zážitkových
programů.

Výroční zpráva UCSZOO

Výroční zpráva Unie českých a slovenských zoologických zahrad
za rok 2015.

Další publikace:

Brožura o zoo a jejích in-situ projektech ve střední Africe ve francouzské verzi (určeno do Kamerunu).
Nenechte si ujít – dvojjazyčná brožura o Zoo Praha v ruštině
a čínštině).
MONIKA URBANOVÁ
VEDOUCÍ ODDĚLENÍ MARKETINGU ■

Gazella 42

Odborný sborník za rok 2015 vyšel v nákladu 1 500 ks.

Tamtamy z pražské zoo

V roce 2016 vyšla dvě čísla časopisu určeného tradičně pracovníkům zoologických zahrad.

Ročenka českých a slovenských
zoologických zahrad 2015

Přehled chovaných druhů jednotlivých členských zoo UCSZOO;
vychází též v elektronické podobě.
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foto: Petr Hamerník
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STAVEBNÍ ČINNOST
Rok 2016 byl věnován především
dokončení některých staveb, zahájených
v předchozích letech, a jejich uvedení
do provozu. Další akce byly buď
zahájeny, nebo byly ve stadiu příprav.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016
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foto: archiv Zoo Praha

Nový Pavilon goril
V roce 2015 jsme vyjádřili naději, že během prvního pololetí 2016
získáme stavební povolení a budeme moci budování pavilonu zahájit. Bohužel, skutečnost je jiná. Dne 21. 6. 2016 proběhlo místní
šetření v rámci územního řízení.
V rámci tohoto šetření zástupci MČ Praha-Troja a občanského
spolku Podhoří je v Troji vyslovili námitky proti vydání rozhodnutí o umístění stavby. Místně příslušný stavební úřad, kterým je odbor výstavby a územního rozhodování Úřadu MČ Praha 7, přesto
rozhodnutí vydal a všechny námitky vyvrátil jako neodůvodněné.
Městská část Praha-Troja, spolek Podhoří je v Troji a s nimi i spolek Troja Trojou podaly proti rozhodnutí odvolání. Protože odvolací orgán, jímž je odbor stavebního řádu MHMP, do konce roku
ve věci pravomocně nerozhodl, nemohlo být v přípravě akce, natož
pak v její realizaci, pokračováno.
Městská část a spolky v odvolání uvádějí důvody, které nemají
reálný základ a veškeré uvedené námitky je možné označit jako
neopodstatněné a zástupné. Zazněla obava, že nový pavilon goril naruší krajinný ráz lokality. Taková námitka je však absurdní.
Jednou z podmínek urbanisticko-architektonického řešení byl důrazný požadavek, aby nový pavilon žádným způsobem nenarušil
krajinný ráz prostoru kolem Sklenářky. Pražská zoo se totiž řídí
základním mottem: „Nejlepší pavilon je ten, který není vidět“. Dodejme, že veškerá stanoviska kompetentních orgánů, včetně Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, byla v rámci územního
řízení vůči projektové dokumentaci kladná a konstatovala, že nový
pavilon goril krajinný ráz lokality nenaruší.

92

Zákres pavilonu goril do krajiny při
pohledu od Baby jasně dokládá, že
budoucí objekt je mnohem méně nápadný
než Sklenářka nebo Fata morgana.

Ani námitka, že nový pavilon bude znamenat výrazné zvýšení návštěvnosti zoo a dramatické zhoršení dopravní situace v Troji, nestojí na reálném základě. Připomeňme, že hlavním účelem stavby
nového pavilonu je přemístění chovu goril do bezpečné lokality
mimo záplavové území. A protože gorily jsou v zoo již mnoho let,
nehrozí, že by se staly novým lákadlem pro statisíce návštěvníků.
Pokud bychom Richardovu rodinu nepřemístili, museli bychom
úspěšný chov největších, kriticky ohrožených lidoopů ukončit. A to
si jistě nepřeje ani zoo, pro kterou je chov goril naprosto zásadní,
ani veřejnost, která tak intenzivně prožívá osudy Richarda, Kijivu
a jejích mláďat včetně Moji, Shindy a jejího tak vytouženého syna
i Kamby či Bikiry. Nemluvě o světově významných aktivitách Zoo
Praha v oblasti ochrany goril ve střední Africe.
Dopravní situace v Troji, která patří k dalším dlouhodobě neřešeným problémům, se samozřejmě bytostně dotýká i zoologické zahrady. Podobně jako u povodní existovala v minulosti různá více či
méně realistická řešení – a podobně jako u povodní zoo na jejich
realizaci stále čeká. Protože se Zoo Praha snaží o maximální spolupráci při snahách odlehčit osobní automobilové dopravě v městské
části, je součástí projektu nového pavilonu goril také vybudování dalšího vchodu – se všemi souvisejícími návaznostmi. Došlo
by tak mimo jiné k odlehčení přetížené východní části areálu zoo
a rovnoměrnému rozptýlení návštěvníků po celém jejím území.
Do třetice – tvrzení, že projekt nebyl veřejnosti dostatečně prezentován, neobstojí. Kromě článků v Trojském koníkovi jsme prezentovali všechny architektonické návrhy nového pavilonu goril

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016

STAVEBNÍ ČINNOST
Za zmínku stojí i fakt, že výstavbu nového pavilonu goril podpořily
nejen příslušné kompetentní orgány a odborné instituce, ale že se
k nim přidalo i více než osmnáct tisíc dárců, kteří v rámci veřejné
sbírky věnovali na stavbu nového domova pro pražské gorily třicet
dva milionů korun!

foto: archiv Zoo Praha

ihned po vyhlášení výsledků soutěže na výstavě návrhů v Trojském zámku. Představili jsme je i odborné veřejnosti na webu
České komory architektů. Obyvatelé Troje měli možnost seznámit
se s vítězným architektonickým návrhem na každoroční výstavě
Trojské plány.

Výrobna papíru ze sloního trusu
Stavba manufaktury byla v 1. čtvrtletí roku 2016 dokončena sadovými úpravami, zkolaudována a v den zahájení hlavní návštěvnické sezony slavnostně uvedena do užívání. Celkový náklad činil
4,4 mil. Kč včetně DPH, z toho vlastní manufaktura má hodnotu
necelé 3 mil. Kč.. Technologie manufaktury byla konzultována
s provozovnou ve Velkých Losinách, která je nejdéle nepřetržitě

fungující výrobnou ručního papíru v Evropě. Vlastní stavba manufaktury má zastavěnou plochu 57 m2, k ní přiléhají dvě zastřešené
terasy, každá o ploše 17,2 m2. Jedná se o celodřevěnou stavbu, jež
má navozovat historizující dojem. Tomu slouží i mobiliář využívající například dřevěných, ručně vyráběných umyvadel.

foto: Petr Hamerník

Papírna se nachází v dolní části areálu.
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foto: Petr Hamerník
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Expozice exotických ptáků

foto: Petr Hamerník

Ke konci roku 2016 byla dokončena hrubá stavba budoucího pavilonu vzácných papoušků – Rákosova pavilonu. Výtvarníci zahájili práce na dotváření interiérů tak, aby jednotlivé expozice
v maximální možné míře odpovídaly svým vzhledem lokalitám
přirozeného výskytu chovaných ptáků. Pro zvýšení užitné hodnoty a obecných chovatelských standardů bylo rozhodnuto nahradit
bodově svařované pletivo, s nímž počítal původní projekt, nerezovými sítěmi. Během léta byly instalovány některé ze stromů, jež

Usazené mohutné kmeny
jsou po dobu stavby
důkladně chráněné
proti poškození.

budou sloužit jako hnízdní nebo odpočinkové – paradoxně dřív,
než byla stavba zastřešena. Mohutné duté kmeny si vybral kurátor
chovu ptáků přímo v lesním závodě Lesy Český Rudolec.
V roce 2016 byla provedena také revitalizace skalního masivu nad
expozicí papoušků, jejíž součástí byla obnova historicky doložených vinic. Jedná se o pokračování úspěšně realizované revitalizace cesty Zakázanka, ukončené v roce 2013.

Kmeny byly instalovány
před zastropením budovy.
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foto: Petr Hamerník
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Pohled na nově upravený svah
nad hlavním vchodem do zoo

Revitalizace území v okolí soch mravenců
Jedná se o okolí serpentiny, která patří spolu s celým vstupním „náměstím“ a sousedními stavbami (tedy s výběhem vlků, nyní pand
červených, a s hlavní administrativní budovou) k prvním stavbám
v pražské zoo. Vznikla před 85 lety a vedla k takzvanému hospodářství, prvním expozicím pro opice a medvědinci. Hospodářství i opičinec již dávno zmizely, ale medvědi bydlí na stejném místě jako
tehdy. Svahy kolem serpentiny byly postupně zpevněny kamennými zídkami a osázeny nejrůznějšími dřevinami. Zídky však postupem času degradovaly a zeleň přestárla, a tak došlo letos na jaře
k celkové revitalizaci území o rozloze 1 200 m2. Hlavní myšlenkou
zahradního architekta bylo získat další vyhlídkové a odpočinkové
místo v areálu zoo a zároveň celý prostor opticky zvětšit.

Nové opěrné zídky jsou vybudovány z lomového kamene, jmenovitě krystalického porfyru, který se vzhledově blíží opuce, je ale
mnohem trvanlivější. Celkem bylo spotřebováno zhruba 45 m3 kamene, jenž pochází z lomu v Dolních Žernosekách. Do zídek byla
zapuštěna svítidla a jejich nedílnou součástí se staly lavičky i odpadkové koše. V rámci stavby došlo i k odvodnění komunikace.
Houštiny tvořené směsí jehličnanů i listnatých keřů nahradily
světlomilné rostliny, od půdopokryvných barvínků a břečťanů
přes levandule a dalších téměř dvacet druhů bylin a keřů po tři
druhy dubů, jerlíny a cedry. Zároveň byl v přilehlých sadových plochách navržen a realizován nový zavlažovací systém.

foto: Zbyněk Šíša

Vzhled
serpentiny
a svahu
v roce 2011
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foto: Petr Hamerník

STAVEBNÍ ČINNOST

S revitalizací serpentiny a jejího okolí souvisí rovněž instalace
nového informačního systému. V jeho rámci byl hned za turnikety umístěn prodejní automat s orientačními plánky Zoo Praha
a v blízké budoucnosti se inovace dočká i velká mapa zoologické
zahrady, která bude řešena interaktivně.
Hovoříme-li o serpentině, nesmíme zapomenout ani na skupinu
kovových mravenců, která patří od sedmdesátých let minulého
století ke koloritu zoo. Příběh jejich vzniku se podařilo osvětlit až
v současné době, a to díky svědectví potomků dvou významných
osobností historie pražské zoo – paní Zuzany Hubičkové, dcery
ing. Antonína Turka, a ing. arch. Jana E. Bárty, syna Jana Bárty

Plastika kovových
mravenců se vrátila na
původní místo do zatáčky.

a vnuka JUDr. Josefa Daneše, který byl členem dozorčí rady hospodářského družstva a krátkodobě i ředitelem zoo. Právě Jan Bárta první mravence vytvořil, a to na popud ing. Turka.
Mravenci byli umístěni za druhou serpentinou vedoucí od vchodu
k pavilonu opic, odkud se v souvislosti se stavbou pavilonu Indonéská džungle přestěhovali níž, do první zatáčky zmíněné komunikace. V průběhu času prošli pochopitelně několika opravami.
V osmdesátých letech je rekonstruoval Jan Blažíček, syn kunsthistorika Oldřicha Jakuba Blažíčka. Ten k původní trojici (což byl
okřídlený samec, voják a dělník) přidal královnu a chůvu s kuklou.
Později se oprav ujali kováři pracující v zoo. Během rekonstrukce
serpentiny byli mravenci opět důkladně opraveni, aby se mohli vrátit na původní místo.

Další investiční akce
RESTAURACE GASTON,
PRODEJNA, SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ

Původní restaurace Gaston byla vážně poškozena povodní
v roce 2013. Po vyhodnocení stupně poškození bylo rozhodnuto
přistoupit k radikálnímu řešení spočívajícím v odstranění
většiny nadzemních konstrukcí a jejich nahrazení novými,
odolnějšími. Restaurace bude kapacitnější, stejně jako k ní
integrovaná prodejna suvenýrů. Práce na vlastní realizaci stavby
byly zahájeny počátkem října roku 2016. Vzhledem k tomu, že
při výkopových pracích byly zastiženy staré sklepní prostory
bývalé restaurace Koliba, překryté deskou původní restaurace
Gaston došlo hned v počátku výstavby ke zpoždění oproti
harmonogramu.

TECHNICKÉ ZÁZEMÍ V.

Výběrové řízení na zhotovitele této stavby, která bude sloužit zejména jako dílny údržby a v jehož druhém podlaží budou centrální
šatny zaměstnanců Zoo Praha, bylo zahájeno v závěru roku 2015.
V průběhu posuzování a hodnocení nabídek zjistila příslušná komise, že někteří dodavatelé ve svých nabídkách uvedli nepravdivé
údaje stran referenčních staveb. Postupně tak bylo vyřazeno celkem sedm nabídek a celé výběrové řízení se protáhlo natolik, že
vlastní stavbu bylo možno zahájit až 1. 7. 2016 a původně plánovaný objem prací nebylo možné do konce roku naplnit.
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NÁHRADNÍ OBJEKTY ZA BOSNU

Urbanistické řešení lokality Bosna úzce souvisí s plánovaným využitím přilehlých pozemků, které se nacházejí již za hranicí areálu
zoologické zahrady. V průběhu roku 2016 se například v rámci prací na studii širšího okolí Císařského ostrova či v rámci koncepčních
úvah o trasování tramvajové trati spojující městské části Praha 6
a Praha 8 objevilo několik návrhů na využití širšího okolí lokality Bosna. Problematika řešení vlastní lokality Bosna je nicméně
na řešení jejího okolí přímo závislá, a proto byly práce na přípravě
úprav Bosny pozastaveny.

EXPOZICE PAND VELKÝCH

Pavilon pro pandy velké s prostorným výběhem, expozice pro
langury čínské a restaurace by měly vyrůst v místech současné
expozice medvědů ledních. Pro přípravu akce jsme shromáždili
v 1. polovině roku 2016 podklady pro vyhlášení veřejné urbanisticko-architektonické soutěže a požádali jsme Českou komoru
architektů (ČKA) o delegování jejích zástupců do poroty soutěže.
Vzhledem k probíhajícím dovoleným požádala ČKA o strpení a své
zástupce delegovala v září. Po několika jednáních poroty ve věci
doladění soutěžních podmínek a po jejich připomínkování sekcí
ČKA pro soutěže byly soutěžní podmínky Komorou uznány regulérními a soutěž byla dne 25. 11. 2016 konečně vyhlášena s tím, že
termín pro podání byl stanoven na 31. 3. 2017.
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EXPOZICE ARKTIDY – MEDVĚDI LEDNÍ

AREÁL AUSTRALSKÉ ZVÍŘENY

V rámci přípravy akce byly pořízeny tři ověřovací zastavovací
studie, z nichž odborný tým vybral tu nejvhodnější, která byla
následně dopracována ve variantě s mírně upraveným stavebním
programem. Následně projektant zahájil práce na dalších stupních
projektové přípravy, ale ty budou dokončeny až v roce 2017.
JIŘÍ KOTEK
VEDOUCÍ STAVEBNÍHO ODDĚLENÍ ■

foto: Václav Šilha

Medvědi lední jsou v současné době chováni v původním „medvědinci“, který byl pouze expozičně upraven v devadesátých letech, ale
dispozičně se příliš nezměnil. Pro dlouhodobý chov medvědů ledních je již nevyhovující, a proto bylo rozhodnuto o vybudování nové
expozice v severní části zoo, v místech areálu Bosny. Tato lokalita je
navíc klimaticky mnohem vhodnější než na jih a jihovýchod obrácené současné výběhy. Situace koncem roku 2016 byla prakticky identická jako v případě expozice pand velkých jen s tím rozdílem, že
termín pro odevzdání soutěžních návrhů byl stanoven na 28. 2. 2017.

Tab. 17: Plán a skutečnost v čerpání investičních prostředků v roce 2016
Akce

Plán 2016 (v tis. Kč)
Skutečnost 2016 (v tis. Kč)
HMP
Stát
IF Zoo
EU
Celkem
HMP
Stát
IF Zoo
EU
Celkem
0042123
30 500
0
1 100
0
31 600
0
0
149
0
149
Pavilon goril – nový										
0009813
0
0
20 300
0
20 300
0
0
1 830
0
1 830
Gaston – rekonstrukce a dostavba restaurace										
0009606
0
0
24 000
0
24 000
0
0
15 964
0
15 964
Rákosův pavilon vzácných papoušků										
006826
18 700
0
9 464
0
28 164
3 563
0
9 464
0
13 027
Technické zázemí – 5. etapa										
0042477
0
0
1 750
0
1 750
0
0
1 729
0
1 729
Výrobna sloního papíru										
0043048
3 000
0
0
0
3 000
56
0
0
0
56
Expozice pand velkých										
0043049
3 000
0
0
0
3 000
56
0
0
0
56
Expozice Arktidy – lední medvědi										
0043050
1 500
0
0
0
1 500
791
0
0
0
791
Areál australské zvířeny										
0042818
2 000
0
0
0
2 000
0
0
0
0
0
Náhradní objekty za Bosnu										
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ZAMĚSTNANCI 2016

foto: Petr Hamerník

V roce 2016 došlo k několika změnám v organizační struktuře. Nově
byla zřízena funkce odborného poradce pro PR a marketing, která byla
obsazena dlouholetým zkušeným vedoucím tohoto oddělení. Další novinkou
bylo ustavení útvaru obchodu a služeb, a to v souvislosti s rostoucím
významem i objemem aktivit, které zajišťovalo dosavadní stejnojmenné
oddělení. Třetí významnou změnou bylo vytvoření samostatného pracoviště
projektů in-situ, spadající přímo do působnosti ředitele Zoo Praha.
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foto: Václav Šilha

ZAMĚSTNANCI

Tab. 18: Doba trvání pracovního poměru zaměstnanců
k 31. 12. 2016
Doba
Do 5 let
Do 10 let
Do 15 let
Do 20 let
Nad 20 let
Celkem

Počet
106
54
36
16
25
237

%
45,27
23,05
13,99
6,17
11,52
100,00

Chovatelé zvykali
mládě mravenečníka
na kontakt s lidmi,
aby bylo možné
provádět běžná
vyšetření bez
anestezie.

Tab. 19: Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví
k 31. 12. 2016
Věk
20
21-30
31-40
41-50
51-60
61 a více
Celkem
%

Muži
0
22
23
42
29
13
0
56,77

Ženy
1
39
27
31
14
2
0
43,23

Celkem
1
61
50
73
43
15
0
100,00

%
0,41
25,10
20,58
30,04
17,70
6,17
100,00

Tab. 3: Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců za rok 2016
(počítá se přesně na kalendářní den, zahrnuje nástup, výstup v průběhu měsíce, pracovní úvazek)

Průměrný evidenční počet – hlavní činnost		
Průměrný evidenční počet – doplňková činnost
Přepočtený evidenční počet – hlavní činnost		

217,36
24,30
210,60

POHYB ZAMĚSTNANCŮ ZA ROK 2016
nástupy celkem: 35

významné nástupy:
■ Mgr. Kateřina Čižmárová – právník
■ Ing. Martina Matysová – fundraisingový pracovník
■ Ing. Michal Macourek, PhD. – interní auditor
■ Monika Urbanová – vedoucí PR a marketingu

PRACOVNÍ VÝROČÍ PRACOVNÍKŮ V ZOO PRAHA
20 let Kateřina Janouchová – zahradnice
		 Martin Krechler – řidič
25 let Šárka Heroldová – chovatelka

Přepočtený evidenční počet – doplňková činnost
Evidenční počet k 31. 12. 2016 – hlavní činnost		
Evidenční počet k 31. 12. 2016 – doplňková činnost

24,00
221,00
22,00

výstupy celkem: 28

významné výstupy:
■ Gabriela Kopecká – chovatelka
■ Luboš Kopecký – chovatel
■ Mgr. Alexis Karadžos – vedoucí vzdělávacího a programového
oddělení
■ Žohová Michaela – chovatelka
■ Kolář Miroslav – údržbář
■ Ing. Stanislav Drdák – auditor
■ Ing. Tereza Hartlová – asistentka ředitele

30 let
35 let

Milan Kučera – údržbář
Věra Makovská – chovatelka
RENATA KRAIBICHOVÁ, DIS.
ODBORNÁ REFERENTKA MZDOVÁ A PERSONÁLNÍ ■
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Organizační struktura Zoo hl. m. Prahy k 1. 12. 2016
Ředitel
odborný poradce pro zoologii

tajemník ředitele

samostatné pracoviště
kontroly a interního auditu

asistentka

samostatné pracoviště právní

asistentka ředitele

odborný poradce
pro marketing a PR

pracoviště podatelny

oddělení in-situ projektů
odborný referent
in-situ projektů

fundraisingový pracovník
pro in-situ projekty

ÚTVAR ZOOLOGICKÝ

ÚTVAR KONTAKTU
S VEŘEJNOSTÍ

ÚTVAR EKONOMICKO-PROVOZNÍ

ÚTVAR OBCHODU A SLUŽEB

asistentka

odborný referent

asistentka

odborný referent

chovatelské oddělení I

oddělení návštěvnického
servisu

odbor provozu

oddělení prodeje a služeb

chovatelské oddělení II

tiskové a publikační oddělení

oddělení údržby

pracoviště prodeje
a pronájmů

chovatelské oddělení III

expoziční oddělení

oddělení dopravy

pracoviště prodejního
a marketingového skladu

chovatelské oddělení IV

vzdělávací a programové
oddělení

oddělení správy budov a MTZ

pracoviště e-shopu

chovatelské oddělení V

oddělení PR a marketingu

samostatné pracoviště
provozně technických činností

pracoviště parkingu

oddělení krmivářské

samostatné pracoviště
pro CI a design

oddělení životního prostředí

oddělení dokumentace

pracoviště zahradnické

oddělení pro obchod
a výměnu zvířat

pracoviště úklidu areálu

oddělení komerčních aktivit

oddělení stavební
oddělení ekonomické

pracoviště účtárny

pracoviště hlavní pokladny
samostatné mzdové
a personální pracoviště
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STAVY ZVÍŘAT 2016
Savci (Mammalia)

Poznámka:

První číslo v tabulce udává počet samců,
druhé číslo počet samic,
třetí číslo počet jedinců neurčeného pohlaví.

1. 1. 2016

Odchov

Příchod

Úhyn

Odchod

31. 12. 2016

adax (Addax nasomaculatus)
2.3
1.1				3.4
alpaka (Vicugna pacos)
3.1
1.0				4.1
anoa nížinný (Bubalus depressicornis)
2.2			1.0
0.1
1.1
antilopa losí (Taurotragus oryx)
0.2					0.2
antilopa vraná (Hippotragus niger)
7.6
1.2			 7.2
1.6
bércoun rezavý (Elephantulus rufescens)
2.1			0.1		2.0
binturong palawánský (Arctictis binturong whitei)
1.1					1.1
bizon (Bison bison)
2.6
0.2				2.8
bodlín Telfairův (Echinops telfairi)
3.7
0.0.8
3.2
0.1
2.4
4.4.8
bodlinatka egyptská tmavá (Acomys cahirinus cahirinus)
0.0.6
0.0.10
0.0.10
0.0.2
0.0.4
bodlinatka jihoafrická (Acomys spinosissimus)
0.0.26
0.0.13		0.0.12		0.0.27
bodlinatka turecká (Acomys cilicicus)
0.0.14
0.0.4		 0.0.2
0.0.2
0.0.14
bodlinatka zlatá (Acomys russatus)
0.0.6			0.0.6		
bongo (Tragelaphus eurycerus isaaci)
1.6
2.1		0.1		3.6
buvolec běločelý (Damaliscus pygargus phillipsi)
1.3
0.2
0.1			1.6
daman stepní (Heterohyrax brucei)
		 1.2			1.2
daman stromový (Dendrohyrax arboreus)
1.0				1.0
dikdik Kirkův (Madoqua kirkii)
		 2.0			2.0
dikobraz jihoafrický (Hystrix africaeaustralis)
0.2
1.0
1.0		 0.1
2.1
dikobraz palawanský (Hystrix pumila)
0.1
1.1			1.2
dikobraz srstnatonosý (Hystrix indica)
3.1.1
0.0.4			 1.0.3
2.1.2
fenek (Vulpes zerda)
4.4
1.0			 2.2
3.2
fretka (Mustela furo)
1.1		 2.1			3.2
gepard štíhlý (Acinonyx jubatus)
2.5		 0.1			2.6
gibon stříbrný (Hylobates moloch)
2.1					2.1
gorila nížinná (Gorilla gorilla gorilla)
3.4
1.0				4.4
guanako (Lama guanicoe)
2.5
0.1			 1.1
1.5
gueréza pláštíková (Colobus guereza)
3.5
0.0.2				3.5.2
gundi saharský (Ctenodactylus gundi)
2.2.1					2.2.1
hrabáč kapský (Orycteropus afer)
2.2
0.1			 1.0
1.3
hroch obojživelný (Hippopotamus amphibius)
1.1
1.0				2.1
hutie stromová (Capromys pilorides)
8.2
1.2		1.0
1.0
7.4
hyena čabraková (Parahyaena brunnea)
2.2					2.2
hyrare (Eira barbara)
2.2					2.2
chápan středoamerický (Ateles geoffroyi)
1.0				1.0
chápan středoamerický mexický (Ateles geoffroyi vellerosus)
2.5
0.0.1				2.5.1
jaguarundi (Herpailurus yagouaroundi)
0.1		 1.0			1.1
jelen barmský (Panolia eldii thamin)
2.8
3.1				5.9
jelen bělohubý (Cervus albirostris)
1.3					1.3
ježek bělobřichý (Atelerix albiventris)
5.4
3.1.2			 4.2.2
4.3
ježek západní (Erinaceus europaeus)
1.1.1				1.1.1
ježura australská (Tachyglossus aculeatus lawesii)
0.0.4					0.0.4
kaloň egyptský (Rousettus aegyptiacus)
0.0.29
0.0.6				0.0.33
kaloň rodriguezský (Pteropus rodricensis)
8.3
0.2		1.1		7.4
kančil balabacký (Tragulus nigricans)
1.2		 0.1		 0.2
1.1
karakal (Caracal caracal)
2.2		 0.1		 1.3
1.0
kiang východní (Equus kiang holdereri)
2.6					2.6
klokan bažinný (Wallabia bicolor)
2.2
1.0		1.0		2.2
klokan Hagenův (Dorcopsis hageni)
2.2
0.1		1.1		1.2
klokan horský (Macropus robustus robustus)
2.3				 0.1
2.2
klokan parma (Macropus parma)
1.1
1.0			 1.0
1.1
klokan rudokrký tasmanský (Macropus rufogriseus rufogriseus)
4.7
4.1			 5.7
3.1
klokan rudý (Macropus rufus)
1.4
1.1		0.1
0.1
2.3
klokánek králíkovitý (Bettongia penicillata)
1.2
1.1			 0.1
2.2
kočka palawanská (Prionailurus bengalensis heaneyi)
1.1		 1.0
1.0		1.1
kočka rybářská (Prionailurus viverrinus)
1.1
1.1				2.2
komba Garnettova (Otolemur garnettii)
2.0		 2.1		 1.0
3.1
komba jižní (Galago moholi)
2.4
3.1
3.0		 3.1
5.4
komba ušatá (Galago senegalensis)
9.9
5.2
2.2
0.1
4.3
12.9
kotul veverovitý (Saimiri sciureus)
4.7.2				 4.0
0.7.2
koza domácí – kamerunská (Capra hircus)
1.6
6.10			 4.4
3.12
koza domácí – paví (Capra hircus)
6.11
4.3		 0.1
5.0
5.13
kozorožec kavkazský (Capra caucasica)
4.7
0.2				4.9
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krysa „akáciová“ (Thallomys sp.)
krysa velká (Cricetomys emini)
křeček velký (Hypogeomys antimena)
kůň Převalského (Equus przewalskii)
kuskus pozemní (Strigocuscus gymnotis)
lachtan jihoafrický (Arctocephalus pusillus pusillus)
lemur běločelý (Eulemur albifrons)
lemur černý (Eulemur macaco)
lemur kata (Lemur catta)
lev indický (Panthera leo persica)
levhart jávský (Panthera pardus melas)
levhart mandžuský (Panthera pardus orientalis)
levhart obláčkový (Pardofelis nebulosa)
liška polární (Alopex lagopus)
los evropský (Alces alces)
makak magot (Macaca sylvanus)
makak vepří (Macaca nemestrina)
maki trpasličí (Microcebus murinus)
mangusta liščí (Cynictis penicillata)
mangusta tmavá (Crossarchus obscurus)
mangusta trpasličí (Helogale parvula)
mara slaništní (Dolichotis salinicola)
mara stepní (Dolichotis patagonum)
medojed (Mellivora capensis)
medvěd lední (Ursus maritimus)
morče domácí (Cavia porcellus)
mravenečník velký (Myrmecophaga tridactyla)
muntžak malý (Muntiacus reevesi)
myš páskovaná (Lemniscomys striatus)
myš pruhovaná (Rhabdomys dilectus)
myš východoafrická (Arvicanthis neumanni)
myš zebrovaná (Lemniscomys barbarus)
myška africká (Mus minutoides)
mýval severní (Procyon lotor)
nahur modrý (Pseudois nayaur szechuanensis)
noháč východoafrický (Pedetes capensis surdaster)
nosál bělohubý (Nasua narica)
nosál červený (Nasua nasua)
nutrie (Myocastor coypus)
ocelot oncilla (Leopardus tigrinus)
orangutan sumaterský (Pongo abelii)
osinák africký (Atherurus africanus)
outloň váhavý (Nycticebus coucang coucang)
ovce domácí – kamerunská (Ovis aries aries)
ovce domácí – mongolská (Ovis aries aries)
ovce domácí – ouessantská (Ovis aries aries)
ovce domácí – suffolk (Ovis aries aries)
ovce tlustorohá (Ovis canadensis canadensis)
ovíječ filipínský (Paradoxurus hermaphroditus philippinensis)
panda červená (Ailurus fulgens fulgens)
paovce hřivnatá (Ammotragus lervia)
pásovec kulovitý (Tolypeutes matacus)
pekari páskovaný (Pecari tajacu)
pekari Wagnerův (Catagonus wagneri)
pes domácí (Canis familiaris)
pes pralesní (Speothos venaticus)
pes ušatý (Otocyon megalotis)
pískomil hedvábný (Meriones crassus perpallidus)
pískomil křečkovitý (Pachyuromys duprasi)
pískomil nejmenší (Gerbillus pusillus)
pískomil veverkoocasý (Sekeetamys calurus)
plch savanový (Graphiurus parvus)
prase domácí – göttingenské (Sus domesticus)
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0.0.12
0.0.9		 0.0.1
0.0.2
0.0.18
1.1
1.0
0.1
0.1		2.1
1.1
2.0				3.1
7.25
2.0
1.3
0.1
0.5
10.22
3.1
0.0.1		 1.0
1.0
1.1.1
2.4		 0.1		 0.1
2.4
1.2				 0.1
1.1
2.2				2.2
7.0		 0.3		 1.0
6.3
1.2					1.2
1.0					1.0
3.3		 1.0
0.1
2.1
2.1
1.0					1.0
1.1			0.1		1.0
2.5
1.0
0.1
0.1
0.1
3.4
0.4					0.4
6.4
0.0.1				6.4.1
2.3
0.1
2.0		 0.1
4.3
1.4			1.0		0.4
0.1				0.1
3.5
0.0.4			 2.4
1.1.4
7.9
1.8		0.1
6.8
2.8
1.1			1.0		0.1
1.1					1.1
1.2					1.2
		 2.0			2.0
1.1
1.0				2.1
1.2
1.0				2.2
0.0.11
0.0.4		0.0.5
0.0.2
0.0.8
0.0.8
0.0.4		0.0.3
0.0.3
0.0.6
0.0.37
0.0.33		0.0.22		0.0.48
0.0.10			0.0.3		0.0.7
0.0.9
0.0.21		 0.0.4		0.0.26
0.1					0.1
0.3		 2.0		 1.0
1.3
1.1					1.1
		 0.2			0.2
2.3			1.0
0.1
1.2
1.4
0.0.8			 1.2.3
0.2.5
0.2			0.1		0.1
2.2				 1.0
1.2
1.0					1.0
2.1					2.1
0.1
2.0
2.4		 3.0
1.5
0.3
0.1			 0.4
1.4
3.1
1.1		 1.0
4.6
2.6
4.5		0.1
3.2
3.8
3.5
1.0			 2.1
2.4
1.1					1.1
1.1			0.1		1.0
7.17
2.3		 0.1
1.3
8.16
1.1					1.1
3.7
2.0		0.1
5.6
		 2.2			2.2
1.0			1.0		
3.6
2.2			 0.2
5.6
1.2					1.2
0.0.14
0.0.19		0.0.16		0.0.17
0.0.10			0.0.1
0.0.1
0.0.8
0.0.2			0.0.1
0.0.1
0.0.25
0.0.10		0.0.28		 0.0.7
0.0.8			0.0.3		0.0.5
1.1					1.1
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Savci (Mammalia)

1. 1. 2016

prase domácí – přeštické černostrakaté (Sus domesticus)
promyka červená (Galerella sanguinea)
přímorožec beisa (Oryx beisa)
přímorožec šavlorohý (Oryx dammah)
psoun prériový (Cynomys ludovicianus)
rypoš obří (Cryptomys mechowi)
sambar ostrovní (Rusa timorensis)
sitatunga západoafrická (Tragelaphus spekii gratus)
skunk pruhovaný (Mephitis mephitis)
slon cejlonský (Elephas maximus maximus)
slon indický (Elephas maximus)
slon indický (Elephas maximus bengalensis)
sob karelský (Rangifer tarandus fennicus)
surikata (Suricata suricatta)
svišť lesní (Marmota monax)
sysel obecný (Spermophilus citellus)
štětkoun kamerunský (Potamochoerus porcus pictus)
tahr himálajský (Hemitragus jemlahicus)
takin indický (Budorcas taxicolor taxicolor)
talapoin severní (Miopithecus ogouensis)
tamarín bělovousý (Saguinus mystax)
tana severní (Tupaia belangeri)
tapír čabrakový (Tapirus indicus)
tapír jihoamerický (Tapirus terrestris)
tur domácí – zebu zakrslý (Bos indicus)
tygr malajský (Panthera tigris jacksonii)
tygr sumaterský (Panthera tigris sumatrae)
tygr ussurijský (Panthera tigris altaica)
urzon kanadský (Erethizon dorsatum)
vakoveverka létavá (Petaurus breviceps)
vari bělopásý (Varecia variegata subcincta)
vari červený (Varecia rubra)
velbloud dvouhrbý – domácí (Camelus bactrianus)
velemyš Heaneyova (Crateromys heaneyi)
velemyš největší (Phloeomys cumingi)
velemyš obláčková (Phloeomys pallidus)
veverka bušová (Paraxerus cepapi)
veverka kapská (Xerus inauris)
vikuňa (Vicugna vicugna)
vlk eurasijský (Canis lupus lupus)
vlk hřivnatý (Chrysocyon brachyurus)
voduška abok (Kobus megaceros)
voduška červená (Kobus leche kafuensis)
vydra hladkosrstá (Lutrogale perspicillata)
vydra severoamerická (Lontra canadensis)
zebra Böhmova (Equus quagga boehmi)
zebra Grévyho (Equus grevyi)
zubr (Bison bonasus)
žirafa severní núbijská (Giraffa camelopardalis camelopardalis)
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0.1					0.1
1.1				1.1
4.5
2.1		0.1
2.0
4.5
2.2					2.2
0.0.11
0.0.2			 0.0.2
0.0.10
1.1.10
0.0.5				1.1.15
4.2		 0.1		 1.0
3.3
6.16			 0.1		6.15
0.1					0.1
0.2					0.2
2.0				2.0
1.4					1.4
1.4
0.1			 0.1
1.4
4.4
0.0.2		 1.1		3.3.2
2.2
2.1			 3.1
1.2
18.39
15.13
2.1		 20.34
15.19
2.0			1.0
1.0
2.6
2.0				4.6
1.2					1.2
2.1.1					2.1.1
1.1					1.1
1.2					1.2
2.1					2.1
2.1					2.1
1.2
1.0			 0.1
2.1
2.1				 1.0
1.1
1.1		 0.1		 0.1
1.1
1.1		 1.1		 1.0
1.2
1.1			0.1		1.0
0.0.11
0.0.1			 0.0.1
0.0.11
1.1					1.1
2.0				2.0
1.4					1.4
1.1					1.1
1.1		 1.0			2.1
2.2
2.0
1.1			5.3
1.1					1.1
7.5
0.0.6		 1.1
5.0
1.4.6
2.2
1.0			 1.0
2.2
1.2					1.2
1.1					1.1
1.10
0.3			 0.3
1.10
0.12					0.12
1.2				 0.1
1.1
1.2					1.2
2.3				 1.1
1.2
0.2		 0.1		 0.1
0.2
1.5				 0.1
1.4
3.7
0.1			 2.0
1.8
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Ptáci (Aves)

1. 1. 2016

Odchov

Příchod

Úhyn

Odchod

31. 12. 2016

amazoňan jamajský (Amazona collaria)
3.1
1.2
1.1		 3.3
2.1
amazoňan modrobradý (Amazona festiva festiva)
2.2
0.0.3				2.2.3
amazoňan rudoocasý (Amazona brasiliensis)
5.6
2.0				7.6
amazoňan šedohlavý (Amazona agilis)
3.3		 1.2
1.1
1.2
2.2
ara arakanga (Ara macao)
1.1		 0.1			1.2
ara ararauna (Ara ararauna)
1.2					1.2
ara hyacintový (Anodorhynchus hyacinthinus)
2.2					2.2
ara Learův (Anodorhynchus leari)
4.1					4.1
bažant Edwardsův (Lophura edwardsi)
2.0		 0.1		 1.1
1.0
bažant malajský (Polyplectron malacense)
1.0		 1.2			2.2
bažant obecný turkménský (Phasianus colchicus zarudnyi)
1.1			1.0		0.1
bažant obecný zeravšanský (Phasianus colchicus zerafschanicus) 2.2
2.7				4.9
bažant palavánský (Polyplectron napoleonis)
1.1
2.2				3.3
bažant Salvadoriho (Lophura inornata inornata)
1.0					1.0
bažant stříbrný Jonesův (Lophura nycthemera jonesi)
1.1
0.1				1.2
bažant tibetský (Crossoptilon crossoptilon)
1.1				1.1
bažant vietnamský (Lophura hatinhensis)
3.2			1.0
1.0
1.2
bažant Wallichův (Catreus wallichii)
1.1			0.1		1.0
berneška kanadská velká (Branta canadensis maxima)
8.7
0.0.3			 0.2
8.5.3
berneška rudokrká (Branta ruficollis)
3.2					3.2
bukač velký (Botaurus stellaris)
		 1.1			1.1
bukáček malý (Ixobrychus minutus)
2.1
2.2			 0.1
4.2
bulbul černohlavý (Pycnonotus atriceps)
0.2				 0.1
0.1
bulbul červenouchý (Pycnonotus jocosus)
2.4
2.0.7				4.4.7
bulbulčík kaštanový (Hemixos castanonotus canipennis)
0.1				0.1
čája obojková (Chauna torquata)
1.1			1.0		0.1
čáp černý (Ciconia nigra)
2.2				 0.1
2.1
čáp simbil (Ciconia abdimii)
5.3
4.2.1		 1.0
2.1.1
6.4
čečetka zimní (Acanthis flammea)
		 1.1
0.1		1.0
čejka australská (Vanellus miles miles)
3.1				 1.0
2.1
čejka jihoamerická (Vanellus chilensis)
1.1
1.0
1.1			3.2
čejka žlutonohá (Vanellus senegallus senegallus)
1.1					1.1
čírka hottentotská (Anas hottentota)
2.2					2.2
čírka modrá (Anas querquedula)
1.2
1.0			 1.1
1.1
čírka obecná (Anas crecca crecca)
5.0		 0.3		 3.0
2.3
čírka úzkozobá (Marmaronetta angustirostris)
4.5			0.1		4.4
čírka žlutozobá (Anas flavirostris flavirostris)
1.1					1.1
čížek lesní (Carduelis spinus)
1.0		 2.2		 1.1
2.1
člunozobec africký (Balaeniceps rex)
2.2					2.2
dlask černohlavý (Coccothraustes migratorius)
		 1.1
0.1
1.0
drozd černoprsý (Turdus dissimilis)
1.1					1.1
drozd oranžovohlavý (Zoothera citrina melli)
2.2
2.0				4.2
drozd zpěvný (Turdus philomelos)
		 1.1			1.1
drozdík tečkovaný (Cichladusa guttata)
1.0					1.0
dudek chocholatý (Upupa epops)
2.3				 0.1
2.2
dudkovec stromový (Phoeniculus purpureus)
1.1
3.0				4.1
dvojzoborožec hnědavý (Buceros hydrocorax hydrocorax)
2.2					2.2
dvojzoborožec indický (Buceros bicornis)
2.1					2.1
dvojzoborožec nosorožčí (Buceros rhinoceros silvestris)
0.1		 2.0		 1.0
1.1
dytík bledý (Burhinus superciliaris)
1.0		 1.1			2.1
dytík skvrnitý (Burhinus capensis)
1.1			1.1		
dytík úhorní (Burhinus oedicnemus)
0.2		 2.1
0.1		2.2
dytík velký (Burhinus grallarius)
1.1
2.1				3.2
emu hnědý (Dromaius novaehollandiae)
1.1
5.4			 5.4
1.1
flétnák australský (Gymnorhina tibicen hypoleuca)
2.2
0.2			 1.3
1.1
frankolín žlutokrký (Francolinus leucoscepus)
3.5.1			 0.1
1.1
2.3.1
guan modrohrdlý (Aburria cumanensis)
1.1			1.0		0.1
hadilov písař (Sagittarius serpentarius)
2.1					2.1
havran polní (Corvus frugilegus)
1.1			0.1
1.0
hohol bělavý (Bucephala albeola)
1.1			0.1		1.0
hoko přílbový (Pauxi pauxi pauxi)
1.1
0.0.2				1.1.2
holoubek skořicový (Columbina talpacoti)
1.3.3				0.2.3
1.1
holub – hybrid (Ducula – hybrida)
2.0					2.0
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Ptáci (Aves)

1. 1. 2016

Odchov

Příchod

Úhyn

Odchod

31. 12. 2016

holub bažantí (Otidiphaps nobilis nobilis)
1.3
0.0.1			 0.1
1.2.1
holub bělolící (Columba vitiensis griseogularis)
1.1					1.1
holub bronzovokřídlý (Phaps chalcoptera)
1.2					1.2
holub bronzový (Ducula aenea paulina)
1.3		 1.0
1.0
0.1
1.2
holub černobronzový (Henicophaps albifrons)
1.1					1.1
holub domácí (Columba livia f. domestica)
		 0.0.13			0.0.13
holub doupňák (Columba oenas oenas)
		 2.2			2.2
holub dvoubarvý (Ducula bicolor)
3.1			0.1		3.0
holub chocholatý (Ocyphaps lophotes)
2.1.2					2.1.2
holub krvavý (Gallicolumba luzonica)
2.1				 1.1
1.0
holub kukaččí (Macropygia unchall)
2.1.1
0.0.1				2.1.2
holub modroocasý (Ducula concinna)
0.1					0.1
holub nádherný (Ptilinopus superbus)
2.1
0.3		0.1
1.2
1.1
holub nikobarský (Caloenas nicobarica)
4.2		 3.0
1.0
1.0
5.2
holub podkovní (Ducula carola carola)
5.3
0.1				5.4
holub růžovotemenný (Ducula rosacea)
2.1
0.0.2				2.1.2
holub růžový (Columba mayeri)
3.1					3.1
holub skalní (Columba livia)
2.2
0.0.14
1.0.10
1.0
2.2.3
0.0.21
holub wonga (Leucosarcia melanoleuca)
2.5					2.5
holub zelenokřídlý (Chalcophaps indica indica)
1.2					1.2
holub zlatoprsý (Gallicolumba rufigula)
1.0.1				0.0.1
1.0
hrdlička čínská (Streptopelia chinensis chinensis)
1.2.3
0.0.1				1.2.4
hrdlička divoká (Streptopelia turtur turtur)
1.0		 0.1
0.1		1.0
hrdlička chechtavá (Streptopelia roseogrisea)
2.4.3				0.0.3
2.4
husa císařská (Anser canagicus)
1.1					1.1
husa domácí – česká (Anser anser f. domestica)
1.3.6
0.1.10			 0.0.16
1.4
husa labutí – domácí (Anser cygnoides f. domestica)
2.5.1
0.0.1				2.5.2
husa malá (Anser erythropus)
3.3			0.2
1.0
2.1
husice rajská (Tadorna variegata)
1.1					1.1
husice rezavá (Tadorna ferruginea)
0.1					0.1
husička stromová (Dendrocygna arborea)
0.1			0.1		
husovec stračí (Anseranas semipalmata)
2.1				 1.0
1.1
hýl mexický (Carpodacus mexicanus)
4.3					4.3
hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula)
		 1.1			1.1
charmozin horský (Charmosyna stellae)
2.1
0.0.2			 1.0.2
1.1
chřástal kropenatý (Porzana porzana)
0.0.7			0.0.2		0.0.5
ibis bílý (Eudocimus albus)
5.2
0.0.3				5.2.3
ibis hagedaš (Bostrychia hagedash)
2.1
0.0.2			 1.0
1.1.2
ibis hnědý (Plegadis falcinellus)
9.9
2.5		 0.1
2.2
9.11
ibis rudý (Eudocimus ruber)
3.1		 0.2			3.3
ibis skalní (Geronticus eremita)
7.8.4			0.0.1		7.8.3
ibis šedokřídlý (Theristicus melanopis)
		 2.3
1.0		1.3
ibis žlutokrký (Threskiornis spinicollis)
3.7
0.1			 0.5
3.3
irena tyrkysová (Irena puella)
2.1					2.1
jeřáb bělošíjí (Grus vipio)
1.1					1.1
jeřáb laločnatý (Bugeranus carunculatus)
1.2					1.2
jeřáb mandžuský (Grus japonensis)
2.2
0.1			 1.1
1.2
jeřáb panenský (Anthropoides virgo)
1.1					1.1
jeřáb popelavý (Grus grus)
		 1.1			1.1
jeřáb rajský (Anthropoides paradisea)
1.1		 2.1
1.0		2.2
jespák bojovný (Philomachus pugnax)
5.3					5.3
kačka strakatá (Histrionicus histrionicus)
		 2.2
0.1		2.1
kachna – hybrid (Anas – hybrida)
0.0.2					0.0.2
kachna domácí – indický běžec (Anas platyrhynchos f. domestica)
3.5				3.5
kachna domácí – selská chocholatá (Anas platyrhynchos f. domestica)
		 2.2			2.2
kachna patagonská (Anas specularioides)
1.2					1.2
kachna temná (Anas sparsa sparsa)
2.3
5.3			 4.2
3.4
kachnice bělohlavá (Oxyura leucocephala)
3.4			1.0
0.1
2.3
kachnice kaštanová (Oxyura jamaicensis)
1.1			0.1		1.0
kachnička amazonská (Amazonetta brasiliensis)
2.1			1.0		1.1
kachnička karolinská (Aix sponsa)
1.0				1.0
kachnička mandarinská (Aix galericulata)
3.1.4					3.1.4
kachnička obojková (Nettapus coromandelianus)
2.5					2.5
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Ptáci (Aves)

1. 1. 2016

Odchov

Příchod

Úhyn

Odchod

31. 12. 2016

kachnička šedoboká (Callonetta leucophrys)
13.7
0.0.1		 1.0
1.1
11.6.1
kakadu bílý (Cacatua alba)
1.0					1.0
kakadu palmový (Probosciger aterrimus)
5.4					5.4
kakadu růžový (Eolophus roseicapillus)
1.0				1.0
káně Harrisova (Parabuteo unicinctus)
2.0					2.0
káně lesní (Buteo buteo)
1.2					1.2
kardinál dominikánský (Paroaria dominicana)
2.1			1.0		1.1
kasuár přílbový (Casuarius casuarius)
1.1					1.1
ketupa malajská (Bubo ketupu aagaardi)
3.3				 0.1
3.2
ketupa malajská (Bubo ketupu ketupu)
0.1					0.1
kladivouš africký (Scopus umbretta)
3.1				 2.0
1.1
kolpík africký (Platalea alba)
2.2					2.2
kolpík bílý (Platalea leucorodia)
8.9
5.4			 1.2
12.11
kolpík růžový (Ajaia ajaja)
4.4
0.3			 0.3
4.4
kondor královský (Sarcoramphus papa)
1.1					1.1
kondor menší (Cathartes burrovianus)
1.2					1.2
konipas bílý (Motacilla alba)
0.1
5.6
2.1		 3.3
4.5
konopka obecná (Acanthis cannabina)
		 0.1			0.1
korela chocholatá (Nymphicus hollandicus)
1.1.2
0.0.7			 0.0.2
1.1.7
kormorán černobílý (Phalacrocorax melanoleucos)
		 7.6.1
2.0		5.6.1
koroptev polní (Perdix perdix)
1.2			0.1		1.1
koroptev pruhokřídlá (Arborophila brunneopectus)
1.0					1.0
korunáč šedomodrý (Goura cristata)
3.2				 0.1
3.1
kos černý (Turdus merula)
2.2
0.0.1				2.2.1
kraska krátkoocasá jávská (Cissa thalassina thalassina)
1.1
0.0.3				1.1.3
krkavec velký (Corvus corax)
2.2					2.2
krůta domácí – bronzová (Meleagris gallopavo f. domestica)
0.1					0.1
křepelka japonská (Coturnix japonica)
2.0					2.0
křivozobka kaštanovohřbetá (Pomatorhinus montanus)
2.1		 1.0
2.0
1.1
kukačka guira (Guira guira)
3.2
1.0.4		 0.1
1.0
3.1.4
kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum)
		 0.1
0.1		
kur cejlonský (Gallus lafayetti)
2.1					2.1
kur domácí – brahmánka (Gallus gallus f. domestica)
1.4
1.2
0.0.2		 0.1
2.5.2
kur domácí – fénix zlatokrký zdrobnělý (Gallus gallus f. domestica) 1.2
1.9				2.11
kur domácí – hedvábnička (Gallus gallus f. domestica)
1.1				1.1
kur domácí – jokohamka zdrobnělá (Gallus gallus f. domestica)
1.4				1.4
kur domácí – zakrslý rousný (Gallus gallus f. domestica)
1.2				1.2
kur domácí – zakrslý rousný porcelánový (Gallus gallus f. domestica) 1.2			0.2
1.0
kvakoš noční (Nycticorax nycticorax)
4.3.1
0.0.7
1.0.1
1.0
1.0
3.3.9
kvakoš rezavý (Nycticorax caledonicus manillensis)
		 1.1			1.1
kystráček indonéský (Philemon buceroides)
3.1					3.1
kystráček modrolící (Entomyzon cyanotis)
2.2					2.2
labuť Bewickova (Cygnus bewickii)
3.1				 1.1
2.0
ledňáček zelenohlavý (Halcyon chloris)
2.0				2.0
ledňák modrokřídlý (Dacelo leachii)
2.1					2.1
lelkoun soví (Podargus strigoides)
2.2			0.2		2.0
lemčík černouchý (Ailuroedus melanotis)
0.1				0.1
linduška rudokrká (Anthus cervinus)
1.0				1.0
lori balijský (Trichoglossus mitchelli)
2.2
2.1.1				4.3.1
lori černohlavý (Lorius domicella)
3.3		 0.1		 0.1
3.3
lori černý (Chalcopsitta atra atra)
1.1					1.1
lori horský (Trichoglossus moluccanus)
3.2
0.0.2
2.4		 2.0
3.6.2
lori olivový (Chalcopsitta duivenbodei)
1.1					1.1
lori sumbawský (Trichoglossus forsteni)
1.1
1.0				2.1
lori vlnkovaný (Trichoglossus johnstoniae)
5.8
2.2.2			 3.5
4.5.2
lori žlutoskvrnný (Trichoglossus chlorolepidotus)
2.6
0.0.2
0.1
0.1
0.1
2.5.2
loríček červenohlavý (Psittaculirostris desmarestii desmarestii)
3.0			1.0		2.0
loríček rudobradý (Psittaculirostris edwardsii)
3.3
0.0.4
0.2			3.5.4
lorikul modrobradý (Loriculus vernalis)
6.7.1
1.0.5		 2.1
1.1
4.5.6
loskuták posvátný (Gracula religiosa)
4.1			2.1
1.0
1.0
luňák červený (Milvus milvus)
1.1					1.1
lžičák pestrý (Anas clypeata)
0.1		 0.1
0.1		0.1
mada modrotemenný (Tanygnathus lucionensis)
1.2
1.1
1.1		 1.1
2.3
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Ptáci (Aves)

1. 1. 2016

Odchov

Příchod

Úhyn

Odchod

31. 12. 2016

majna chocholatá (Acridotheres cristatellus)
1.4
0.0.5
0.0.1		 0.0.1
1.4.5
majna Rothschildova (Leucopsar rothschildi)
2.2
1.0				3.2
majna žlutolící (Mino dumontii)
3.2			0.1		3.1
mandelík hajní (Coracias garrulus)
3.2
3.0			 3.0
3.2
marabu africký (Leptoptilos crumeniferus)
3.2
1.1.2		 0.1
1.0
3.2.2
morčák bílý (Mergus albellus)
3.5
0.2		1.1
0.1
2.5
morčák prostřední (Mergus serrator)
1.4			0.1		1.3
morčák šupinatý (Mergus squamatus)
2.1					2.1
myšák hnědokřídlý (Colius striatus mombassicus)
1.0.2				 1.0
0.0.2
nandu Darwinův (Pterocnemia pennata pennata)
1.1					1.1
nestor kea (Nestor notabilis)
		 1.1			1.1
nesyt africký (Mycteria ibis)
2.2		 2.2		 2.2
2.2
orel bělohlavý (Haliaeetus leucocephalus)
1.1					1.1
orel kejklíř (Terathopius ecaudatus)
1.1					1.1
orel východní (Haliaeetus pelagicus)
1.1					1.1
orlosup bradatý (Gypaetus barbatus aureus)
2.3					2.3
ostralka bělolící (Anas bahamensis)
1.1					1.1
ostralka štíhlá (Anas acuta)
1.0					1.0
papoušek karmínový severní (Alisterus chloropterus moszkowskii)
		 0.1			0.1
papoušek mniší (Myiopsitta monachus)
3.9.10
0.0.1		0.1.1
0.1.1
3.7.9
papoušek nádherný (Polytelis swainsonii)
2.0					2.0
papoušek orlí (Psittrichas fulgidus)
0.1		 2.1			2.2
papoušek patagonský chilský (Cyanoliseus patagonus bloxami)
1.1					1.1
papoušek vlaštovčí (Lathamus discolor)
7.3			1.0
2.2
4.1
papoušek vlnkovaný (Melopsittacus undulatus)
5.4
1.2.2
0.1
0.1
0.1
6.5.2
papoušek zpěvavý (Psephotus haematonotus)
2.2
0.2.1			 1.1
1.3.1
páv korunkatý (Pavo cristatus)
7.2.1			 1.0		6.2.1
páv zelený (Pavo muticus)
2.3		 0.2		 1.1
1.4
pelikán bílý (Pelecanus onocrotalus)
3.4					3.4
pelikán kadeřavý (Pelecanus crispus)
8.8				 1.0
7.8
pelikán skvrnozobý (Pelecanus philippensis)
3.3			1.0		2.3
pěnkava obecná (Fringilla coelebs)
		 0.1			0.1
perlička supí (Acryllium vulturinum)
1.0					1.0
pisila čáponohá (Himantopus himantopus himantopus)
2.2			1.0		1.2
pita kápovitá (Pitta sordida)
1.0					1.0
pižmovka bělokřídlá (Asarcornis scutulata)
0.2
1.0.6
2.0			3.2.6
pižmovka jihoamerická (Sarkidiornis sylvicola)
0.2					0.2
pižmovka velká (Cairina moschata)
4.2
0.0.3		 1.1
1.1
2.0.3
pižmovka velká – domácí (Cairina moschata f. domestica)
1.2
1.0			 1.1
1.1
plameňák – hybrid (Phoenicopterus sp.)
0.1.1					0.1.1
plameňák chilský (Phoenicopterus chilensis)
35.33.34			
0.2
0.2
35.29.34
plameňák kubánský (Phoenicopterus ruber)
11.18.5
0.0.1		
0.1		11.17.6
plameňák růžový (Phoenicopterus roseus)
37.30.13				 2.0.8
35.30.5
polák malý (Aythya nyroca)
5.2
0.1
1.1
1.0
2.0
3.4
poštolka obecná (Falco tinnunculus)
1.1					1.1
pštros dvouprstý (Struthio camelus)
0.2					0.2
puštík bělavý pobaltský (Strix uralensis liturata)
3.1				 1.0
2.1
puštík bělavý středoevropský (Strix uralensis macroura)
1.1
0.0.1				1.1.1
puštík bradatý (Strix nebulosa lapponica)
2.2
0.0.1			 0.0.1
2.2
puštík brýlatý (Pulsatrix perspicillata)
1.1					1.1
rosela pestrá (Platycercus eximius)
1.1					1.1
rybák obecný (Sterna hirundo)
7.3			1.0		6.3
rýžovník šedý (Padda oryzivora)
2.3		 0.0.10
0.1		2.2.10
satyr Temminckův (Tragopan temminckii)
1.2					1.2
seriema rudozobá (Cariama cristata)
1.1					1.1
skalník sundský (Myiophoneus glaucinus)
0.1					0.1
slavík kaliopa (Erithacus calliope)
2.0			1.0
1.0
slípka modrá (Porphyrio porphyrio porphyrio)
1.0					1.0
snovač zahradní (Ploceus cucullatus)
5.0			1.0		4.0
sojkovec bělohrdlý (Garrulax albogularis)
1.1					1.1
sojkovec černohrdlý (Dryonastes chinensis chinensis)
1.2					1.2
sojkovec dvoubarvý (Garrulax bicolor)
4.2					4.2
sojkovec chocholatý (Garrulax leucolophus diardi)
3.3		 1.1
1.0
2.3
1.1
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Ptáci (Aves)

1. 1. 2016

sojkovec jihočínský (Trochalopteron milnei)
sojkovec lesní (Ianthocincla ocellata artemisiae)
sojkovec modrotemenný (Dryonastes courtoisi)
sojkovec nádherný (Trochalopteron formosum)
sojkovec popelavý (Ianthocincla cineraceus cinereiceps)
sojkovec rezavočelý (Garrulax rufifrons)
sojkovec rezavokřídlý (Dryonastes berthemyi)
sojkovec rezavouchý (Garrulax castanotis)
sojkovec stříbrouchý (Trochalopteron melanostigma)
sojkovec šedohnědý (Garrulax palliatus)
sojkovec vlnkohřbetý (Ianthocincla lunulata)
sojkovec zlatokřídlý (Garrulax subunicolor)
sova indická (Phodilus badius)
sova pálená (Tyto alba)
stehlík obecný (Carduelis carduelis carduelis)
stepokur hnědobřichý (Pterocles exustus)
stepokur hnědobřichý (Pterocles exustus erlangeri)
stepokur ozdobný (Pterocles quadricinctus)
strnad obecný (Emberiza citrinella)
sup hnědý (Aegypius monachus)
sup kapucín (Necrosyrtes monachus)
sup mrchožravý (Neophron percnopterus percnopterus)
sýc rousný (Aegolius funereus)
sýček obecný (Athene noctua)
šafránka velká (Sicalis flaveola)
šáma bělořitná (Copsychus malabaricus)
špaček čínský (Sturnus sinensis)
špaček holohlavý (Sarcops calvus)
špaček obecný (Sturnus vulgaris)
špaček pagodový (Temenuchus pagodarum)
špaček rudokřídlý (Onychognathus morio)
špaček rudooký (Aplonis panayensis)
špaček růžový (Sturnus roseus)
tabon lesní (Alectura lathami)
tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta)
timálie rudolící (Liocichla ripponi)
timálie sečuánská (Liocichla omeiensis)
timálie stříbrouchá (Leiothrix argentarius)
timálie zlatá (Leiothrix lutea)
tinama přílbová (Eudromia elegans)
tinama tataupa (Crypturellus tataupa)
tkalčík bělohlavý (Dinemellia dinemelli)
tkalčík rudozobý (Bubalornis niger)
toko rudozobý (Tockus erythrorhynchus)
toko žlutozobý (Tockus flavirostris)
traváček Bourkův (Neophema bourkii)
tučňák Humboldtův (Spheniscus humboldti)
turako bělobřichý (Corythaixoides leucogaster)
ústřičník velký (Haematopus ostralegus)
včelojed lesní (Pernis apivorus)
vlhovec červenohlavý (Amblyramphus holosericeus)
vlhovec Chapmanův (Agelaius icterocephalus)
vlhovec chocholatý (Psarocolius decumanus)
vlhovec zelený (Psarocolius viridis)
volavčík člunozobý (Cochlearius cochlearius cochlearius)
volavka vlasatá (Ardeola ralloides)
výreček filipínský (Otus megalotis)
zejozob africký (Anastomus lamelligerus)
zoborožec bělovlasatý (Tropicranus albocristatus albocristatus)
zoborožec kaferský (Bucorvus leadbeateri)
zoborožec luzonský (Penelopides manillae manillae)
zoborožec rýhozobý (Penelopides panini panini)
zrzohlávka rudozobá (Netta rufina)
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Odchov

Příchod

Úhyn

Odchod

31. 12. 2016

2.2					2.2
6.2
0.2
0.1		 4.3
2.2
7.4.1
0.0.2
1.2			8.6.3
2.2			1.0		1.2
2.2
1.1			 2.2
1.1
2.0					2.0
1.1					1.1
1.2					1.2
2.1
0.0.1			 1.0
1.1.1
2.3
1.1				3.4
3.3				 0.1
3.2
1.1					1.1
3.3
0.0.3			 1.1
2.2.3
3.2			0.1		3.1
		 1.1
1.0		0.1
1.2					1.2
1.1					1.1
2.0			1.0		1.0
1.1			1.0		0.1
6.7		 0.1		 0.1
6.7
1.1					1.1
4.5
1.0
1.1		 0.1
6.5
1.1		 2.1
1.0
0.1
2.1
8.4.7
2.3		 0.2
6.1.7
4.4
0.1					0.1
1.1					1.1
4.4
0.0.2			 2.2
2.2.2
6.3
1.0			 3.1
4.2
		 0.0.6			0.0.6
0.4				0.4
2.1
0.0.1
0.1
0.1		2.1.1
3.4.1
0.0.7
5.5.1
0.0.1		8.9.8
1.3					1.3
1.0		 1.0			2.0
7.7			1.0		6.7
4.1					4.1
4.1
1.0				5.1
		 1.0			1.0
1.2.1					1.2.1
6.1.1			 1.1
1.0
4.0.1
		 2.0			2.0
2.1				 1.0
1.1
		 1.1			1.1
2.0				2.0
2.2				 1.2
1.0
1.1			0.1		1.0
14.15
0.0.1		
1.0		13.15.1
2.2			1.1		1.1
1.0		 0.1			1.1
1.1		 0.1
0.1		1.1
1.2					1.2
1.2					1.2
1.2					1.2
1.1			1.0		0.1
4.4
3.1			 2.1
5.4
2.3
1.0		0.1		3.2
4.4
0.0.2
0.1		 2.3
2.2.2
5.8
4.3.1			 5.6
4.5.1
2.1		 0.1
0.1
0.1
2.0
1.1					1.1
		 1.1			1.1
2.1		 0.1			2.2
2.3
6.6			 0.2
8.7
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Ptáci (Aves)
zvonek černohlavý (Carduelis ambigua)
zvonek čínský (Carduelis sinica)
zvonek zelený (Carduelis chloris)
zvonohlík zahradní (Serinus serinus)
žako šedý (Psittacus erithacus)
žluna větší (Picus flavinucha mystacalis)
žluva hajní (Oriolus oriolus)

Plazi (Reptilia)
agama bradatá (Pogona vitticeps)
agama dodomská (Agama lionotus dodomae)
agama pobřežní (Leiolepis guttata)
agama stepní (Trapelus sanguinolentus)
agama turkestánská (Laudakia lehmanni)
agamka písečná (Phrynocephalus mystaceus galli)
anakonda velká (Eunectes murinus)
anolis barakojský (Anolis baracoae)
anolis jeskynní (Anolis bartschi)
batagur kalagur (Batagur borneoensis)
batagur tuntong (Batagur affinis)
bazilišek zelený (Basiliscus plumifrons)
bičovka stromová (Ahaetulla prasina)
blavor žlutý (Pseudopus apodus thracius)
bojga ularburong (Boiga dendrophila melanota)
brokesie Thielova (Brookesia thieli)
čukvala zavalitá (Sauromalus ater)
dlouhokrčka drsná (Macrochelodina rugosa)
dracena krokodýlovitá (Dracaena guianensis)
felzuma pruhovaná (Phelsuma lineata)
felzuma Standingova (Phelsuma standingi)
gaviál indický (Gavialis gangeticus)
gekon létavý (Ptychozoon kuhli)
gekon modrý (Lygodactylus williamsi)
gekon obrovský (Gekko gecko)
gekon skvrnitý (Homopholis fasciata)
gekon turkestánský (Cyrtopodion fedtschenkoi)
gekon Turnerův (Pachydactylus turneri)
gekon východní (Hemidactylus frenatus)
gekon zázračný (Teratoscincus scincus scincus)
gekončík noční (Eublepharis macularius)
gekončík východoafrický (Holodactylus africanus)
hroznýš (Sanzinia volontany)
hroznýš královský (Boa constrictor)
hroznýšek pestrý (Eryx colubrinus loveridgei)
hroznýšovec bahamský (Epicrates striatus)
hroznýšovec duhový (Epicrates cenchria cenchria)
hroznýšovec kubánský (Epicrates angulifer)
chameleon (Furcifer willsii)
chameleon (Furcifer bifidus)
chameleon (Furcifer antimena)
chameleon (Calumma gallus)
chameleon (Furcifer verrucosus)
chameleon kobercový (Furcifer lateralis)
chameleon krátkorohý (Calumma brevicorne)
chameleon menší (Furcifer minor)
chameleon modravý (Calumma malthe)
chameleon nosatý (Calumma nasutum)
chameleon obrovský (Furcifer oustaleti)
chameleon Parsonův (Calumma parsonii)
chřestýš kostkovaný (Crotalus adamanteus)
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1. 1. 2016

Odchov

Příchod

Úhyn

Odchod

31. 12. 2016

3.1			1.0
0.1
2.0
1.1			0.1		1.0
2.2
0.0.8				2.2.8
		 1.1
1.1		
0.0.1					0.0.1
2.1					2.1
0.1					0.1

1. 1. 2016

Odchov

Příchod

Úhyn

Odchod

31. 12. 2016

0.0.2			0.0.1		0.0.1
5.12
1.0.12		 4.11		2.1.12
1.0			1.0		
9.29.24
0.0.98		 3.17
3.2.25
3.10.97
3.7.35
0.0.19			
1.4
2.3.54
7.5			5.4		2.1
1.3.8			0.0.1
0.0.5
1.3.2
0.2.3					0.2.3
2.2			0.1		2.1
1.0				1.0
2.3					2.3
1.0					1.0
1.1.2					1.1.2
1.2					1.2
1.0		 0.0.5
1.0		0.0.5
		 0.0.43
0.0.11
0.0.32
1.2.3
0.0.3				1.2.6
1.2					1.2
1.0.4					1.0.4
		 0.0.2
0.0.1
0.0.1
1.0		 1.0			2.0
3.3					3.3
1.3
0.0.1				1.3.1
1.0			1.0		
4.4.5
0.0.1		 0.1		4.3.6
1.2					1.2
4.1					4.1
3.2
0.0.4		 1.0
0.0.1
2.2.3
0.0.1
2.2			2.2.1
8.10.9
0.0.9				8.10.18
1.2.1					1.2.1
4.1			1.0		3.1
0.1					0.1
1.1					1.1
2.5.24
0.0.1		 0.1.4		2.4.21
0.0.1					0.0.1
1.2		 0.1			1.3
2.5.8			 0.3		2.2.8
		0.2.14
0.0.5
0.0.7
0.2.2
		0.0.11
0.0.7
0.0.4
		0.0.15
0.0.5
0.0.10
		 0.0.5
0.0.5		
		 0.0.3
0.0.3		
		 0.0.3
0.0.2
0.0.1
		 0.0.6			0.0.6
		 0.0.9
0.0.7
0.0.2
		 0.0.62
0.0.20
0.0.32
0.0.10
		 0.1.2			0.1.2
4.2		 2.0
4.2		2.0
		0.0.45
0.0.9
0.0.29
0.0.7
1.0					1.0
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Plazi (Reptilia)
chřestýšovec mangšanský (Protobothrops mangshanensis)
ještěrka obecná (Lacerta agilis)
ještěrka zelená (Lacerta viridis)
ještěrkovec velký (Gerrhosaurus major)
ještěrkovec velký (Gerrhosaurus major bottegoi)
kajmanka supí (Macrochelys temminckii)
karetka novoguinejská (Carettochelys insculpta)
klapavec (Staurotypus salvinii)
korálovka královská (Lampropeltis pyromelana)
korálovka Ruthvenova (Lampropeltis ruthveni)
korálovka sedlatá (Lampropeltis triangulum)
korovec jedovatý (Heloderma suspectum suspectum)
krajta Albertisova (Leiopython albertisii)
krajta cejlonská (Python molurus pimbura)
krajta královská (Python regius)
krajta nachová (Python brongersmai)
krajta zelená (Morelia viridis)
krátkokrčka červenobřichá (Emydura subglobosa)
kruhochvost nížinný (Cordylus tropidosternum)
kruhochvost štítnatý (Cordylus cataphractus)
křovinář ostnitý (Bothriechis schlegelii)
leguán kubánský (Cyclura nubila nubila)
leguán kyjoocasý (Ctenosaura quinquecarinata)
leguán modravý (Cyclura lewisi)
leguán pustinný (Dipsosaurus dorsalis)
leguán zelený (Iguana iguana)
leguánek modravý (Petrosaurus thalassinus)
leguánek ostnitý (Sceloporus magister)
leguánovec obojkový (Crotaphytus collaris collaris)
leiocefalus haitský (Leiocephalus schreibersi)
mabuja kapverdská (Chioninia vaillanti)
mabuja perleťová (Trachylepis margaritifer)
matamata třásnitá (Chelus fimbriatus)
orlicie bornejská (Orlitia borneensis)
pagekon zelený (Naultinus elegans elegans)
paještěrka písečná (Eremias grammica)
paještěrka stepní (Eremias arguta uzbekistanica)
ploskorep (Uroplatus phantasticus)
ropušník velký (Phrynosoma asio)
scink ohnivý (Lepidothyris fernandi)
scink šalomounský (Corucia zebrata)
sleposcink Percivalův (Acontias percivali)
slepýš křehký (Anguis fragilis)
šípovec nosatý (Rhamphiophis rostratus)
šírohlavec východní (Malpolon insignitus)
štíhlovka Ravergierova (Hemorrhois ravergieri)
teju červenavý (Tupinambis rufescens)
trnoještěr kozí (Acanthosaura capra)
trnorep mezopotámský (Saara loricata)
trnorep zdobený (Uromastyx ornata)
užovka (Madagascarophis colubrinus)
užovka amurská (Elaphe schrencki)
užovka domácí (Lamprophis fuliginosus)
užovka hladká (Coronella austriaca)
užovka krtčí (Pseudaspis cana)
užovka nosatá (Gonyosoma boulengeri)
užovka obojková (Natrix natrix)
užovka podplamatá (Natrix tesselata)
varan antracitový (Varanus beccarii)
varan komodský (Varanus komodoensis)
varan molucký (Varanus melinus)
varan smaragdový (Varanus prasinus)
varanovec bornejský (Lanthanotus borneensis)
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1. 1. 2016

Odchov

Příchod

Úhyn

Odchod

31. 12. 2016

1.0		 1.1			2.1
4.6.3					4.6.3
4.8.1
0.0.6			 0.0.3
4.8.4
0.1					0.1
0.0.1					0.0.1
1.2					1.2
0.0.6					0.0.6
0.0.2			0.0.1		0.0.1
0.0.1					0.0.1
4.2				 1.0
3.2
0.0.1					0.0.1
0.1			0.1		
2.0					2.0
5.2					5.2
1.1.1		 0.0.1			1.1.2
3.1			0.1		3.0
2.1			0.1
1.0
1.0
4.3.18
0.0.18				4.3.36
2.3.6			0.0.3		2.3.3
1.1					1.1
1.1.7				 0.0.5
1.1.2
3.4.29
0.0.6		 0.2.3
0.0.3
3.2.29
0.1					0.1
1.0					1.0
1.1
0.0.2				1.1.2
0.0.1					0.0.1
1.1					1.1
11.12			5.7
4.0
2.5
1.3		 1.2
0.2
0.1
2.2
1.2.2			 1.0
0.2
0.0.2
1.2.2			 0.1		1.1.2
6.10.14
0.0.17		 2.4.2
1.3.13
3.3.16
1.1					1.1
1.0.3			0.0.1		1.0.2
2.1				2.1
5.6.1			 0.1		5.5.1
0.0.8					0.0.8
		 0.0.9
0.0.9		
2.3			1.2		1.1
0.1.1			 0.1		0.0.1
1.1					1.1
1.2.2			0.0.2		 1.2
2.2.3					2.2.3
0.1					0.1
1.1		 1.0			2.1
2.0
0.0.12
0.1			2.1.12
1.1					1.1
0.1		 0.2.5
0.2		0.1.5
1.1.7					1.1.7
3.1.5			1.0.1		2.1.4
		 0.0.1			0.0.1
		 2.0			2.0
0.0.1					0.0.1
1.4.1					1.4.1
1.0			1.0		
0.2					0.2
0.0.10					0.0.10
0.0.12					0.0.12
1.2.2				0.0.2
1.2
14.3
0.0.17
1.0		
3.1
12.2.17
3.1.6			 0.1		3.0.6
1.1.2		 2.0			3.1.2
		 0.1.6			0.1.6
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STAVY ZVÍŘAT 2016
Plazi (Reptilia)
vejcožrout rezavý (Dasypeltis medici)
vodnářka pruhovaná (Homalopsis buccata)
zmije gabunská (Bitis gabonica rhinoceros)
zmije obecná (Vipera berus)
želva – hybrid (Cyclemys oldhamii x dentata)
želva amboinská (Cuora amboinensis)
želva anámská (Mauremys annamensis)
želva bahenní (Emys orbicularis)
želva černavá (Heosemys grandis)
želva dlaždicovitá (Manouria impressa)
želva egyptská (Testudo kleinmanni)
želva hvězdnatá (Geochelone elegans)
želva korunkatá (Hardella thurjii)
želva kubánská (Trachemys decussata)
želva obrovská (Aldabrachelys gigantea)
želva Oldhamova (Cyclemys oldhamii)
želva ostnitá (Heosemys spinosa)
želva paprsčitá (Astrochelys radiata)
želva pardálí (Stigmochelys pardalis pardalis)
želva pardálí (Stigmochelys pardalis babcocki)
želva pentličková (Cyclemys pulchristriata)
želva plochohřbetá (Notochelys platynota)
želva skalní (Malacochersus tornieri)
želva sloní pinzónská (Chelonoidis nigra duncanensis)
želva sloní santacruzská (Chelonoidis nigra porteri)
želva Smithova (Pangshura smithii)
želva Spenglerova (Geoemyda spengleri)
želva stepní (Testudo horsfieldii kazachstanica)
želva texaská (Gopherus berlandieri)
želva tlustohrdlá (Siebenrockiella crassicollis)
želva tuniská (Testudo graeca nabeulensis)
želva záhadná (Cyclemys enigmatica)
želva zelenavá (Testudo hermanni)
želva zelenavá (Testudo hermanni boettgeri)
želva zubatá (Cyclemys dentata)
želva žlutočelá (Cuora galbinifrons galbinifrons)

Obojživelníci (Amphibia)
axolotl tygrovaný (Ambystoma tigrinum)
čolek horský (Triturus alpestris)
čolek obecný (Triturus vulgaris)
drsnokožka poznamenaná (Theloderma asperum)
létavka obecná (Polypedates leucomystax)
mlok skvrnitý (Salamandra salamandra)
rákosnička ulugurská (Leptopelis uluguruensis)
ropucha coloradská (Incilius alvarius)
ropucha jihoafrická (Bufo gariepensis)

Ryby (Pisces)
amuřice Hoevenova (Leptobarbus hoevenii)
arowana dvojvousá (Osteoglossum bicirrhosum)
cichlida (Ptychochromis oligacanthus)
čichavec drobnošupinný (Trichogaster microlepis)
čichavec líbající (Helostoma temminckii)
čichavec perleťový (Trichogaster leerii)
čichavec pruhovaný (Colisa fasciata)
čichavec pyskatý (Trichogaster labiosus)
čtverzubec (Tetraodon nigroviridis)
dánio bengálské (Devario devario)
dánio dangila (Danio dangila)
duhovka lososová (Glossolepis incisus)
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1. 1. 2016

Odchov

Příchod

Úhyn

Odchod

31. 12. 2016

2.3.4
0.0.10		 2.0.4		0.3.10
2.3			0.2		2.1
0.1					0.1
4.5.4
0.0.3				4.5.7
0.1					0.1
5.4.5			 0.1		5.3.5
1.1.1					1.1.1
3.6.3
0.0.7		 0.2		3.4.10
3.5.13
0.0.3		 0.1
0.2.3
3.2.13
0.0.4					0.0.4
4.1.6			 2.0		2.1.6
1.2
0.0.8				1.2.8
10.1				 3.0
7.1
3.7.26
0.0.1			 0.0.5
3.7.22
4.4.2		 0.0.3
0.1		4.3.5
2.0					2.0
1.2.3					1.2.3
0.0.2					0.0.2
1.8.5
0.0.4		0.1.1		1.7.8
0.0.1					0.0.1
0.0.4					0.0.4
1.0					1.0
1.6.3
0.0.10				1.6.13
1.0					1.0
1.0					1.0
7.12.9
0.0.2			
2.6
5.6.11
5.6.11
0.0.3		 1.2		4.4.14
3.4.1
0.0.9
0.2			3.6.10
1.5.4
0.0.10		 0.0.1		1.5.13
1.2					1.2
5.3.8
0.0.5		 1.0		4.3.13
2.4.2			 0.1		2.3.2
		 1.0			1.0
1.0					1.0
0.1					0.1
0.2					0.2
31. 12. 2016
0.0.1
1.1
0.0.4
0.0.12
0.0.31
1.1
0.0.3
0.0.2
0.0.3

ropucha obecná (Bufo bufo)
ropucha obrovská (Bufo marinus)
ropucha síťkovaná (Peltophryne peltocephala)
rosnice siná (Pelodryas caerulea)
rosnice šalamounská (Litoria thesaurensis)
rosnička bělopruhá (Hyla cinerea)
rosnička zelená (Hyla arborea)
velemlok čínský (Andrias davidianus)

1.1
0.0.2
1.1
0.0.2
0.0.20
0.0.15
1.1
3.0.15

hlaváč sundský (Stigmatogobius sadanundio)
hrotočelec ohnivý (Mastacembelus erythrotaenia)
hypostomus guyanský (Hypostomus plecostomus)
ilyodon Whiteův (Ilyodon whitei)
kaložrout pruhovaný (Selenotoca multifasciata)
kaložrout skvrnitý (Scatophagus argus argus)
kaložrout skvrnitý (Scatophagus argus atromaculatus)
labeo černé (Labeo chrysophekadion)
labeo červenoocasé (Epalzeorhynchos bicolor)
labeo krásnoploutvé (Epalzeorhynchos kalopterum)
lezec (Periophthalmus sp.)
mečovka páskovaná (Xiphophorus clemenciae)

0.0.20
0.0.5
0.0.1
0.0.20
0.0.8
0.0.19
0.0.15
0.0.3
0.0.20
0.0.20
0.0.40
0.0.6

31. 12. 2016
0.0.12
0.1
0.0.12
0.0.12
0.0.3
0.0.5
0.0.5
0.0.5
0.0.5
0.0.15
0.0.20
0.0.10
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Ryby (Pisces)
nožovec velký (Chitala chitala)
okatec stříbřitý (Monodactylus argenteus)
pangas (Pangasius sp.)
pangas vláknoploutvý (Pangasius sanitwongsei)
parmička černoskvrnná (Puntius filamentosus)
parmička jamunská (Barilius barna)
parmička purpurová (Puntius nigrofasciatus)
parmička Schwanenfeldova (Barbodes schwanenfeldii)

Paryby (Chondrichthyes)
trnucha Castexova (Potamotrygon castexi)

Bezobratlí (Evertebrata)
achatina žravá (Achatina fulica)
maloočka lovecká (Heteropoda venatoria)
mnohonožka (Ephibolus pulchripes)
mnohonožka obrovská (Archispirostreptus gigas)
pakobylka (Phaenopharos khaoyaiensis)
pakobylka okřídlená (Sipyloidea sipylus)
pakobylka vyzáblá (Bacillus rossius)
poustevníček palmový (Birgus latro)
saranče pustinná (Schistocerca gregaria)
saranče stěhovavá (Locusta migratoria)
sklípkan kadeřavý (Brachypelma albopilosum)
sklípkan krátkonohý (Eucratoscelus pachypus)
sklípkan růžový (Grammostola rosea)
sklípkan Smithův (Brachypelma smithi)
sklípkan variabilní (Pterinochilus chordatus)
stonoha (Scolopendra sp.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016

31. 12. 2016
0.0.5
0.0.16
0.0.1
0.0.14
0.0.220
0.0.12
0.0.40
0.0.42

parmička žraločí (Balantiocheilos melanopterus)
rájovec cejlonský (Belontia signata)
rezatka čínská (Myxocyprinus asiaticus)
sekavka nádherná (Chromobotia macracanthus)
skvrnivec proužkovaný (Etroplus suratensis)
stříkoun lapavý (Toxotes jaculatrix)
štikovec sakaramský (Pachypanchax sakaramyi)

0.0.30
0.0.1
0.0.15
0.0.50
0.0.6
0.0.13
0.0.20

31. 12. 2016
1.0

31. 12. 2016
0.0.4
0.0.1
0.0.12
0.0.2
0.0.1
0.0.1
0.0.1
0.0.1
0.0.1
0.0.1
0.0.1
0.0.2
0.0.1
0.0.1
0.0.1
0.0.2

strašilka ďábelská (Peruphasma schultei)
strašilka plochá (Heteropteryx dilatata)
štír ojedinělý (Hadogenes paucidens)
šváb (Princisia vanwaerebeki)
šváb argentinský (Blaptica dubia)
šváb egyptský (Polyphaga aegyptiaca)
šváb harlekýn (Neostylopyga rhombifolia)
šváb kubánský (Byrsotria fumigata)
šváb madagaskarský (Gromphadorhina portentosa)
šváb obrovský (Blaberus giganteus)
šváb pestrý (Eublaberus distanti)
šváb šedý (Nauphoeta cinerea)
šváb velkokřídlý (Archimandrita tesselata)
veleštír promáčkloklepetý (Pandinus cavimanus)
zlatohlávek skvrnitý (Pachnoda marginata marginata)
zlatohlávek skvrnitý (Pachnoda marginata peregrina)

0.0.1
0.0.1
0.0.1
0.0.1
0.0.1
0.0.1
0.0.1
0.0.1
0.0.2
0.0.1
0.0.1
0.0.1
0.0.1
0.0.2
0.0.1
0.0.1
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