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Vážení přátelé,

dovolte mi pár slov úvodem k výroční správě za rok 2019. V tomto roce oslavil Zoopark Zájezd de-
setileté výročí otevření pro veřejnost. Mohu s potěšením konstatovat, že za dobu od toho památného 
září 2009 jsme vstoupili v povědomost odborné i méně odborné veřejnosti, byť jako malá, ale řád-
ná zoologická zahrada a cestu si k nám nacházejí stále noví návštěvníci a spolupracující subjekty. 
Zároveň se nám podařilo vytvořit široký okruh našich pravidelných návštěvníků, kteří k nám zavítají 
i několikrát ročně. Stabilizaci tohoto kruhu příznivců, přátel a spolupracujících považuji za jeden 
z největších přínosů a výsledků naší práce roku 2019. Mezi nejvýznamnější události loňského roku 
bezesporu patřilo i zdárné absolvování návštěvy licenční komise, která pravidelně každým druhým 
rokem kontroluje dodržování podmínek pro provozování zoologických zahrad dané zákonem.

Vzhledem k tomu, že jsem založením stále hlavně chovatel, tak dobrý stav zvířat spolu s odchovy 
mláďat jsou pro mne velmi důležité. V tom mi rok 2019 i po této stránce udělal radost. Ke zmínce 
o pravidelném odchovu všech našich 5 druhů lemurů, dvou druhů drápkatých opic, surikat, karakalů, 
mar stepních, alpak nebo 7 druhů chameleonů bych rád přidal a trochu vypíchl odchov 8 mláďat 
chameleona krátkorohého (Calumma brevicorne), který se toho roku stal asi naším odchovem nejvýz-
namnějším, a to i ve světovém měřítku.

Rád bych se zde zmínil i o věcí, která nás brzdí v rozvoji a velmi trápí, tím je nekonečný průběh 
„Změny územního plánu v obci Zájezd“. Trvá to již 8 dlouhých let a rok 2019 bohužel stále nebyl 
rokem konečným. Tato situace má za následek, že možnost výstavby v nové části zooparku na pozem-
cích za obcí je značně sporadická a uskutečnění našich plánů o naplňování poslání zoologické zah-
rady velmi obtížné. Doufáme v úspěšné finále v roce 2020.
 Hojivým balzámem na tyto stavební nedostatečnosti byla v novém areálu realizace dotace od SFŽP 
„Přírodní zahrada“. Jednalo se o výsadbu několika set rostlin, které budou tvořit živý plot okolo zoo, 
vyplňovat prostory mezi plánovanými expozicemi a zazelení vyhlídky na zvířata. V druhé fázi, která 
se uskuteční v roce 2020, dojde k osázení přírodní učebny a k vytvoření jakési „babiččiny zahrádky“ 
za použití klasických trvalek. Druhový výběr rostlin byl zaměřen na přilákání opylovačů a bobu-
lo-tvorné keře jako potrava pro naše ptáky. Tímto budeme s výsadbou zeleně ve značném předstihu 
před vlastní výstavbou, ale při citlivém přístupu to určitě nebude na škodu.

Naše práce je po všech stránkách náročná a rozhodně ji nemohou vykonávat lidé, pro které není 
alespoň zčásti posláním. Proto bych rád touto cestou poděkoval spoluzakladatelce paní doktorce 
Fraňkové a všem mým kolegům za jejich práci, které si nesmírně vážím. Máme skvělý tým a bez něj 
by to nešlo. Přes veškeré naše snažení i nasazení by však bez sponzorů, adoptivních rodičů, partnerů 
a dalších příznivců nešla zcela naplňovat chovatelská, ochranářská, vzdělávací, kulturní i oddychová 
poslání, která zoologická zahrada má. Všem proto velký dík, jen tak má naše práce význam!

Jiří Marek, ředitel Zooparku Zájezd
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Zoopark Zájezd

Provozovatel Zoopark Zájezd o.p.s.
Sídlo   Zájezd 5, 273 43 Buštěhrad
IČ	   275 64 916
DIČ	   CZ27562916
Telefon  +420 312 250 889
   +420 792 212 906
Email   info@zoopark-zajezd.cz

Ředitel	  Jiří Marek

Správní rada Prof. Ing. Milan Kubát, DrSc. (předseda)
   RNDr. Dana Fraňková, CSc.
   Jiří Marek ml.

Dozorčí	rada Bc. Karina Kratochvílová (předseda)
   Mgr. Dominik Franěk
   Kristýna Kejhová

Expozice lemurů kata v létě 2019
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Tým zoo 2019

Vedení
Ředitel  Jiří Marek (spoluzakladatel)
Správní rada  RNDr. Dana Fraňková, CSc. (spoluzakladatelka)

Péče	o	zvířata 
Kurátor zvěře Jiří Marek ml. (také EVVO)
Chovatelé  Jitka Jonáková    Jana Šlégrová (MD)
   Kristýna Kejhová (také EVVO)  Lucie Vaňková (také EVVO)
   Ondřej Koubík    Veronika Kubová 
   
EVVO	a	péče	o	návštěvníky 
Vedoucí  Ing. Daniel Koleška
Tým    Bc. Ivana Fučíková (od 07/2019 také vedoucí stánků)
   Bc. Karina Kratochvílová
   Ing. Veronika Svobodová (také chovatel)
Stánky  Lenka Conková    Nikola Conková 
   Jana Halamová    Daniel Havlata
   Kateřina Husníková    Matěj Charvát
   Jan Krutský      Sarah Maršíková
   Jana Matoušková

Provoz a výstavba zoo
Administrativa Bc. Martina Vokounová (do 07/2019 také vedoucí pokladen)
   Bc. Lucie Halamová
   Ing. Anežka Ťuláková
Účetnictví  Lada Hanzlíková
Ekonomika  Jana Brožová
   Martina Haiselová
Vedoucí technik Josef Wolf
Technik, řidič Stanislav Kohout
Pomocný technik  Jiří Salát
Zahradník  Tomáš Skok 

Část týmu pracuje pro zoo externě, na DPP, jiné formy částečného úvazku nebo také jako dobrovolníci. 
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Základní
ekonomické údaje



Udělení	licence	na	další	dva	roky
V květnu proběhla pravidelná kontrola licenční kontrola Ministerstva životního prostředí složená ze 
zástupců MŽP, Krajské vet. správy, města Buštěhrad, ČIŽP a Komise pro zoologické zahrady složené 
ze zástupců dalších zoo. Po kontrole expozic, chovatelského zázemí i vedení evidence prezentovali 
své příspěvky ředitel Zooparku Zájezd Jiří Marek st. a vedoucí vzdělávání Daniel Koleška. Komise 
neshledala žádné nedostatky a licenci zoologické zahrady jsme dostali na další dva roky.

Investice	a	výsledek	hospodaření
V souladu s plánem jsme rok 2019 (podobně jako ten předchozí) zaměřili na investice do zázemí pro 
návštěvníky. Vybudovali jsme občerstvení, které provozuje externí dodavatel. Ve spolupráci se Stře-
dočeským krajem a Státním fondem životního prostředí jsme v rámci dotačních titulů investovali 
do vzdělávacího zázemí v podobě nových informačních cedulí a přírodní zahrady s automatickou
závlahou. Součástí areálu je i učebna pod otevřeným nebem v podobě amfiteátru, který bude 
dokončen v roce 2020. Nadále se snažíme rozvíjet zoo především na poli chovu ohrožených druhů.

Hospodaření Zooparku Zájezd skončilo v roce 2019 mírným ziskem 52 239 Kč. To souvisí i s pokle-
sem návštěvnosti v jarních měsících, kdy počasí nebylo příliš příznivé. Rozšíření druhové kolekce 
(105 v roce 2018, 112 v roce 2019) si vyžádalo i zvýšené náklady na krmivo.

Hlavní	hospodářské	činnosti
• vystavování a chov zvířat v expoziční části zooparku
• úspěšná chovatelská činnost v chovném zázemí
• výměna a prodej odchovaných zvířat
• prodej suvenýrů a občerstvení
• poskytování služeb pro návštěvníky (prohlídky, EVVO a další programy)
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Hlavní údaje

Počet druhů/kusů (bez bezobratlých)

Návštěvnost

Náklady celkem

 Krmení zvířat

 Materiál a výstavba

 Mzdy a soc. poj.

Výnosy celkem

 Vstupné

 Dary

 Dotace

Celkový zisk

2019

112/397

41 000 lidí

5 397 034 Kč

776 135 Kč

552 615 Kč

1 867 225 Kč

5 449 273 Kč

3 419 565 Kč

87 700 Kč

813 394 Kč

52 239 Kč

2018

105/412

44 000 lidí

5 321 997 Kč

686 308 Kč

536 507 Kč

1 768 928 Kč

5 378 200 Kč

2 656 461 Kč

181 060 Kč

524 980 Kč

56 203 Kč
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Vstupné
Vstupné platí do celého areálu zoo na jeden den. Jeho výše se v roce 2019 nezměnila.

Otevírací	doba
Zoopark Zájezd je otevřen každý den v roce. Výjimku tvoří dny s velmi špatným počasím, kdy hrozí 
zranění návštěvníků kvůli sněhu, náledí či silnému větru.

Otevírací	doba

Březen 

Duben - září

Říjen

Listopad-únor

Po-Pá

10.00-16.00

9.00-18.00

9.00-17.00

10.00-16.00

So-Ne

10.00-17.00

9.00-18.00

9.00-18.00

10.00-16.00

Vstupenka

Dospělí 

Děti, studenti, senioři a ZTP

Rodina (2+3)

Děti do 3 let, ZTP/P, dětské domovy

Cena

100 Kč

75 Kč

300 Kč

Zdarma

Návštěvnost
Po pravidelném nárůstu v minulých letech neočekávaně návštěvnost v roce 2018 poklesla ze 44 
na 41 tisíc návštěvníků. V grafu je znatelný propad v měsících duben, květen a červen, které bývají 
návštěvnicky nejsilnější. Na vině je pravděpodobně velice nepřízeň počasí v podobě spolujících 
veder v průběhu května i června. Návštěvnost během zimního období částečně odhadujeme, jelikož 
bývá vstup do zoo bez dozoru personálu. Významné jsou také návštěvy školních skupin.

Děti

Dospělí

2017
2018

2019
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Náklady a výnosy
Náklady
Spotřeba materiálu
Spotřeba materiálu – výstavba
Spotřeba materiálu – pořízení zvířat
Spotřeba materiálu – drobný majetek
Spotřeba materiálu – krmení
Spotřeba energie elektřina
Změna stavu zvířat
Prodané zboží stánek
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Ostatní daně a poplatky
Ostatní pokuty a penále
Jiné ostatní náklady
Odpisy dlouhodobého nehmotného
 a hmotného majetku

Celkem	náklady

(CZK / 2019)
539 610

13 005
111 162
130 342
776 135

33 177
383 396
337 740

4 667
2 286

1 058 370
1 472 450

394 775
9 855
5 840

19 518

104 706

5 397 034

Daňové přiznání zpracovala účetní firma: Lada Hanzlíková – Asterix Consult s.r.o.

(CZK / 2018)
523 779

12 728
359 779

41 603
686 308

34 599
47 650

313 603
34 039
14 619

1 327 558
1 418 670

350 258
9 663

26 710
15 725

104 706

5 321 997

Výnosy
Tržby za vlastní výrobky
Tržby z prodeje služeb
Tržby z prodeje služeb - vstupné
Tržby za prodané zboží
Kursové zisky
Přijaté příspěvky a dary
Dotace z rozpočtu Středočeského kraje
Dotace MPSV OPZ
Dotace SFŽP Přírodní zahrada
Provozní dotace MŽP

Celkem	výnosy

(CZK / 2019)
574 787
263 429

3 149 565
560 398

0
87 700

-
375 706
279 099
158 589

5 449 273

(CZK / 2018)
1 150 700

412 879
2 656 461

451 788
332

181 060
354 992

-
-

169 988

5 378 200

Dospělí
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Nové velké občerstvení s burgery i točenou zmrzlinou

Novinky v zoo
Občerstvení
Jedním z problémů, který nás dlouho sužoval, byla možnost se v zoo dobře najíst. V dubnu 2019 se 
nám podařilo zahájit spolupráci s nájemcem a otevřít nové občerstvení na louce u Ušákova, které 
má od návštěvníků skvělé hodnocení. Koupit si lze například burgery s trhaným masem, langoše, 
smažený sýr nebo točenou limonádu a zmrzlinu. V blízkém okolí jsme postavili zastíněné pros-
tory pro posezení díky pomoci týmu dobrovolníků z Komerční banky. V kombinaci s přilehlým 
dětským hřištěm a zahrádkou se vzdělávacími prvky tak vznikl velice příjemný prostor, který mo-
hou návštěvníci využít i jako piknikárnu.

Nové	cedulky	u	zvířat
V roce 2019 jsme dokončili projekt podpořený Středočeským krajem - Lexikon zvířat online. V rámci 
projektu jsme nainstalovali nové informační cedulky k expozicím v přírodním vyhotovení. Oproti 
původním jsou přehlednější, obsahují piktogramy, se kterými mohou lépe pracovat děti při škol-
ních prohlídkách (velmi rychle mohou najít například největší druhy), informují o stupni ohrožení 
daného druhu v přírodě (stupnice IUCN) a jsou doplněné QR kódy odkazujícími na web, kde je 
možné u jednotlivých druhů dohledat doplňující informace, fotky a videa.

Přírodní	zahrada
V rámci dotace od SFŽP jsme začali budovat přírodní zahradu, která bude sloužit ke vzdělávacím 

8



účelům. Součástí bude i učebna pod otevřeným nebem vytvořená z přírodních materiálů. V roce 
2019 poskytl stavební materiál (akátové kmeny) Magistrát hl m. Prahy v rámci spolupráce na údržbě 
chráněných území, kterého se účastnil náš technický úsek. Přírodní učebna by měla být dokončena 
v roce 2020.

Originální	suvenýry
Že máme největší druhovou kolekci chameleonů ze všech zoo na světě je známé. Nyní máme ale 
i unikátní hrnky s originálními ilustracemi těchto plazů od Jakuba Jaceňka. Dětem se také líbí nový 
praktický batůžek na svačinu s velbloudem a sběratelé u nás mohli i letos najít nové pohlednice, 
magnetky a další drobné suvenýry.

Pamětní	mince
Ve spolupráci s firmou CMQC jsme do prostoru u vchodu k Teráriím umístili první automat na 
pamětní mince. Jako první vzor pro ražbu posloužil jeden z nejzajímavějších druhů v naší terarijní 
expozici, chameleon třírohý. 

Hrnky s ilustracemi od Jakuba Jaceňka Baťůžek na svačinu s velbloudicí Ájou

Pamětní mince s chameleonem třírohým Nové naučné cedulky s piktogramy a QR kódem pro web
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Spolek Pivní stopou předává vybranou částku pro zoo

Dámy z Tichého domu neslyšících, které se ve svých 93 letech rozhodly vydat se na výlet za zvířátky a při té příležitosti nám 
rovnou předat finanční dar na provoz zoo.
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Podporovatelé zoo
Díky hypermarketům Tesco v Kladně a Globus na Zličíne, které nám bezplatně dodávají vyřazené 
ovoce a zeleninu, jsme schopni výrazně snížit náklady na krmení. Rádio Relax je již tradičně naším 
hlavním mediálním partnerem. Firma Repti Planet dodává vhodné žárovky a zářivky do terarijní 
expozice jako sponzorský dar a podílí se i na vzdělávání veřejnosti. Sportovní celky Eagles Klad-
no a HBC Kladno jsou sponzory orlů savanových, resp. rysů ostrovidů, které mají kluby ve znaku. 
Užší spolupráci jsme navázali i s domácí minimlékárnou Rodopi sídlíci přímo v obci Zájezd, stala 
se sponzorem veverek obecných. Firma Plastobal nám dodala sponzorský dar v podobě potisku 
některých nových suvenýrů. ToiToi nás již roky podporuje významnou slevou na své služby. Firma 
Stachema nás podporuje slevou na lazury na údržbu dřevěných částí areálů. Spolupráci v rámci os-
věty jsme navázali i s Labyrintem Kladno a divadelním spolkem Taška.

Významná je spolupráce se spolkem Bactrianus, který založili lidé blízcí naší zoo, včetně několika 
zaměstnanců. Spolek má za cíl svými aktivitami podporovat činnost Zooparku Zájezd. Zajišťuje 
organizaci příměstských táborů a vzdělávacích programů pro veřejnost, jeho členové pomáhají zoo 
jako dobrovolníci. Výtěžek ze své činnosti věnuje spolek na další rozvoj své činnosti a naší zoo.

V roce 2019 pokračovala realizace některých projektů v rámci veřejné podpory. Kromě dotace od 
MŽP na krmení zvířat (která je každoročně určena všem zoologickým zahradám), jsme pokračovali 
v realizaci Přírodní zahrady podpořené SFŽP a podařilo se nám získat podporu v rámci Operačního 
Programu Zaměstnanost ESFČR od Ministerstva práce a soc. věcí na vytvoření nové pozice koor-
dinátora projektů EVVO. 

Díky podpoře od desítek jednotlivců, firemních kolektivů a nebo i školních tříd můžeme udržovat 
provoz zoo v potřebné kvalitě. Mnoho návštěvníků nás podpořilo i přiloženou rukou k dílu v rámci 
dobrovolnických akcí (např. Ukliďme Česko nebo dobrovolníci z Komerční Banky, kteří nám po-
mohli rozšířit posezení kolem občerstvení). Všem moc děkujeme za podporu i příjemná setkání!

Majitel firmy Rodopi předává křestní list veverek vedoucímu 
vzdělávání Danielu Koleškovi

Dar od mladých hokejbalistů během turnaje HBC Kladno
a Ivana Fučíková (EVVO koordinátor zoo)
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Zvířata
a expozice



Seznam a stavy chovaných zvířat

Gundi saharský (Ctenodactylus gundi)

Mara stepní (Dolichotys patagonum)

Veverka obecná (Sciurus vulgaris)

Velemyš obláčková (Phloeomys pallidus)

Králík divoký (Oryctolagus cuniculus)

Králík domácí

 (Oryctolagus cuniculus domesticus)

Karakal (Caracal caracal)

Kočka arabská (Felis silvestris gordoni) 

Liška korsak (Alopex corsac)

Rys ostrovid (Lynx lynx) 

Serval (Leptailurus serval)

Surikata (Suricata suricatta)

Kůň domácí (Equus caballus)

Koza kamerunská (Capra hircus)

Lama alpaka (Lama pacos)

Ovce ouessantská (Ovis aries)

Prase domácí (Sus scrofa)

Velbloud dvouhrbý (Camelus bactrianus)

Kočkodan talapoin (Miopithecus ogouensis)

Kosman bělovousý (Callithrix jacchus)

Kosman stříbřitý (Mico argentatus)

Kosman zakrslý (Callithrix pygmaea)  

Lemur běločelý (Eulemur albifrons)             

Lemur hnědý (Eulemur fulvus) 

Lemur kata (Lemur catta)

Lemur límcový (Eulemur collaris)

Lemur tmavý (Eulemur macaco)

Lemur vari (Varecia variegata)                          

Lvíček zlatohlavý

 (Leontopithecus chrysomelas)

Tamarín bělohubý (Saguinus labiatus)

Tamarín pinčí (Saguinus oedipus)

Třída:	SAVCI

Řád: Hlodavci

Řád: Zajíci

Řád: Šelmy

Řád: Lichokopytníci

Řád: Sudokopytníci

Řád: Primáti

Stav ke dni

31. 12. 2019

1,2

2,0

5,4

1,3

3,2

3,2

4,1

2,2

3,3

1,1

1,2

1,1

1,0

1,4

0,3

1,4

0,3

1,1

1,1,1

2,2

1,1

1,1

1,1

3,3

3,5

2,3

5,2

1,3

2,2

2,1

1,1

Stav ke dni

31. 12. 2018

1,2

2,0

1,1,4

1,1

3,6

4,3

1,1,3

2,1

5,4

2,1

1,2

1,1

1,0

2,4

1,2

1,3

3,3

0,1

3,1,1

3,3

1,1

1,1

1,0

3,2

3,4

2,4

4,2

2,2

2,2

2,1

3,2
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Bažant zlatý



Káně Harrisova (Parabuteo unicinctus)

Orel savanový (Aquila spilogaster)

Poštolka pestrá (Falco sparverius)

Drozdík bělotemený (Cossypha niveicapilla) 

Chůvička japonská (Lonchura striata domestica)

Kraska červenozobá (Urocissa erythrorhyncha) 

Květomil modrý (Cyanerpes cyaneus)

Ledňáček malimbijský (Halcyon malimbica)

Libohlásek fialový (Euphonia violacea)

Pitpit škraboškový (Dacnis lineata)

Tangara modrá (Thraupis episcopus)

Tangara plavá (Tangara cayana)

Tangara sametová (Ramphocelus carbo)

Ťuhýkovec žlutokorunkatý (Laniarius barbarus)

Turako velký (Corythaeola cristata)

Puštík bradatý (Strix nebulosa)

Puštík obecný (Strix aluco)

Sovice sněžní (Bubo scandiacus)

Sýček obecný (Athene noctua)

Alexandr velký (Psittacula eupatria)

Alexandr malý (Psittacula krameri)

Andulka vlnkovaná (Melopsittacus undulatus)

Kakadu havraní (Calyptorhynchus banksii)

Papoušek horský (Polytelis anthopeplus)

Rosela pestrá (Platycercus eximius)

Žako šedý (Psittacus erithacus)

Bažant zlatý (Chrysolophus pictus)

Kur domácí (Gallus gallus f.domesticus)

Emu hnědý (Dromaius novaehollandiae)

Holoubek diamantový (Geopelia cuneata)

Třída:	PTÁCI

Řád: Dravci

Řád: Pěvci

Řád: Sovy

Řád: Papoušci

Řád: Hrabaví

Řád: Běžci

Řád: Měkkozobí

Stav ke dni

31. 12. 2019

2,1

1,1

2,1

1,1

1,1

0,0

1,1

2,0

0,0

3,0

1,0

0,0

1,1

3,2

2,1

1,0

1,0

1,0

1,1

1,1

0,1

20

0,1

0,1

0,0

0,1

1,3

1,9

0,1

2,3

Stav ke dni

31. 12. 2018

2,1

1,1

2,1

1,1

1,1

1,1

2,1

2,0

1,1

4,0

1,0

6,8

1,1

2,1

0,0

1,0

0,0

1,0

1,1

1,1

0,1

32

0,1

0,1

0,1

0,1

1,3

1,7

1,1

2,3
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Želva barmská (Geochelone platynota)

Želva žlutohnědá (Testudo graeca terrestris)

Želva pardálí (Geochelone pardalis)

Želva ostruhatá (Geochelone sulcata)

Brokésie Thielova (Brookesia thieli)

Brokésie trnitá (Brookesia stumpfi)

Drakoun chameleoní

 (Gonocephalus chamaeleontinus) 

Chalarodon madagaskarský 

 (Chalarodon madagascariensis)

Chameleon bradavičnatý (Furcifer verrucosus)

Chameleon deremenský (Trioceros deremensis)

Chameleon Elliotův (Trioceros ellioti)

Chameleon Fischerův (Trioceros fischeri)

Chameleon jemenský (Chamaeleo calyptratus)

Chameleon kobercový (Furcifer lateralis)

Chameleon krátkorohý (Calumma brevicornis)

Chameleon límcový (Chamaeleo dilepis)

Chameleon Mellerův (Chamaeleo melleri)

Chameleon větší (Furcifer major)

Chameleon obrovský (Furcifer oustaleti)

Chameleon pardálí (Furcifer pardalis)

Chameleon Parsonův (Calumma parsonii)

Chameleon přilbový (Chamaeleo hoehneli)

Chameleon třírohý (Chamaeleo jacksonii)

Chameleon Willsův (Furcifer willsii)

Chameleon západousambarský

 (Kinyongia multituberculata)

Krajta královská (Python regius)

Leguán chutný (Iguana delicatissima)

Leguán modravý (Cyclura lewisi)

Leguánek malachitový (Sceloporus malachiticus)

Pagekon (Eurydactylodes agricolae)

Phelsuma Klemmerova (Phelsuma klemmeri)

Třída:	PLAZI

Řád: Želvy

Řád: Šupinatí

Stav ke dni

31. 12. 2019

3,1

5,4,8

0,2

2,1

2,1

2,2

1,1,2

1,1

1,1

2,3

1,1,10

0,0

1,3,31

1,3

3,3

1,2

1,1

0,1

2,2

3,3

1,1

4,2

1,1

1,0

1,1

1,1

1,1

1,1

2,2

1,1

1,1

Stav ke dni

31. 12. 2018

4,0

5,4,2

0,2

2,1

2,2

0,0

1,1,1

1,2

2,1,7

4,6

1,1,8

1,1

1,1

2,2

2,2

1,3

0,1

0,1

2,8

2,2

3,3

2,4

2,2,14

1,0

1,1

1,1

1,1

1,1

1,2,3

1,1

1,1
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Phelsuma madagaskarská

 (Phelsuma m. grandis)

Phelsuma maskarénská (Phelsuma borbonica)

Phelsuma paví (Phelsuma quadriocelata)

Phelsuma Standingova (Phelsuma standingi)

Phelsuma žlutohrdlá (Phelsuma flavigularis)

Trnorep skalní (Uromastyx acanthinura)

Užovečka drobná (Eirenis modestus)

Užovka zelená (Opheodrys aestivus)

Vejcožrout africký (Dasypeltis scabra)

Mantela zlatá (Mantella aurantiaca) 

Pralesnička azurová (Dendrobates azureus)

Pralesnička brazilská

 (Adelphobates galactonotus)

Sklípkan korálkový (Acanthoscurria geniculata)

Sklípkan parahybský (Lasiodora parahybana)

Sklípkan Smithův (Brachypelma smithi)

Strašilka australská (Extatosoma tiaratum)

Pakobylka indická (Carasius morosus)

Kudlanka (Sphodromantis lineola)

Zlatohlávek (Pachnoda iskuulka)

Šváb madagaskarský

 (Gromphadorhina portentosa)

Třída:	OBOJŽIVELNÍCI

Řád: Žáby

Třída:	PAVOUKOVCI

Řád: Pavouci

Třída:	HMYZ

Řád: Strašilky

Řád: Kudlanky

Řád: Brouci

Řád: Švábi

2,2,7

0,0

0,0

1,1,12

0,2

1,1

1,2

1,1

1,1

3,4

1,1

2,3

0,1

0,1

0,1

2

100

0,1

3,3

25

1,1,15

0,1

1,1

1,1

0,2

1,1

1,2

1,1

1,1

6,5

2,1

2,3

0,1

0,1

0,1

3

100

0,1

0,0

10

Stav ke dni

31. 12. 2019

Stav ke dni

31. 12. 2018

397
zvířat

(bez bezobratlých)

112
druhů
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9

Odchovy a novinky v zoo

Lemuří	babyboom	pokračuje
Stejně jako v loňském roce se nám podařilo rozmnožit všech pět druhů lemurů, které chováme 
v expozicích v hlavní části zoo. Příznačně tuto část označujeme jako “U lemurů”. U kat (Lemur cat-
ta) se po dvojčatech tradičně narodilo jedno mládě. Střídání počtu mláďat už začíná být pravidlem 
a v příštím roce očekáváme opět dvojčata. Dvojčata se tentokrát narodila u lemurů vari (Varecia var-
iegata). Po jednom mláděti pak měli lemuři hnědí (Eulemur fulvus fulvus) a límcoví (Eulemur collaris). 

Příjezd	velblouda	Škubánka
Na jaře dorazil mladý velbloudí samec (Camelus bactrianus) ze Zoo Chleby, kterého jsme kvůli lí-
nající srsti pojmenovali Škubánek. Spojování se skupinou (velbloudice Ája a poník Cipísek (Equus 
caballus)) kvůli dešti proběhlo za dozoru většiny personálu okamžitě. Ája Škubánka přehlížela, zato 
Cipísek se k němu hrnul se zaujetím. Po výchovných kousancích od hlavy stáda byl Škubánek přijat.

Spojování	rysů
Na den svatého Valentýna jsme přistoupili k seznámení našeho samce rysa ostrovida (Lynx lynx) 
Blonďáka s novou samicí Shadow. Mladá samička do naší zoo přijela už v září 2018 z Tierparku 
Angermünde na severovýchodě Německa. Vzhledem k jejímu věku 1,5 roku jsme raději nechali 
seznamování na pozdější dobu. Blonďák o samičku okamžitě projevil zájem a zvýšil tak naše naděje, 
že by v budoucnu mohli vytvořit pár. V roce 2019 jsme však páření nepozorovali.

Korsak

Koza kamerunská

Králík divoký

Lama alpaka

Lemur bělohlavý

3

3

6

2

1

Lemur kata

Lemur límcový

Lemur tmavý

Lemur vari

Ovce ouessantská

Surikata

Velemyš obláčková

Veverka obecná

1

1

1

2

1

11

2

3

SAVCI

Velbloudi Škubánek a Ája Rysové Shadow a Blonďák
19



Chov	veverek	obecných	a	nová	expozice
Text: Jitka Jonáková
Veverky obecné (Sciurus vulgaris) jsou u nás v zooparku k vidění již od podzimu 2015, ale až 
o rok později jsme dokázali utvořit pár. Od konce února následujícího roku začalo seznamování, 
které proběhlo poklidně, nicméně v tomto roce jsme se mláďat ještě nedočkali, kvůli čemuž jsme 
následující zimu změnili krmný režim. Přes zimu jsme úplně vyřadili šťavnaté krmení (např. jablka) 
a živočišnou složku (hmyz, vajíčka), abychom navodili podmínky co nejbližší životu ve volné přírodě. 
V únoru v prvním rozmnožovacím období jsme jejich jídelníček zpestřili mimo jiné jablky a prvními 
větvemi s pupeny. Kromě většího bříška samice nám i její chování napovědělo, že narození mláďat 
se opravdu blíží. Právě den před porodem začala samice vyhánět samce z boudy, přestože do té 
doby bylo jejich soužití bez šarvátek. Proto jsme samce oddělili a v dubnu 2018 jsme byli potěšeni 
zjištěním, že samice bez komplikací porodila čtyři krásná a zdravá mláďata. O měsíc později po-
prvé mláďata otevřela oči a za další 3 týdny trochu neobratně prozkoumala celou voliéru. Z tohoto 
odchovu jsme se netěšili jen my, ale velkou radost dělal i návštěvníkům. A tak jsme měli rychle jas-
no v obsazení plánované průchozí voliéry, ačkoli byla původně zamýšlená pro jiné druhy. Protože 
všechna mláďata byla samci, přesunuli jsme je do nové voliéry, abychom předešli případným šarvát-
kám s rodiči. Zároveň jsme přikročili ke kastraci, aby nedocházelo k agresivním projevům mezi 
samci v rámci hájení teritoria. Do průchozí voliéry byli veverčí sourozenci přesunuti v polovině 
ledna 2019 a zabydleli se velmi rychle, přítomnost lidí je velmi baví. V roce 2019 se nám, jen o den 
později než předchozí rok (23. 4.), narodila další mláďata. Samice opět bez problémů odchovala 4 
potomky - tentokrát to byly tři samice a jeden samec.
Průchozí voliéru jsme obydleli i párem kurů bankivských (Gallus gallus). Realizaci jsme započali již 
v říjnu 2018 za pomoci technického týmu z firmy Lego, kteří přijeli do zoo jako dobrovolníci. 
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9
Andulka vlnkovaná 5 Holoubek diamantový 4

PTÁCI

Unikátní	ledňáček	malimbijský
V expozici Terária byla v říjnu vytvořena zcela nová expozice, kde se zabydlel unikátní druh ledňáček 
malimbijský (Halcyon malimbica). Je to jeden z 18 afrických druhů, který se řadí do skupiny „lesních“ 
ledňáčků, kteří nejsou tolik vázáni na vodu a lze je chovat i v našich podmínkách. Tito ledňáčci se 
adaptovali na život v suchých oblastech, savanách a akáciových lesích, kde loví především hmyz 
a další bezobratlé. V Česku tento druh nevlastní žádná jiná zoologická zahrada a v celé Evropě jsou 
k vidění jen další 2 kusy v Rotterdamu a Barceloně. 

9
PLAZI	A	OBOJŽIVELNÍCI

Brokesie Thielova

Drakoun chameleoní

Chameleon Elliotův

Ch. jemenský

Ch. krátkorohý

2

2

10

17

8

Pagekon

Phelsuma madagaskarská

Phelsuma Standingova

Vejcožrout africký

Želva žlutohnědá

Ch. límcový

Ch. pardálí

Ch. přilbový

Ch. západousambarský

Leguánek malachitový

11

23

2

8

5

6

23

2

4

7

Nové	druhy
Do naší početné kolekce druhů chameleonů se nám povedlo získat zpět chameleony deremenské 
(Trioceros deremensis) původem z okrajů horských deštných lesů Tanzánie, které jsme již dříve 
úspěšně odchovávali. Tato mladá chovná skupina 2,3 pochází z Německa. Také se nám do chovu 
podařilo opět získat chameleony límcové (Chamaeleo dilepis), jejichž mláďata se začala líhnout kon-
cem roku. 

Významný	odchov	chameleonů	krátkorohých
Zlatý hřeb naší chovatelské sezóny přišel jednoznačně v červnu, kdy se začala líhnout netrpělivě 
očekávaná mláďata chameleona krátkorohého (Calumma brevicorne).  Tento druh jsme získali v roce 
2017 ze zabavené zásilky pašovaných zvířat. Samice pak začátkem následujícího roku nakladla 15 

Ledňák malimbijský
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Brokesie Thielova na zápalce



Pětice vejcožroutů afrických Chameleon deremenský

Chameleon krátkorohý Chameleon límcový

vajec. Celých dalších 16 měsíců se vyvíjela v líhni. Obecně ale existuje velmi málo informací o tom, 
jak by měla inkubace správně probíhat, proto jsme se snažili co nejvíce vycházet z podmínek, které 
jsou v jejich přirozeném prostředí.
Chameleoni krátkorozí žijí na Madagaskaru, kde se vyskytují především na východním pobřeží 
ostrova. Obývají okraje lesů, kde je vyšší vlhkost a bývají nalézáni i na zemědělsky využívaných 
plochách. Přesto, že jsou v přírodě relativně tolerantní k narušení životního prostředí člověkem, 
v zajetí je jejich chov složitější. Dosud chybí ucelenější informace o jejich ekologii či rozmnožování.
Chameleon krátkorohý není v chovech běžný, v Evropě víme pouze o jednom dalším chovateli, 
kterému se také povedl odchov těchto krásných chameleonů.

Brokesie	Thielova
Na jaře se povedlo odchovat dvě mláďata jednoho z nejmenších chameleonů na světě. Jedná se 
o brokesii Thielovu (Brookesia thieli). Tento druh chameleona pochází z Madagaskaru a v dospělosti 
dorůstá kolem 5 cm. Chovatelsky je poměrně náročný a v zajetí se jejich odchov příliš nedaří.

In-situ
Radost nám udělala vejce ještěrky obecné (Lacerta agilis), která jsme našli během úprav záhonů. Pro-
tože nebylo možné vejce vrátit zpět do záhonu, umístili jsme je do inkubátoru v Teráriích. Odcho-
vaná mláďata jsme následně vypustili na naší herpetologickou skalku na naučné stezce a doufáme, 
že budou mít dlouhý spokojený život a občas se i ukážou některému z našich návštěvníků.
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Environmentální výchova
a vztah s veřejností



Zoologická zahrada není jen o zvířatech, je také o lidech, kteří do ní chodí za odpočinkem, poznáním 
i zábavou. To, že jejich počet stále roste (krom období se špatným počasím, které zatím nedokážeme v zoo 
vyřešit),  a to, že jsou veřejná hodnocení velmi kladná (rádi si čteme i ta negativní, ze kterých se snažíme 
maximálně poučit), je pro nás potvrzením, že svou práci děláme dobře. Trochu jsme během roku obměnili 
tým, který se o návštěvníky stará, například Ivana Fučíková se stala vedoucí stánků. Jeden z nich se dočkal 
svého rozšíření, úprava druhého je v plánu pro rok 2020. Postupně rozšiřujeme i nabídku suvenýrů.
Navíc jsme otevřeli dlouho očekávané velké občerstvení, které velmi chybělo, a v jeho blízkosti vznikla 
nová zastřešená posezení, která poslouží při ochraně před sluncem i před deštěm.

Návštěvníkům nabízíme řadů programů, při kterých se mohou setkat se zvířaty zblízka – Nakrmte své 
oblíbence, Na den ošetřovatelem či třeba Staň se sokolníkem. Během celého roku navíc pořádáme i akce 
v zoo i mimo zoo (od komentovaných krmení pro celovíkendové bohaté programy). Díky doprovodným 
aktivitám mohou návštěvníci svůj zážitek ze zoo prohloubit a navázat tak silnější vazbu k přírodě. Navíc 
jimi zvyšujeme atraktivitu zoo pro širší veřejnost a dlouhodobě zvyšujeme počet návštěvníků. Meziročně 
celkový počet v tomto období bohužel klesl kvůli velmi nepříznivému počasí především v jarních měsících. 

Jelikož jsou přímy ze vstupného, tržby a dary zásadní pro provoz a rozvoj zoo, rozvíjíme také další oblasti 
ve vztahu s veřejností – více a více lidí začíná využívat naši zoo i pro soukromé akce, jako jsou oslavy 
narozenin, svatby či teambuildingy. Prioritní je pro nás také vztah se všemi, kteří se rozhodnou nás pod-
pořit nad rámec vstupného do zoo – jsou jimi především firmy, které nám poskytují své služby, adoptivní 
rodiče zvířat a množství dárců, kteří nás finančně podporují “jen tak”.

Nadále udržujeme spolupráci s univerzitami. Je to především Česká zemědělská univerzita v Praze na 
Suchdole, která je nám blízká vzdáleností i personálně, ale spolupracovali jsme i na dvou výzkumech 
z Univerzity Karlovy, které se dostaly až na stránky prestižního časopisu Scientific Reports.

Bez návštěvníků a našich podporovatelů by Zoopark Zájezd nemohl existovat. Velmi vám všem děkujeme!

Daniel Koleška, vedoucí vzdělávání a výzkumu

4,5/5*
Google

4,7/5*
Facebook

8,7/10*
Foursquare

4,2/5*
Tripadvisor
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Návštěvnice s lamou alpakou



Programy v zoo i mimo zoo
Jedním ze základních poslání zoologických zahrad je vzdělávání veřejnosti v oblasti ochrany příro-
dy. Snažíme se proto vedle poskytnutí informací na cedulích v zoo a na internetu, a vedle klasických 
komentovaných prohlídek pro školy a školky, zařazovat do programu i další témata zaměřená na 
konkrétní problematiky. Z dřívější černé skládky kolem obecní cesty jsme vybudovali novou část 
zoo s naučnou stezkou. Průběžně dochází k jejímu udržování a doplňování o nové informační tabule 
a prvky podporující lokální biodiverzitu – například k herpetologické skalce přibylo stanoviště pro 
odkládání posekané trávy, které má sloužit jako “plazník” a nabídnout ještěrkám obecným vhod-
ný prostor pro snůšky. V rámci své činnosti se snažíme i aktivně monitorovat druhy v okolí zoo 
a průběžně ja zapisovat do nálezových databází. 

ZooŠkola
Tento program pro mateřské, základní i střední školy je založen na prezentaci jednotlivých druhů 
s ukázkou živých zvířat, která jsou k tomuto účelu vhodná. Přednášíme tak především se zástupci 
plazů, bezobratlých a s některými drobnějšími savci. Díky tomu se nám daří přilákat pozornost dětí 
a popovídat si s nimi o důležitosti ochrany životního prostředí kolem nás. Každoročně tak absolvu-
jeme několik desítek přednášek a oslovíme stovky žáků. 

Letní	příměstský	tábor	a	Kaleidoskop	přírody
Protože se oblíbenost našich příměstských táborů nadále zvyšuje a dětí každým rokem přibývá, byl 
i letošní rok na tábory více než hojný. I letos jsme díky velké podpoře spolku Bactrianus a hlavní or-
ganizátorce Veronice Svobodové, která je zároveň ošetřovatelkou zvířat v zoo, otevřeli tři termíny. 
Ty se začaly rychle plnit již koncem února a celkem se zúčastnilo 79 dětí.
Náš osvědčený tým lektorů provedl děti programem na téma Madagaskar. Cíl byl tedy jasný, 
seznámit děti jak s ostrovem samotným, tak především s jeho faunou, a protože chováme nemálo 
endemických druhů z tohoto jedinečného místa, nebylo to nic těžkého. Po seznámení přišly dny 
věnované lemurům, ale také chameleonům. Čtvrtý den se děti s externím lektorem učily přežívat 
v divoké přírodě. Dozvěděly se, jak zjistit, co je jedlé, kde najít vodu nebo jak rozdělat oheň. Na 
závěr každého z táborů nesměl chybět ani oblíbený „zooden“, kdy mají děti možnost potkat se 
i s dalšími našimi zvířaty.

Během roku pravidelně Bactrianus pro děti organizuje jednodenní tábor Kaleidoskop přírody. Děti 
při něm mají možnost dostat se se zvířaty do většího kontaktu, jako to bylo například při velbloudím 
dni, na kterém se děti staly na celý den chovateli velbloudů. Také vyráběly a umisťovaly v zoo krmít-
ka pro ptáčky, monitorovaly druhy v jejich blízkosti, měly i několik lekcí sokolničení s naší sokolnicí 
Kiki a v naší terarijní expozici jsou už jako doma! V průběhu roku jsme na Kaleidsokopu měli přes 
70 účastníků.

Letní	fotosoutěž
Již potřetí jsme pro naše návštěvníky spustili fotosoutěž, do které každý může zaslat až 10 fotografií 
zvířat. Vítěze během září vybírá tým zoo i naši fanoušci na sociálních sítích z užšího, semifinálového  
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výběru 30 nejlepších snímků. Na prvních místech se ocitli Robert Grim (Cena fanoušků) a Milan 
Artýszek (Cena zoo i Cena ředitele).

Pomáháme ostatním
Rádi bychom zoo a zvířata zpřístupnili i těm, kteří si z nějakého důvodu nemohou výlet k nám 
dovolit.  V zimě naše chovatelka Lucie Vaňková jela udělat tu nejhezčí vánoční přednášku – potěšila 
se zvířaty děti v Klokánku v Hostivicích a darovala jim na památku i velkého plyšového klokana. Ve 
spolupráci s diakonií ČCE v Kladně a jejím farářem Leonardem Teca jsme připravili den s bohatým 
programe. Tento den měly rodiny spojené s ČCE vstup do zoo zdarma. Opět jsme se také spolu 
s řadou dobrovolníků účastnili projektu Ukliďme Česko a vydali jsme se do okolí zoo, kde bohužel 
opakovaně vznikají černé skládky.

Aktivity	za	branami	zoo
Ačkoli práce v areálu je hodně, snažíme napnout své síly i za brány zoo. Tradičně se vydáváme 
do škol v rámci ZooŠkoly a přednášíme na mateřských, základních a středních školách o zvířatech 
a jejich ochraně. V Labyrintu Kladno jsme se zúčastnili zájmového dne dětí. V srpnu navštívil ředi-
tel zoo Jiří Marek st. Český Rozhlas Region jako dopolední host. Přelom léta a podzimu pak patřil 
tradičním výstavám - tentokrát jsme se zúčastnili 80. výstavy exotického ptactva v pražské botani-
cké zahradě Na Slupi a výstavy Exotika v Lysé nad Labem. 

Návštěva	z	Ordinace
Na podzim zoo navštívila delegace z Ordinace v růžové zahradě. Trochu netypicky ale za účelem 
fotografování. Andrea Růžičková je totiž hlavní tváří Národního sdružení PKU a jiných DPM, které 

Děti během příměstských táborů a Kaleidoskopu přírody
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sdružuje pacienty s onemocněním zvaným fenylketonurie a obdobnými dědičnými metabolickými 
poruchami (zkratka DMP). S sebou si vzala kolegyni Kristýnu Janáčkovou, se kterou se potkávají 
právě ve zmíněném seriálu. Hlavní aktérkou ale byla malá Zuzka - členka sdružení, která toužila 
po blízkém setkání s dravým ptákem. Dalším do party se proto stal náš sokolnický Eddie – samec 
káně Harrisovy. Andrea Růžičková pořídila krásné snímky, ze kterých vznikly pohlednice pro pro-
jekt Přání všedního dne 2020. Jejich koupí je možné podpořit sdružení a jeho činnost.

Spolupráce	se	Školou	druhé	šance	v	rámci	ERASMUS+
V rámci programu ERASMUS+ jsme v září uvítali mladé zapálené stážisty ze severní Francie. Skupinu 
tvořilo pět studentů z instituce Škola druhé šance - l´École de la 2 Chance Ouest Somme a jejich milá 
vedoucí Céline. Studenti za sebou mají nějakou životní událost, která jim zkomplikovala zapojení 
do běžného života. Cílem projektu je vyzkoušet si skutečnou práci a třeba i najít směr, kterým by 
se v budoucnu rádi ubírali. Celý proces poměrně náročný, protože nemluvili jiným než rodným ja-
zykem. Kromě běžné každodenní práce ošetřovatelů, jako je úklid ubikací a péče o zvířata, dokázali 
za krátkou dobu připravit místo a základy pro budoucí amfiteátr, zkrášlit záhony a pomoci vytvořit 
různé zajímavé úkryty pro volně žijící živočichy. Navštívil nás i ředitel této instituce a celý pobyt 
jsme zakončili přiblížením české kuchyně s milým rozlučkovým posezením. Všem účastníkům pře-
jeme mnoho úspěchů v dalším zapojování do běžného života a úspěšné hledání práce!

Návštěva z Ordinace - herečky Andrea Růžičková a Kristýna 
Janáčková na focení s kánětem

Práce studentů na přírodní učebně

Projekt Ukliďma Česko a odpadky z okolí ZájezdaSpolečná fotografie s pomocníky z Francie
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Dětská návštěvnice s poštolkou



Sokolnické	ukázky	a	kurzy
Text: Kristýna Kejhová
V sezóně 2018 jsme do programů Zooparku poprvé zařadili sokolnické ukázky pro veřejnost za 
využití vlastních zvířat. Návštěvníci se mohou etkat s Eddiem – káně Harrisova (Parabuteo unicinc-
tus) a Arniem – poštolka pestrá (Falco sparverius).

Eddie neměl úplně nejlepší startovní pozici do života. V srpnu 2017 se nám vylíhla mláďata káně 
Harrisova, naše samice se ale bohužel o svá tři mláďata přestala hned první den starat, a tak jsme 
se odchovu ujali my. Byla to velká výzva, nikdy předtím jsme dravce neodchovávali uměle. První 
tři dny musela být mláďata v líhni, abychom simulovali teplotu pod matkou. Káně toho nesnědla 
v tomto období mnoho, ovšem s tím, jak mláďata rostla, se postupně dávka krmení zvyšovala a my 
trávili velkou část dne přípravou krmení, které se skládalo z myší, jednodenních kuřat, potkanů 
a křepelek. Přibližně po dvou týdnech jsme mohli pomalu určit pohlaví – dvě samice a jednoho 
samce. Po dvou měsících naší péče se začala mláďata rozkoukávat a hlavně začala zkoušet létání. 
Samice byly předány do rukou sokolníků a mně se myšlenka sokolnictví natolik zalíbila, že sameček 
Eddie zůstal v mé péči a začala se rodit myšlenka ukázky jeho výcviku. 
Přes zimu jsme trénovali téměř každý den a z Eddieho se stal letecký akrobat, který se rád předváděl. 
Když ochotně přelétával nad hlavami zvířat i lidí po cestách a v areálu, rozhodli jsme se pro veřejné 
vystoupení. Na začátku jsme volili pouze přílety na rukavici, později se přidala ukázka výcviku na 
tzv. vlečku a díky inteligenci našeho letce jsme mohli zařadit i hlavolam.

Nadšení pro sokolnictví bylo tak velké, že jsme se rozhodli pořídit dalšího dravce. Tím byl na konci 
července Arnie – poštolka pestrá. U poštolek je díky jejich velikosti vývoj o dost rychlejší, takže už 
v srpnu se mohli návštěvníci kochat krásou tohoto malého amerického dravce.
Sestavu už bohužel rozšiřovat z časových důvodů nemůžeme. Dbáme na to, aby dravci létali denně, 
pokud jsou vhodné podmínky a nálada sokolnice je shodná s dravčí.

Návštěvníci nejsou jedinými diváky našich ukázek. Rozšířili jsme působnost také na příměstské 
tábory, školy a školky. Děti se dozvídají o historii a současnosti sokolnictví, ochraně dravců v přírodě 
a podrobně se seznamují s předváděnými druhy, chovem a výcvikem. V roce 2019 jsme zavedli nový 
program „Na den sokolníkem“, který zájemcům umožňuje vyzkoušet si trénink dravců a veškeré 
činnosti s ním související.
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1.-28. února   Vezměte svou třídu do zoo!
1.-3. února                   Pololetní prázdniny s programem v zoo
14.-16. února                   Valentýn v zoo 
10. března                    Světový den divoké přírody a soutěžní kvíz pro děti
31. března            Sokolnické představení a komentovaná krmení
6. dubna                            Ukliďme Česko
18. dubna                     Bohaté Velikonoce v zoo
27. dubna   Slavnostní zahájení sezóny
1. května                              První máj a komentovaná krmení
8. května                       Komentovaná krmení
12. května   Den matek v zoo
19. května                    Křtiny surikat a africké bubny s ČCE Kladno
1. června                              Den dětí plný her a soutěží
9. června   Křtiny lemura kata s Patricií Solaříkovou
29. června   S vysvědčením do zoo 
5. července                    Zahájení letních prázdnin 
4. srpna                         5. narozeniny rysa Blonďáka

Harmonogram akcí 2019

Patricie Solaříková při křtu mláděte lemura kata, kterému
dala jméno Lili.

Farář Leonardo Teca z ČCE Kladno při křtu surikat s Jiřím Markem. Surikatám dal jména Elembo Naelikia (Znamení Nadě-
je) v lingala, Nuru Tumaini (Světlo Naděje) ve svahilštině a Minu Kianlongo (Posvátná Naděje) v jazyce kikongo.

Akce Ukliďme Česko se účastníme opakovaně na jaře i na 
podzim. Bohužel je stále co uklízet, ale děti to při hře baví!
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16. srpna - 1. září  Výstava exotického ptactva v Botanické zahradě UK v Praze
31. srpna           Konec prázdnin s programem pro děti 
14. září                                   Sokolnické ukázky
21. září                                 Ukliďme Česko
12. října                           Setkání se skunkem Murphym 
19. října                                Drakiáda a vstup zdarma s doma vyrobeným drakem
25.-29. října   Výstava Exotika v Lysé nad Labem
28. října            Komentovaná krmení
2. listopadu                   Strašidelná zoo
24. listopadu   Komentovaná krmení v Teráriích
1. prosince                    Zdobení stromečku a sokolnická ukázka
8. prosince                           Mikuláš, čert a anděl v zoo
22. prosince                Vánoční krmení zvířátek
28. prosince   Sváteční návštěva v Klokánku Hostivice

Strašidelná zoo byla nejúspěšnější akce roku. Rolí se ujali 
zaměstnanci a přátelé zoo, ředitel byl Vodníkem.

Sníh nebyl, ale Mikuláš, Čert a Anděl dorazili!

Blonďákovi popřál Milan Maršner, šéftrenér mládeže HBC 
Kladno, který dlouhodobě oficiálně sponzoruje naše rysy.

Jako dárek dětem přijela koncem roku naše šetřovatelka 
Lucie Vaňková za dětmi do Klokánku v Hostivicích.
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Věda a výzkum 
Do	Mexika	za	chřestýši	a	dalšími	plazy
Text a foto: Daniel Koleška
V dubnu 2019 se uskutečnila dvoutýdenní herpetologická expedice do jižního Mexika. S kole-
gy Vojtěchem Vítou a Honzou Lehkým jsme vyrazili přes státy Morelos, Puebla a Oaxaca až do 
nejjižnějšího mexického státu Chiapas. Hlavním cílem cesty bylo navštívit biotopy stromových 
slepýšovitých ještěrů rodu Abronia, ale i dalších zástupců lokální herpetofauny. V Zooparku Zájezd 
chováme např. leguánky rodu Sceloporus, kteří jsou v Mexiku hojně zastoupeni. V dubnu zde vrcholí 
období sucha, což bylo na jednu stranu nesmírně poučné z chovatelského hlediska, ovšem velmi to 
znesnadňovalo hledání zvířat a každý nález byl o to cennější.
Kromě již zmíněných takřka všudypřítomných a nesmírně rychlých leguánků jsme pozorovali drob-
né leguánky rodu Norops s výraznými hrdelními laloky, které samci používají k signalizaci označení 
teritoria a lákání samiček. V pohoří Sierra Atravesada se nám podařilo najít jim příbuzného ještěra 
Anolis petersi. Jinak bohužel suché období nálezům příliš nepřálo. Krom toho jsme byli svědky in-
tenzivního vypalování svahů za účelem zisku zemědělsky využitelné půdy. Dojem významně změnil 
krátký déšť na sklonku dne, který na hranicích států Puebla a Oaxaca vylákal nádherného korálovce 
zapotitlánského (Micrurus pachecogili), jehož, jak jsme později zjistili, do té doby v přírodě ještě 
nikdo nefotografoval (na protější straně). Jediný obrazový záznam byl z popisu amerického prof. 
Campbella, který nám později při setkání identifikaci vzácného druhu potvrdil. Náhodné setkání tak 
přineslo nečekanou senzaci, které se hned po příjezdu chopila media - viz kapitola Zoo v médiích. 
Protože tento druh nemá dosud český název, pojmenovali jsme ho “zapotitlánský” podle nedalekého 
města Zapotitlán Salinas. 
Dalšími pozorovanými hady byli vytoužení chřestýši Crotalus triseriatus, C. ravus a C. tlaloci. Tyto 
horské druhy dorůstají menších velikosti, v průměru okolo 60 cm. Ve státě Oaxaca jsme v nád-
herném borovicovém lese našli samici Abronia oaxacae. Člověk by při pohledu do korun mohutných 
borovic řekl, že je na Šumavě, nebýt všech tilandsií a bromélií, které hojně porůstají kmeny všech 
stromů a poskytují tak abroniím dobré útočiště.
Návštěva Mexika nám ukázala drsné podmínky v období, kdy zemi sužují dlouhá sucha a požáry. 
I tak se s tím život dokáže porvat a najít si cestu. Poznatky z lokalit nalezených druhů plazů nám 
daly hodně do chovatelské praxe a budeme se je snažit aplikovat do chovných postupů v našich zoo. 
Děkuji přátelům za skvělou společnost a těším se na další (nejen) herpetologická dobrodružství!

Leguánek Sceloporus formosusHomeoffice Daniela Kolešky v mexické krajině
35



Monitoring	nočních	motýlů	v	okolí	zoo	
Text a foto: Jiří Marek ml.
Krom našich svěřenců v zoo nás zajímá i příroda v okolí. Zoopark je sice umístěn uprostřed 
zemědělské krajiny, ale i tak je okolní biodiverzita překvapivě bohatá. První skupinou, na kterou
jsme se podrobněji zaměřili, jsou motýli. Již v roce 2017 jsme zkoumali denní druhy a během roku se 
podařilo jich pozorovat celkem 28, což na tak malém území není vůbec špatné – jedná se o 17 pro-
cent druhů, které se v Česku vyskytují.  V letech 2018 a 2019 jsme začali i s monitoringem nočních 
motýlů, což je z nekolika důvodů o poznání složitější disciplína. Na českém území se totiž vyskytuje 
více než 3500 druhů, které si jsou často velice podobné. Některé dokonce do té míry, že je lze od sebe 
rozlišit pouze pomocí preparace genitálií. Dalším rozdílem je, že už nestačí jen prosté sledování 
okolí, ale je třeba motýly přilákat na místo, kde si je člověk může dobře prohlédnout a u některých 
druhů i vyfotografovat pro pozdější determinaci.
Jak motýly přilákat? Běžnější je vábení na světlo. K tomu je potřeba světelný zdroj ideálně s co 
největším podílem UV záření a bílá plachta. Ta má dvojí význam - jednak odráží světlo z lampy 
a zároveň je to dosedová plocha pro přilétající motýly. Méně běžným způsobem je lákání motýlů na 
zkvašené ovocné vnadidlo. To se používá na motýly, kteří neradi přilétají ke světlu. Receptů na vna-
didlo je více, nám se nejvíce osvědčila kombinace povidel, kvasnic a černého piva. Směs je potřeba 
nechat alespoň den kvasit a poté ji v odpoledních hodinách před plánovaným nočním monitorin-
gem nanést na kmeny stromů. Samotný monitoring pak probíhá se svítilnou. S tou je však potřeba 
manipulovat velmi opatrně a místo s naneseným vnadidlem osvětlovat postupně, abychom motýly 
nevyplašili.
Během dvou let se nám podařilo určit 182 druhů. Velkou radost nám udělali hlavně martináč hab-
rový (Saturnia pavonia) a stužkonoska topolová (Catocala elocata), kteří jsou v Červeném seznamu 
ČR vedeni jako NT – téměř ohrožení. Za zmínku určitě stojí i 8 druhů lišajů, kteří svou velikostí 
a krásou člověka dokáží ohromit. Z dalších významnějších druhů jmenujme motýly jako jsou hřbe-
tozubec topolový (Notodonta tritophus), hrotnokřídlec zahradní (Korscheltellus lupulina), očkovec 
březový (Cyclophora porata), zejkovec bezový (Ourapteryx sambucaria), černopáska kakostová (Pyr-
rhia umbra), přástevník kostivalový (Euplagia quadripunctaria), zlatokřídlec jívový (Xanthia togata), 
nebo hřbetozubec javorový (Ptilophora plumigera).

Stužkonoska topolováMartináč habrový
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Monitoring	savců	pomocí	fotopastí
Zajímají nás nejen zvířata, která chováme v naší zoo, ale i ta, která se pohybují v bezprostřední 
blízkosti areálu. A občas i v něm. Díky podpoře od SFŽP, od kterého jsme dostali prostředky na 
vybudování přírodní zahrady a pořízení materiálu na odchyt a monitoring některých druhů, jsme 
instalovali fotopast nedaleko nové části zoo. Díky tomu jsme zjistili, že prakticky několik metrů od 
brány žije několik šelem a dalších druhů, které přes den člověk nemá příliš šancí spatřit. Lesní stráň 
mezi loukou a polem v horní části areálu obývá jezevec lesní (Meles meles), v jeho sousedství se čas-
to pohybuje kuna skalní (Martes foina) a liška obecná (Vulpes vulpes). Lesní stezky jsou využívány 
prasaty divokými (Sus scrofa) a srnci (Capreolus capreolus), kteří fotopast často zkoumají. Častými 
zaznamenanými návštěvníky jsou ještě zajíci polní (Lepus europaeus), bažanti obecní (Phasianus 
colchicus) nebo kočky domácí.

Jezevec lesní kontroluje své teritoriumVýzkum růstu u plazů RNDr. Petry Frýdlové z UK

Vědecké	publikace
Výzkum	růstu	u	plazů
V prestižním vědeckém časopise Scientific Reports vyšla studie zabývající se růstem plazů. RNDr. 
Petra Frýdlová z Univerzity Karlovy a její tým analyzovali 150 kostí agam, chameleonů a leguánů 
s cílem zjistit, zda jejich růstové chrupavky s věkem zůstávají zachované nebo zanikají a růst je tak 
ukončen. Růstové chrupavky plazům zajišťují růst. Vědecký tým materiál analyzoval pomocí meto-
dy mikro-CT, díky které mohl pozorovat detaily na struktuře kostí. Došel tak k závěru, že všeobecně 
přijímané tvrzení o tzv. neukončeném růstu plazů (tzn. dokud žijí, tak rostou), nelze aplikovat na 
všechny skupiny. U některých starších jedinců bylo zjištěno, že růstové chrupavky zanikají. Ma-
teriál poskytly některé zoologické zahrady i soukromí chovatelé. Zoopark Zájezd se do studie zapo-
jil poskytnutím části zkoumaného materiálu, především chameleonů.

Studie	chromozomů	u	chameleonů
Prof. Lukáš Kratochvíl z Univerzity Karlovy a jeho tým se zaměřili na chromozomy u chameleonů 
rodu Furcifer. Celkem analyzovali 6 druhů tohoto rodu, čímž rozšířili počet druhů se známými 
karyotypy na 14. Zoopark Zájezd se na studii podílel poskytnutím vzorků 4 druhů chameleonů rodu 
Furcifer.
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Zoo v médiích a online
Zoopark	Zájezd	online
Informace o dění zoo publikujeme i na svém webu a sociálních sítích.
www.zoopark-zajezd.cz
www.facebook.com/zooparkzajezd
www.instagram.com/zooparkzajezd
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