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Vážení přátelé,

moje úvodní slova budou letos o něčem, co jsme měli jen malou šanci ovlivnit, ale náš tým a naši 
podporovatelé nám neuvěřitelně pomohli. Má úvodní slova budou hlavně o pandemii.
I naši zoo, stejně jako mnoho dalších subjektů, postihlo během roku 2020 několikeré uzavření. To 
první přišlo během příprav na novou návštěvnickou sezonu 16. března a trvalo až do 26. dubna. Do 
té doby si nikdo z nás nedokázal představit, že někdy zoo uzavřeme na déle než několik dní. To se 
stalo v historii jen několikrát a na vině byly vždy klimatické pohromy. Zoologická zahrada má totiž 
tu nepříjemnou vlastnost, že ačkoli zakážete vstup návštěvníkům a přijdete o většinu příjmů, stále 
musíte zajistit péči o zvířata, nakupovat krmení, platit energie nebo mzdy. Jelikož naše zoo není ještě 
dostatečně finančně soběstačná, každý rok na jaře netrpělivě vyhlížíme první jarní dny. Znemožnění 
příjmů právě na jaře tak bylo nejen nečekané, ale pro celý provoz bolestivé. Podíleli jsme se na tlaku 
na vládu, aby zoo opět otevřeli. Povedlo se to a návštěvnost stoupala do závratných výšin. Sezona 
byla velmi náročná a oproti všem očekáváním se nám i při všech omezeních podařilo překonat re-
kordní návštěvnost. Byli jsme optimističtí a nečekali další uzavření, které přišlo začátkem října na dva 
měsíce. Zoufalství vystřídala naděje 2. prosince. Ta se ale za dalších 16 dní opět změnila v zoufalství 
kvůli dalšímu uzavření trvajícího až do jara 2021. Sečteno a podtrženo, ztráty se vyšplhaly k částce 
přes 2 miliony korun. Pro malou soukromou zoo, která je závislá právě na příjmech od návštěvníků, 
je takový zásah do rozpočtu kritický. Ačkoli nám nebylo do zpěvu, nesložili jsme se. 

Jakkoli byly dopady pandemie zdrcující, odhalily i několik pozitiv. Ukázalo se, že dokážeme táhnout 
společně za jeden provaz a pro správnou věc si i utrhnout od vlastních úst. Nadšení a sebeobětování 
našich zaměstnanců by vydalo na dojemný celovečerní film. Někteří z nich se po nutném rozdělení do 
vzájemně se nepotkávajících skupin, viděli až po několika týdnech. V jednu chvíli jsme byli dokonce 
připravení se na čas nastěhovat do areálu zoo, žít tu se zvířaty po nezbytně nutnou dobu a úplně 
se izolovat od okolního světa. Naučili jsme se mnohem efektivněji komunikovat na dálku a využívat 
online nástroje. No a v neposlední řadě jsme si připomněli, že práci, kterou děláme, máme opravdu 
rádi a dokážeme udělat vše pro to, aby tomu tak bylo i nadále. Nebýt ale velké podpory zvenčí, nebýt 
adopcí a zakoupených vstupenek “na potom”, neodvažuji se ani domýšlet, jak by to s naší malou zoo 
dopadlo… Pomoc přišla od návštěvníků, okolních obcí nebo soukromých firem. Nesmím opomenout 
i výraznou pomoc MŽP, a to v okamžitém vyplacení dotace příspěvku na krmení zvířat v zoo, což nám 
v dubnu velmi pomohlo. Díky tomu všemu mohu dnes psát tyto řádky. 

Děkuji Vám všem, že jste nás v tom nenechali, protože toto povědomí, spolu s možností vidět opět 
rozzářené tváře dětských návštěvníků a samozřejmě radost z chovatelské práce a odchovů, je to, co 
nám dává sílu k naší další práci. Je mým velkým přáním, aby Vás zoo bavila stejně jako nás. Snažíme 
se pro to dělat maximum.

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

Dozorčí	rada Bc. Karina Kratochvílová (předsedkyně)
   Mgr. Dominik Franěk
   Kristýna Kejhová
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Tým zoo 2020

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

Péče	o	zvířata 
Kurátor zvířat Jiří Marek ml. (také EVVO)
Chovatelé  Jitka Jonáková    Ondřej Sekera
   Kristýna Kejhová (také EVVO)  Jana Šlégrová (MD)
   Ondřej Koubík    Lucie Vaňková (také EVVO)
   
EVVO	a	péče	o	návštěvníky 
Vedoucí  Ing. Daniel Koleška
Tým    Ing. Veronika Firlová
   Ing. Barbora Horáková
   Bc. Ivana Fučíková (také vedoucí stánků)
   Bc. Karina Kratochvílová
   Ing. Veronika Svobodová (také chovatel)
Stánky  Karolína Bláhová    Vašek Jaroš
   Lenka Conková    Jana Krobová
   Nikola Conková    Jan Krutský
   Lenka Červenková    Valerie Lašková
   Lenka Filová     Tomáš Vlach
   Veronika Firlová    Martina Zemanová
   Daniel Havlata

Provoz a výstavba zoo
Administrativa Bc. Martina Vokounová (do 07/2019 také vedoucí pokladen)
   Bc. Lucie Halamová
   Ing. Anežka Ťuláková
Účetnictví  Lada Hanzlíková, Lucie Kalousková
Ekonomika  Ing. Petr Kuthan
Vedoucí technik Josef Wolf
Technik, řidič Petr Hubáček
Pomocný technik  Jiří Salát
Zahradnice  Dana Keberlová, Petra Svárovská

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



Výsledek	hospodaření	a	investice
Každý rok investujeme do zvelebování zoo a jejího dalšího rozšiřování. Plány ale zhatil covid. Je-
likož jsme jako optimisté nečekali druhou  vlnu, využili jsme zvýšenou návštěvnost a tím i příjmy 
nejen k pokrytí našich závazků ze zimní sezóny, nutným údržbám areálu, ale i k dalšímu rozvoji zoo.  
O novinkách se dočtete o pár stran dále. Hospodaření obecně prospěšné společnosti Zoopark Zá-
jezd skončilo v roce 2020 ve výrazném zisku díky vysoké návštěvnosti, ohromné vlně solidarity 
a zkvalitnění služeb pro návštěvníky. Celá zoologická zahrada, jak ji znají návštěvníci, sahá ale 
za hranice tohoto právního subjektu a kvůli krizi se zoo musela více zadlužit a posunout splátky 
již existujících půjček z předešlých let. Covid také utlumil (v podstatě zastavil) možnost prodeje 
odchovů, například kvůli neexistujícím letům, takže bylo pro zoo složité snížit počty svých zvířat. 
Část nákladů na energie a administrativu, investice do infrastruktury a větší investice také neleží na 
bedrech o.p.s., která je provozovatelem zoo. I přes vysoké celkové náklady se nám ale díky pomoci 
našich podporovatelů a skvělému týmu v zoo podařilo přečkat až do jara 2021.
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Návštěvnost
Uplynulý rok byl z hlediska návštěvnosti v mnoha ohledech rekordní. Cestu si k nám našlo poprvé 
přes 50 tisíc lidí, oproti předešlúmu roku byla celková návětěvnost 53	397	návštěvníků o 32 pro-
cent vyšší. Magickou hranici 10 000 návštěvníků za měsíc se podařilo překonat v květnu těsně (10 
035) a v červenci už o parník (12 442). Této hranice se téměř dotkl i celkový počet návštěvníků v 
srpnu (9581). Významným faktorem ovlivňujícím návštěvnost byly samozřejmě dopady pandemie, 
které v některých obdobích roku znemožňovaly vycestování na dovolenou do zahraničí. Velký vliv 
měla i zvýšená snaha v oblasti marketingu a mediální viditelnosti nejen na straně státu propagu-
jícího dovolené v Česku, ale i našeho týmu, který se na propagaci úspěšně zaměřil. Naopak opako-
vaná omezení vyžadovala kompletní uzavření zoo. Během období rozvolňování byla v areálu zoo 
dodržována veškerá pravidla v souladu s platnými nařízeními, nebo nad jejich rámec, abychom 
zajistili bezpečí i pro náš tým. 

Vybrané	údaje

Počet druhů/kusů (bez bezobratlých)

Návštěvnost

Náklady celkem

 Krmiva pro zvířata

 Materiál a výstavba

 Mzdy a mzdové odvody

Výnosy celkem

 Vstupné

 Dary

 Dotace

Celkový zisk

2020

113/402

53 400 lidí

6 216 607 Kč

801 700 Kč

449 318 Kč

2 386 368 Kč

7 783 290 Kč

4 392 857 Kč

1 247 002 Kč

909 274 Kč

1 566 683 Kč

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



Otevírací	doba
Zoopark Zájezd je za standardní situace otevřen každý den v roce, krom pár dní, kdy to není možné 
kvůli počasí. V roce 2020 jsme museli opakovaně zavřít kvůli nařízení vlády, která plošně omezovala 
provoz většiny zařízení v republice. Během otevření jsme měli omezený provoz, což pomohlo roz-
prostřít návštěvníky z víkendů i do pracovních dní. Otevírací doba jinak zůstala nezměněná.

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
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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

od	září	2020

120 Kč

75 Kč

350 Kč

Zdarma

Vstupné
Pro tento rok jsme měli v plánu dokončit zkvalitnění zázemí pro návštěvníky (především toalety) 
a na to navázat mírným zvýšením vstupného. Toto mírné navýšení (dospělá a rodinná vstupenka) 
od září 2020 naši návštěvníci přijali pozitivně a rádi nás v těžké době podpořili. V prodeji zůstala 
výrazněji zvýhodněná permanentka pro stálé návštěvníky.



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 platby státu
Jiné ostatní náklady
Odpisy dlouhodobého nehmotného
 a hmotného majetku

Celkem	náklady

(CZK / 2020)
448 921

398
-

163 479
801 700

33 673
135 843
640 975

252
2 939

1 413 754
1 817 998

563 370
36 888
46 716

104 700

6 216 607

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

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
Provozní dotace MŽP
Dotace Stehelčeves
Dotace Kralupy nad Vltavou

Celkem	výnosy

(CZK / 2020)
76 170

119 383
4 392 857
1 028 044

0
1 247 002

169 930
538 927
165 417

25 000
10 000

7 783 290
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(CZK / 2019)
574 787
263 429

3 149 565
560 398

0
87 700

-
375 706
158 589

-
-

5 449 273

(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
15 695
19 518

104 706

5 397 034



Novinky v zoo
Navzdory	nepříznivé	situaci	jsme	se	snažili	našim	návštěvníkům	i	v	tomto	roce	zpříjemnit	
prohlídku	zoo	něčím	novým,	ačkoli	větší	plánované	investice	jsme	museli	odložit.

Kavárna
Podařilo se nám nalézt kvalitního provozovatele kavárny v prostorách zoo. Díky tomu si návštěvní-
ci mohou dopřát voňavý šálek výběrové kávy z rodinné pražírny Longberry z Kralup nad Vltavou, 
limonády z čerstvé šťávy z ovoce nebo skvělý popcorn a palačinky.

Trampolína
Zoo patří dětem, proto jsme i jim pořídili novou atrakci. U dětského hřiště vyrostla velká barevná 
nafukovací trampolína. A děti ji milují! Trampolína je v provozu v hlavní návštěvnické sezoně každý 
den, pokud to dovolí počasí. Vstup je na ni zpoplatněn, což napomáhá regulovat počet dětí pro bez-
pečnější provoz, zakoupený náramek (a tedy vstup na trampolínu) platí po celý den.

Přírodní	učebna	-	amfiteátr
Díky finanční podpoře Státního fondu životního prostředí jsme vybudovali ve svahu za dětským 
hřištěm přírodní učebnu. Učebna ve tvaru amfiteátru má kapacitu cca 50 návštěvníků a je určena 
pro přednášky a sokolnické ukázky. Na jejím vybudování se podílelo několik dobrovolníků, mezi 
nimiž byli i studenti z Francie ze Školy druhé šance v rámci programu ERASMUS+.

Vzdělávací tabule o velbloudech Doplnění naučné stezky o interaktivní tabule
8

Nově otevřená kavárna Cedule na naučné stezce



Naučná	stezka
Středočeský kraj poskytl dotaci na pořízení čtyř interaktivních vzdělávacích tabulí od firmy Lesní 
Svět. Zábavnou formou ukazují čím se živí skokan nebo divočák či učí rozpoznat české ptáky. Stezka 
je umístěna v areálu zoo mezi výběhem velbloudů a dětským hřištěm.

Environmentální	knihovna
Středočeský kraj podpořil také pořízení odborné a populárně naučné literatury. Naší snahou je 
neustále se vzdělávat ve všech oborech spojených s provozem zoo, čemuž nová kvalitní zoologická 
a chovatelská literatuau a populárně naučné knihy využitelné v environmentálních programech 
pro děti významně napomohou. Knihy je možné si po domluvě vypůjčit.

Vzdělávací	tabule	–	velbloudi
V rámci projektu Malý přemyslovský měšec od Místní akční skupiny Přemyslovské střední Čechy 
jsme vytvořili velkoformátovou vzdělávací tabuli o adaptacích velbloudů na život v poušti. 

Voliéra	pro	andulky
V hlavní části zoo zmizela stará voliéra pro andulky a byla nahrazena novější a prostornější. Akátové 
kmeny poskytlo Statutární město Kladno, byly získány v rámci managementu bývalého dolu Ronna.

Nové	suvenýry
Přibyla nová trička, hrnky, magnety, placky a nálepky. Nové ilustrace Barbory Holerové zobrazují 
lemura kata, rysa ostrovida a surikatu,  ilustrace chameleona třírohého je od Jakuba Jaceňka. 

Drobné suvenýry u s méně známými druhy zvířat Hrnky s originálními ilustracemi
9

Nová trička pro dospělé i děti Obří nafukovací trampolína pro děti



Přírodní učebna – amfiteátr a přednáška sokolníka



Podporovatelé zoo
Dary	a	rekordní	počet	adopcí
Finanční pomoc přišla v době krize i od návštěvníků, kteří doo zoo po několik období vůbec nemohli. 
Nakupovali online vstupenky “na později”, adoptovali 278 zvířat (hlavně veverek, surikat a lemurů 
kata) nebo nám posílali nezištné finanční dary. Našlo se i mnoho těch, kteří nám k bráně vozili 
zeleninu, ovoce a další krmivo pro zvířata. Občas jen trochu, papírový pytlík s pár kousky mrkve a 
jablek. Ale samotný fakt toho, že se někdo trmácí až k naší vstupní bráně, aby tam (často anonymně, 
když nebyly pokladny v provozu) nechal těch pár kousků krmení, nás ohromně nabíjel optimismem.

Podporovatelé zoo
Pomáhaly nám i okolní obce – významnými podporovateli se staly obce Stehelčeves a Velké Přílepy, 
dále Zákolany, Číčovice, Buštehrad, Lidice, Brandýsek, Holubice, Statenice, Hostivice, Kralupy nad 
Vltavou, Tursko, Podlešín, Žižice a Slaný. Obdržené dary od obcí považujeme za důkaz toho, že jsme 
významným centrem environmentálního vzdělávání a trávení volného času právě pro jejich obča-
ny. Velké díky patří i firmám – například kladenské obchodní centrum Oáza přijalo za svého masko-
ta velblouda Škubánka, Caracal Machines podpořila karakaly a oční klinika NeoVize rysy ostrovidy. 
Materiální formou nás významně a dlouhodobě podporují firmy Repti Planet (vybavení terárií), 
Farma Dřetovice (obilí), Toi Toi (toalety). Díky supermarketům Tesco, Globus a Kaufland můžeme 
počítat se zásobováním vyřazenou zeleninou a ovocem. 

Dotace
Z krajského fondu pro podporu environmentálního vzdělávání jsme obdrželi příspěvek na novou 
naučnou stezku a environmentální knihovnu. MŽP nám svým příspěvkem pomáhá s pořízením 
krmiv pro ohrožené druhy zvířat a podpořilo i vznik dětských omalovánek s chameleoní tematikou. 
Druhým rokem běží projekt z titulu Operační program zaměstnanost od MPSV. Díky němu jsme 
mohli vytvořit pracovní místo koordinátora projektů EVVO. Byly jsme podpořeni i v rámci Antiviru.

Transparentní	účet
Založili jsme také nový transparentní účet 123-1632310247/0100, abychom zjednodušili možnost
pomoci naší zoo a zvířatům. Jsme nesmírně vděční za každý dar, který nám lidé poslali.

DĚKUJEME ZA PODPORU
Thank you for your support

Během covidové krize jste nám poslali dary,
stali se adoptivními rodiči našich zvířat, koupili

Lorem ipsum
dolor sit amet

Lorem ipsum
dolor sit amet

Lorem ipsum
dolor sit amet

Lorem ipsum
dolor sit amet

Lorem ipsum
dolor sit amet

...

...

Transparentní
účet zooparku

Během koronavirové krize jste nám poslali 
dary, stali se adoptivními rodiči našich zvířat, 
nebo si předkoupili vstupenky a zážitky do 
zoo. Náš vděk patří vám i vašim rodinám. 
Thanks to all for the extensive support during

Transparentní
účet zooparku

Aissaoui M.
Babický M.
Babišová H.
Bachorová I.
Bachtjanová Z.
Bartolenová K.
Bechner T.
Bernat P.
Bezvatriko.cz
Bílený M. 

Černá M. 
Černochová P.
Černý L.
Čížková P.
Doksanovi
Dolejšová O.
Doležalovi
Dřínek A.
Ďuricová K.
Dvořáčková M.

Gombalová K.
Goszlerova M.
Hanusová J.
Hasmanová
Havlůjovi
Hegenbart P.
Heráková K.
Himmel P.
Horáková B.
Hornovi

Javorčekovi
Jelínková R.
Jeřábková V.
Jirková M.
Jirkovská D.
Jůza Vojtěch
Kačírková K.
Kadeřábková A.
Kalla J.
Karaman O.

Košťáková V.
Kotlík R.
Kovrzek D.
Královi
Krásová D.
Kratochvílová
Kroufek L.
Kroulíková K.
Kruncl J.
Krupková L.

Lexová M. 
Lincová I.
Liškovi
Lukášová H.
Macounová I.
Malý B.
Matějček M.
Matějková M.
Maule K.
Melichar O.

Mrázková P.
Mufová E.
Nachtmanová D.
Nejedlá L.
Nidrlová M.
Nováková V.
Obec Podlešín
Odlas L.
Ondřej K.
Opata M.

Petrová D.
Plundrová T.
Pokorní
Poláková I.
Procházka V.
Prokopová P.
Přikryl M.
Račák T.
Ramianová J.
Rayman M.

Sárová K.
Sasek Z.
Scordia I.
Secufilm s.r.o.
Shimakin V.
Schlosser K.
Schneider M.
Schön O.
Schubert L.
Schubert G.

Suchá J.
Svitáková K.
Sýkorovi
Šalé L.
Šebestová E.
Šimková L.
Šlajchrtovi
Štembera J.
Štěpán V.
Šutová A.

Turay J.
Urminský M.
Vacková I.
Váně L.
Vavřincová P.
Verešová O.
Verner J.
Vesecká D.
Vilk P.
Vincourová M.

Vrchota T.
Výravský L.
Weberová L.
Wenzl J.
Winnová L.
Zachar P.
Zítkovi
a mnoho dalších

Dekujemeza podporu!
Thank you for your support!

ˇ

Děkovná cedule věnovaná podporovatelům z první vlnyBěhem podzima a zimy nám lidé nosili i hodně potřebného 
krmení pro zvířata.
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Zvířata
a expozice



Seznam a stavy chovaných zvířat

Gundi saharský (Ctenodactylus gundi)

Mara slaništní (Dolichotis salinicola)

Mara stepní (Dolichotis patagonum)

Velemyš obláčková (Phloeomys pallidus)

Veverka obecná (Sciurus vulgaris)

Pásovec kulovitý (Tolypeutes matacus)

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)

Komba jižní (Galago moholi)

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)

Třída:	SAVCI

Řád: Hlodavci

Řád: Chudozubí

Řád: Zajícovci

Řád: Šelmy

Řád: Lichokopytníci

Řád: Sudokopytníci

Řád: Primáti

Stav ke dni

31. 12. 2020

1,2

1,3

0

0

5,1

1,0

2,2

2,2

3,1

2,2

3,3

1,1

0

1,1

1,0

1,4

1,2

2,6

0,4

1,1

1,1,2

2,2

0

0

2,2

1,1

3,4

3,4

2,2

4,2

1,1

2,2

Stav ke dni

31. 12. 2019

1,2

0,0

2,0

1,3

5,4

0

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

0

2,2

1,1

1,1

1,1

3,3

3,5

2,3

5,2

1,3

2,2
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Pitpit škraboškový, Jindřich Pavelka



Tamarín bělohubý (Saguinus labiatus)

Tamarín pinčí (Saguinus oedipus)

Tamarín žlutoruký (Saguinus midas)

Káně Harrisova (Parabuteo unicinctus)

Orel savanový (Aquila spilogaster)

Poštolka pestrá (Falco sparverius)

Drozdík bělotemený (Cossypha niveicapilla) 

Chůvička japonská (Lonchura striata domestica)

Květomil modrý (Cyanerpes cyaneus)

Ledňáček malimbijský (Halcyon malimbica)

Pitpit škraboškový (Dacnis lineata)

Tangara modrá (Thraupis episcopus)

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 malý (Psittacula krameri)

Alexandr velký (Psittacula eupatria)

Andulka vlnkovaná (Melopsittacus undulatus)

Kakadu havraní (Calyptorhynchus banksii)

Papoušek horský (Polytelis anthopeplus)

Žako šedý (Psittacus erithacus)

Bažant zlatý (Chrysolophus pictus)

Kur domácí (Gallus gallus f.domesticus)

Emu hnědý (Dromaius novaehollandiae)

Holoubek diamantový (Geopelia cuneata)

Indický běžec (Anas platyrhynchos dom.)

Třída:	PTÁCI	

Řád: Dravci

Řád: Pěvci

Řád: Sovy

Řád: Papoušci

Řád: Hrabaví

Řád: Běžci

Řád: Měkkozobí

Řád: Vrubozubí

Stav ke dni

31. 12. 2020

1,2,2

0

1,1,4

2,1

1,1

1,1

0

1,1

1,1

1,0

3,0

1,0

1,1

2,1

0

1,0

0,1

2,0

1,1,2

1,1

0

16

0

1,1

0,1

1,3

1,1

1,1

2,3

2,1

Stav ke dni

31. 12. 2019

2,1

1,1

0

2,1

1,1

2,1

1,1

1,1

1,1

2,0

3,0

1,0

1,1

3,2

2,1

1,0

1,0

1,0

1,1

0,1

1,1

20

0,1

0,1

0,1

1,3

1,9

0,1

2,3

0
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Želva barmská (Geochelone platynota)

Želva žlutohnědá (Testudo graeca terrestris)

Želva ostruhatá (Geochelone sulcata)

Želva pardálí (Geochelone pardalis)

Želva zelenavá (Testudo hermanni)

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 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. 2020

3,1

5,4,9

2,1

0,2

5

1,0

1,2

1,2

0

0

1,1

2,3

3,4,18

4,4,4

2,0

3,3,2

0

0

6,0

2,4,19

0

1,1

1,2

0

1,4

1,1

1,1,1

1,1

1,1

1,1,2

0

Stav ke dni

31. 12. 2019

3,1

5,4,8

2,1

0,2

0

2,1

2,2

1,1,2

1,1

1,1

2,3

1,1,10

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
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Phelsuma madagaskarská

 (Phelsuma m. grandis)

Phelsuma Pasteureova (Phelsuma pasteuri)

Phelsuma Standingova (Phelsuma standingi)

Phelsuma žlutohrdlá (Phelsuma flavigularis)

Trnorep skalní (Uromastyx acanthinura)

Užovečka drobná (Eirenis modestus)

Užovka zelená (Opheodrys aestivus)

Vejcožrout africký (Dasypeltis scabra)

Listovnice červenooká (Agalychnis callidryas)

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

2,4,5

1,2

1,1,2

0

1,1

1,2

1,1

1,1

1,1

3,5

1,1

2,3

0,1

0,1

0,1

7

100

0,1

3,3

10

2,2,7

0

1,1,12

0,2

1,1

1,2

1,1

1,1

0

3,4

1,1

2,3

0,1

0,1

0,1

2

100

0,1

3,3

25

Stav ke dni

31. 12. 2020

Stav ke dni

31. 12. 2019

402
zvířat

(bez pakobylek)
113

druhů
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9

Odchovy a novinky v zoo

Novinka:	Pásovec	kulovitý
Úplnou novinkou je pásovec kulovitý (Tolypeutes matacus). Z plzeňské zoo jsme přivezli mladého 
samce. Pásovci kulovití se dokážou díky zvláštně tvarovaným kostěným plátům stočit do téměř 
dokonalé koule a bránit se tak napadení predátorem. Díky této schopnosti dostal mladý samec 
jméno Pumlíč a v budoucnu se pro něj budeme snažit sehnat samici. V současnosti je pásovec 
umístěn v expozici pro tangarovité ptáky v Teráriích.

Novinka:	Mara	slaništní
Dlouhá léta mohli ve výběhu sousedícím se surikatami návštěvníci obdivovat mary stepní (Dol-
ichotis patagonum). Po rozpadu chovného páru jsme se rozhodli pro ukončení jejich chovu a 
pořízení mar slaništních (Dolichotis salinicola), které nejsou v chovech tak běžné jako jejich 
příbuzné. Trio mar slaništních k nám dorazilo ze Zoo Praha.

Lemur	hnědý
Tradičně se, jako první lemuři, rozrostli lemuři hnědí. Hned začátkem dubna se narodila malá 
samička. Ta se tradičně dlouhou dobu držela v kožichu své matky, jak je u těchto lemurů zvykem. 
Samička dostala od herečky Kristýny Janáčkové a jejího syna jméno Estelle.

Kočkodan talapoin

Koza kamerunská

Lemur hnědý

Lemur kata

Lemur tmavý

1

3

1

2

1

Ovce ouessantská

Surikata

Tamarín bělohubý

Tamarín žlutoruký

3

4

2

2

SAVCI

Pásovec kulovitý Mara slaništní
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Kočkodan	talapoin
Další úspěšný odchov si připsali kočkodani talapoini. Zajímavostí je, že jeho otec je v současnosti 
nejstarším zvířetem v Zooparku Zájezd. “Byl dovezen z Kamerunu v roce 2000 už jako dospělý a 
vzhledem k tomu, že samci talapoinů dospívají mezi pátým a šestým rokem, předpokládáme, že 
mu je v současnosti přes 25 let,” přidává zajímavost zooložka Veronika Svobodová.

9

Sýček obecný 2

PTÁCI

Emu	hnědý
Ze Zoo na Hrádečku jsme v polovině října přivezli mladého samce emu hnědého (Dromaius no-
vaehollandiae). Pochází ze snůšky, kterou v jihočeské zoo vyseděl samec a jedná se tak o přirozený 
odchov, nikoli o mládě z líhně. V naší zoo vytvořil pár s dospělou samicí Emičkou. Bude zajímavé 
sledovat, zda nový samec, který dostal hned po příjezdu jméno Emanuel, pochytil instinkty od 
svého otce a případnou snůšku bude též svědomitě opečovávat.

Novinka:	Indický	běžec
Dočasné útočiště v bývalém výběhu pro klokany našli indičtí běžci. S tímto plemenem kachen z 
Asie počítáme do budoucí expozice pro domácí zvířata.

Sýček	obecný	-	2x
První úspěšný odchov se nám povedl u sýčků obecných. “Čtvrtého dubna snesla samice první vejce 
a 21. dubna už jich bylo v budce šest. Z nich se 11. května vylíhla 4 mláďata, z nichž ale 2 nezvlád-
la první dny života. O měsíc později už malí sýčci prozkoumávali svou voliéru. Jsou velice ostražití 
a při sebemenším vyrušení se okamžitě letí schovat do budek, proto je potřeba se kolem nich po-
hybovat velmi opatrně,” říká ke svému úspěchu chovatelka Jitka Jonáková.

20
Sýčci Indičtí běžci



9
PLAZI	A	OBOJŽIVELNÍCI

Chameleon Elliotův

Ch. jemenský

Ch. kobercový

Ch. límcový

Ch. obrovský

5

57

18

8

2

Mantela zlatá

Pagekon

Phelsuma madagaskarská

Phelsuma Standingova

Želva žlutohnědá

Ch. pardálí

Ch. západousambarský

Krajta královská

Leguán jedlý

Leguánek malachitový

37

12

1

2

5

12

8

16

2

11

Terária
Terarijní expozice Zooparku Zájezd je významná svou unikátní kolekcí chameleonů, která je 
největší ze všech zoologických zahrad na světě. Chovatelé své úsilí zaměřují i na další kriticky 
ohrožené druhy plazů a obojživelníků z celého světa. Expozice na Teráriích obývají i drobní tan-
garovití pěvci z Jižní Ameriky nebo gundi saharští. Celkem je zde k vidění k 50 druhům zvířat z 
různých zoogeografických oblastí. 

Novinka:	Listovnice	červenooká
Tento zřejmě nejčastěji fotografovaný druh žáby na světě (Agalychnis callidryas) pochází ze Střed-
ní Ameriky a pro jejich nádherně svítivé oči si je návštěvníci rychle zamilovali. 

Novinka:	Phelsumy
Řady gekonů v expozici rozšířilo trio phelsum Pasteurových (Phelsuma pasteuri). Jeden samec a 
dvě samice nádherně zbarvených denních gekonů bydlí v expozici vedle pagekonů.

Novinka:	Želva	zelenavá
K dosavadním 4 druhům želv k nám přicestoval pátý - tentokrát želva zelenavá (Testudo herman-
ni). Tento druh suchozemské želvy se vyskytuje ve stepních oblastech Balkánského poloostrova, v 
Itálii nebo na Baleárech. Želvy zelenavé jsou prozatím umístěné v chovatelském zázemí.

Chameleoni Elliotovi
Hned 1. ledna čekalo na chovatele v pavilonu terárií příjemné překvapení. Samici chameleona 
Elliotova (Trioceros ellioti) se podařilo porodit 13 mláďat. „Tito chameleoni jsou díky svému půvo-
du tzv. vejcoživorodí. To znamená, že nesnáší vejce, jako některé jiné druhy ještěrů, ale inkubace 
probíhá přímo uvnitř těla, kde je samozřejmě tepelně stálejší prostředí než v okolní přírodě. Poté 
se mláďata dostávají na svět v průhledných vaječných obalech, které samice “rozvěšuje” tak, aby 
se protrhaly o vegetaci,“ uvádí Jiří Marek ml., kurátor chovu zvířat v Zooparku Zájezd. Tento druh 
chameleona dorůstá délky kolem 15 cm. Obývá horské oblasti východní Afriky ve výškách mezi 
800 – 1800 m n. m. Díky vejcoživorodosti si tak zajišťují lepší podmínky inkubace vajec, která by 
mohla jinak ve vnějším prostředí prochladnout a zastavit svůj vývoj. „Březost u tohoto druhu 
trvá přibližně čtyři měsíce. Máme velkou radost, že se podařilo tyto chameleony opět odchovat.“ 
dodává kurátor. Chameleoni Elliotovi tak byli první mláďata, která se v Zooparku Zájezd v roce 
2020 narodila.
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Gekon obrovský



Želva žlutohnědá Chameleon obrovský

Krajta královská Chameleon Eliottův

Chameleon	obrovský
Významným úspěchem je i odchov chameleona obrovského (Furcifer oustaleti). Ti jsou specifičtí 
velmi dlouhou inkubační dobou vajec. “V inkubátoru simulujeme střídání ročních období, proto 
začínáme teplejší periodou a poté vejce přesouváme do chladnější líhně. Po určité době se opět 
přesunou do tepla a po čase by mělo nastat líhnutí. Nicméně u této snůšky se dlouho nic nedělo, 
a proto jsme zkusili opět vejce umístit do chladu. Vývoj se “nastartoval” u dvou vajec, z nichž se 
poté vylíhla mláďata,” popisuje jejich složitý odchov Veronika Svobodová.

Chameleon	límcový
V unikátní kolekci tu jsou i chameleoni límcoví (Chamaeleo dilepis). někdy též nazývání laločnatí 
kvůli výrazným “ouškům”, kterými dokážou pohybovat např. při vyrušení nebo pocitu ohrožení. 
Žijí na velkém areálu po celé tropické Africe. Chovatelům se podařilo odchovat hned 8 mláďat. 

Krajta	královská
Krajty královské využíváme především při programech environmentální výchovy, ale v zázemí 
sídlí v páru, který se nám podařilo poprvé rozmnožit. “Chtěli jsme vyzkoušet přirozený odchov 
samicí, která stahy svalů udržuje snůšku dostatečně teplou. Tak by to probíhalo v přírodě. V 
teráriu se nám však nepodařilo zajistit dostatečně vysokou teplotu a vejce jsme se rozhodli samici 
odebrat a uložit do inkubátoru, kde měla stálou teplotu kolem 31 - 32 °C. Ačkoli se zárodky vyví-
jely ve všech vejcích, nakonec se úspěšně vylíhla jedna malá krajta. Pokud se v příštím roce opět 
podaří hady úspěšně spářit, pokusíme se, už poučeni, o zajištění dobrých podmínek pro přirozený 
odchov,” říká Svobodová. 
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Mládě leguána jedlého, foto Daniel Koleška



Leguán	jedlý	–	první	odchov	v	Česku	a	4.	v	Evropě
Jednoznačně největší chovatelskou událostí roku 2020 je pro nás úspěšný odchov mláděte leguá-
na jedlého (Iguana delicatissima). Leguán jedlý (někdy též nazýván chutný) je druh ještěra z kar-
ibského souostroví Malé Antily. Své jméno dostal od francouzských námořníků podle údajně skvělé 
chuti masa během koloniálních plaveb. V dnešní době je kriticky ohrožen zejména kvůli úbytku 
přirozeného prostředí a tlaku ze strany člověka. Další rány nevelké populaci leguánů zasazují 
nepůvodní predátoři, jako jsou psi, kočky nebo potkani. Problémem je i křížení s blízce příbuzným 
leguánem zeleným, který zde rovněž není původním druhem. Hlavní potravou jsou listy a květy ros-
tlin či jejich plody. „Jedná se výhradní herbivory. Mají velice rádi květy rostlin, v našich podmínkách 
třeba pampelišek nebo ibišku. Ty jsou plné sladkého nektaru a zároveň skvělým zdrojem proteinů,“ 
přibližuje leguání výživu Jiří Marek ml., kurátor chovu zvířat v Zooparku Zájezd. 

„Rodičovský pár jsme do zoo získali v roce 2014 jako jednoletá mláďata. V posledních letech jsme 
se dvakrát dočkali neoplozené snůšky. Po tom, co samice snesla 18. září celkem 8 vajec, jsme je 
prohlédli a umístili do líhně. Už o několik dní dříve bylo jasné, že se samice chystá ke snůšce, protože 
v expozici intenzivně hrabala a leguáni vejce v přírodě zahrabávají do země. Do líhně je umisťu-
jeme proto, aby nedošlo k jejich poškození a můžeme kontrolovat podmínky inkubace. Nastavení 
podmínek v líhni, jako je třeba vlhkost, teplota nebo typ substrátu, jsme konzultovali s odborníky v 
USA. U pěti vajec bylo od začátku patrné, že jsou pravděpodobně neoplozená a časem se zkazila. Ze 
zbylých tří vajec se 11. prosince vylíhla 2 mláďata. Inkubace trvala 85 dnů, což je o 10 dnů déle, než 
mají zkušenost v Zoo Jersey, která je v odchovech tohoto druhu nejúspěšnější, ale o třináct méně, 
než zaznamenali v rotterdamské zoo, které se odchov podařil rovněž letos,“ dodává podrobnosti o 
odchovu kurátor. Mláďata mají zářivě zelenou barvu, která po několika letech přechází v šedozele-
nou. Dospělá zvířata mají světlejší hlavu s výraznými výrůstky.
 
„Jedná se opravdu významný chovatelský úspěch, na který jsem skutečně hrdý. Náš terarijní tým 
odvedl skvělou práci. Celosvětově jsme teprve čtvrtou zoo, které se odchov leguánů jedlých podařil. 
U takto ohroženého druhu je důležité, aby vznikla záložní populace pro případ, že by z přírody úplně 
vymizel. Díky tomu budeme mít možnost je případně navrátit do míst přirozeného výskytu. Je ale 
nejprve potřeba zajistit, aby je bylo kam vracet. Jejich přirozené prostředí doznalo od dob příchodu 
Evropanů značných změn a pomineme-li vlivy jako jsou introdukovaní predátoři a tlak člověka, 
významným zásahem byl i hurikán Irma v roce 2017, který biotop leguánů poničil. Každý úspěšný 
odchov v zajetí nám přináší hodnotné informace o biologii druhu. O leguánech jedlých se toho příliš 
mnoho neví a bude určitě ještě dlouho co objevovat,“ popisuje význam ředitel Jiří Marek st. 
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Želva barmská foto Daniel Koleška



Želvy	barmské	se	vrací	do	expozice!
Návštěvníci je mohli v expozici naposledy spatřit v roce 2017, kdy se otevírala Terária. Od té 
doby ještě trochu povyrostly a nyní se těší na dámskou společnost. Řeč je o kriticky ohrožených 
želvách barmských (Geochelone platynota). Přesněji řečeno o 3 samcích, kteří se vrátili do terari-
jní expozice. Tomu staršímu z nich je 15 let a a dorazil k nám společně s dalším samcem a samicí 
ze své původní domoviny, z Myanmaru (Barmy). Mladší je potomkem původní skupiny, která se 
u nás rozmnožila v roce 2011. Samice krátce na to uhynula a ze sedmi vajec se vylíhli samí kluci. 
V roce 2019 se nám podařilo získat čtyřletou samičku, která v současnosti nabírá sílu a hmotnost 
v zázemí, aby své budoucí partnery brzy dorostla. Doufejme tedy, že v příští výroční zprávě se 
dočtete radostné zprávy o dalším odchovu - stalo by se tak stylově po 10 letech! Želvy barmské 
jsou v přírodě ohrožené především nadměrným lovem pro maso a tradiční čínskou medicínu. Na-
ději na její návrat do přírody ale drží chovy ex-situ, které jsou velmi úspěšně.

Podivuhodný	případ	chameleona	Willsova
Chameleon Willsův (Furcifer willsi) patří mezi druhy, které mají velmi krátký životní cyklus. 
Podobně jako jeho příbuzný chameleon Labordův (Furcifer labordi) žije sezonně a dlouhou část 
svého života přečkává ve vejcích. Ta se za příhodných podmínek (s příchodem dešťů) líhnou, malí 
chameleoni musí rychle vyrůst spářit se a naklást další vejce, aby jejich život s dlouhým obdobím 
bez vláhy opět skončil. V zajetí však nepanují tak drsné podmínky jako v přirozených oblastech 
výskytu, a tak se život samce, který k nám dorazil v roce 2017, značně protáhl. Do zajetí se dos-
tal už jako dospělý rok předtím, kdy byl zabaven na pražském letišti v pašované zásilce zvířat 
společně s mnoha dalšími druhy plazů. Přes pražskou a plzeňskou zoo se dostal až k nám. Díky 
stabilním podmínkách v expozici žil na svůj druh velmi dlouho a na věčnost odešel až 3. září 2020. 
Bylo mu tedy přinejmenším 5 let.

Volnopochůzkáři
V rámci redukce uprchlého krmného hmyzu teraristé vypustili do expozice několik druhů gekonů, 
kteří mají za úkol cvrčky a šváby lovit a zabránit tak tomu, aby padali nic netušícím návštěvníkům 
za límec. Na volno tedy expozici nově obývají denní gekoni phelsuma madagaskarská (Phelsu-
ma madagascariensis grandis) a phelsuma Standingova (Phelsuma standingi). Na opačné straně 
potravního řetězce stojí cvrčci, sarančata, ale i pavouci třesavky a snovačky, kteří se do expozice 
nastěhovali samovolně a místní klima s dostatkem potravy jim náramně vyhovuje.

Chameleon Willsův
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Phelsuma madagaskarská



Environmentální výchova
a vztah s veřejností



Posláním zoologické zahrady je vzdělávat. Proto se snažíme návštěvníkům co nejlépe přiblížit detaily ze 
života zvířat a jejich role v ekosystému. Jako menší zoo se zaměřujeme především na děti, které vědomosti 
nasávají jako houby a my se můžeme spolehnout na to, že je budou předávat dál. Daří se nám vytvářet 
komunitu se stejným zájmem. Tím je zájem o ochranu životního prostředí. Některé děti jezdí na naše 
vzdělávací programy už několik let v řadě a ty nejstarší z nich už nám začínají i pomáhat s organizací a 
přípravou. Je úžasné sledovat, jak se z dětí stávají mladí lidé se zájmem o dění kolem sebe. Je to pro nás 
neustálá motivace se zlepšovat a jít příkladem.

V zoo vyrostla nová naučná stezka s interaktivními tabulemi, další vzdělávací tabule přibyly třeba u 
velbloudů. Zorganizovali jsme několik celodenních akcí zaměřených na konkrétní skupiny ohrožených 
druhů zvířat. Spolupracujeme s odborníky ze záchranných programů i univerzit. Podíleli jsme se na vzni-
ku přírodovědného dokumentu a několika publikacích v odborných časopisech. Mám ohromnou radost, 
že se nám daří v oblasti vzdělávání zlepšovat a nacházet další a další partnery, kteří nám to umožňují.

Za významné považuji uspořádání Dne sponzorů, který je určen pro všechny podporovatele Zooparku 
Zájezd. Během krize se ukázalo, že je neuvěřitelná spousta lidí, kterým není osud naší zoo lhostejný. 
Hlavně díky nim se nám podařilo přečkat to nejhorší. Každého podporovatele si nesmírně vážíme a budu 
vždy moc rád, když se v zoo znovu a znovu potkáme.

Bohužel v uplynulé sezoně významně ubylo školních zájezdů za poznáním a vlivem přísných opatření 
i možností navštívit děti s přednáškami přímo ve školách. V rámci programu v zoo jsme na dlouhou 
dobu museli omezit hromadné akce, komentovaná krmení a přednášky pro veřejnost. Ani tak jsme ale 
své poslání nevzdali a v rámci možností a za dodržení všech nařízení vymyslet alespoň pár akcí pro 
návštěvníky. Díky dnešní multimediální době jsme rovněž mohli oslovit tisíce domácností v pořadu 
UčíTelka, kde jsme mohli odprezentovat informace o konkrétních druzích zvířat ve spolupráci s pedagogy 
i jejich žáky. 

Pevně doufám, že sezona 2020 byla v tomto ohledu unikátní a v těch dalších už budeme moci svou práci, 
kterou máme rádi, dělat naplno a pro čím dál více dětí i dospělých.

Daniel Koleška, vedoucí vzdělávání a výzkumu

4,5/5*
Google

4.9/5*
Facebook

5/5*
Seznam
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Určování druhů ptáků při programu pro děti



Programy v zoo i mimo zoo
V nelehké době plné omezení samozřejmě není jednoduché organizovat hromadné akce pro veře-
jnost. I tak jsme se snažili, samozřejmě za dodržení všech platných nařízení, zprostředkovat našim 
návštěvníkům co nejpříjemnější prohlídku a obohatit ji i nevšedním programem. Díky tomu mohli 
v zoo vidět divadlo v podání divadelních souborů Taška či KIX, vyzkoušet si své znalosti o recykla-
ci odpadu s Tondou Obalem, poznat zblízka hady v rámci Mezinárodního dne hadů, vidět doved-
nosti sokolníka během četných sokolnických ukázek nebo si zpestřit den se skutečnou hasičskou 
techniku díky SDH Buštěhrad.

Letní	příměstský	tábor
I letos jsme díky velké podpoře spolku Bactrianus a hlavní organizátorce Veronice Svobodové 
otevřeli rekordní čtyři termíny příměstského tábora. Těch se dohromady zúčastnilo přes 100 dětí. 
Tentokrát jsme se zaměřili na tropické oblasti a jejich zvířecí obyvatele. Děti jako vždy řešily 
zapeklité úkoly, musely zdolat nástrahy v podobě různých překážek a vzájemně spolupracovat, 
aby se jim to podařilo. Vydávali jsme se pozorovat zvířata nejen do zoo, ale i do přírody kolem. 
Díky tomu jsme viděli spoustu druhů ptáků, plazů i bezobratlých. To vše bylo jako vždy proložené 
spoustou her od nejzábavnější lektorky Báry Horákové. Do týmu v tomto roce přibyla i ornitoložka 
Veronika Firlová, která se postarala o zajímavý výklad o ptácích a pořídila i skvělé snímky. Novink-
ou pro tento ročník byly i dva termíny Přespávacích dvoudeňáků - s dětmi jsme v zoo strávili celý 
den, noc a další den. Díky tomu jsme mohli v noci pozorovat noční motýly, poslouchat sovy nebo 
si prohlédnout spící zoo. Usínání pod širým nebem u ohně se dětem moc líbilo. Jako každý rok to 
byla ohromná zábava a my už se moc těšíme na ten další!

Letní	fotosoutěž
Do tradiční letní fotosoutěže jsme letos obdrželi několik stovek fotografií a vůbec nebylo snadné 
vybírat vítěze. Ty vybírali fanoušci na sociálních sítích i zaměstnanci zoo. Nakonec se vítězkou po 
těsném boji stala Adéla Urbanová s fotografií listovnice červenooké, která zároveň vyhrála i cenu 
zaměstnanců. Na druhé příčce se umístil Michal Peterka a bronz bral Petr Vajdl. Oba s fotografií 
mláděte talapoina. Cenu ředitele obdržela Erika Kominková za snímek korsaka. Všem výhercům 
ještě jednou gratulujeme a už teď se těšíme na další ročník.

Křtiny	malého	lemura	s	Kristýnou	Janáčkovou
Mládě lemura hnědého přijela pokřtít herečka Kristýna Janáčková se synem Luisem Frederikem. 
Kristýna Janáčková se synem malé lemuří holčičce popřáli hodně zdraví a šťastný život. „Jsem 
moc ráda, že se můžu stát kmotrou malého lemura. Zvířata obecně milujeme. Lemuři jsou navíc 
velice aktivní zvířata, stejně jako můj syn Luis. Společně jsme vybrali jméno Estelle podle Luisovy 
nejlepší kamarádky.“ řekla při křestu Janáčková. Za účasti návštěvníků pak došlo k symbolickému 
polití křestní tabule alkoholickým i nealkoholickým sektem. „Za kmotru jsme vybrali herečku 
Kristýnu Janáčkovou, kterou návštěvníci budou znát např. z Ordinace v růžové zahradě. Loni u 
nás fotila charitativní kalendář pro děti s fenylketonurií společně s Andreou Růžičkovou, která se 
postavila za fotoaparát.“ doplňuje ke křtu vedoucí vzdělávání Daniel Koleška.
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Den	sponzorů
Jako poděkování všem, kteří nás podporují, jsme uspořádali poslední letní víkend Den sponzorů. 
Ten byl určen všem adoptivním rodičům a partnerům z řad firem a sponzorů, které jsme pozvali 
do zoo na bohatý doprovodný program a speciální prohlídky. Všech sponzorů si nesmírně vážíme 
a jsme jim za jejich podporu opravdu vděční.

Kladenští	sportovci	adoptují
Na tradičním turnaji Páňa Cup došlo před finálovým zápasem k předání symbolického šeku 
zástupci kladenské hokejbalové mládeže. Mládežníci HBC Kladno mezi sebou vybrali 15000 Kč, 
které putují na chov rysů ostrovidů, které mají ve znaku. Ačkoli nakonec chrabří kladeňáci nevy-
bojovali celkové vítězství, pro nás jsou jednoznačnými šampiony! Kladenští volejbalisté Eagles již 
několikátou sezonu podporují orly savanové, kteři jim na dálku dodávají křídla. Symbolický šek 
předal během utkání hned z kraje roku přímo trenér Milan Fortuník.

Výstava	Blíž	přírodě
Dlouhé zimní měsíce jsme se rozhodli zpříjemnit obyvatelům Kladna fotografickou výstavou. Vů-
bec poprvé v naší historii se podařilo zorganizovat výstavu fotografií mimo areál zoo. Název Blíž 
přírodě odkazuje na heslo, kterým se Zoopark Zájezd od svého vzniku prezentuje. Cílem výstavy 
bylo ukázat zvířata zblízka tak, aby vynikla jejich krása, která může být často schována za prvním 
dojmem. Výstavu jsme umístili v galerijním prostoru obchodního centra Central na Kladně. Au-
tory fotografií se stali lidé spříznění se Zooparkem Zájezd - Daniel Koleška, Jitka Jonáková, Jiří 
Marek ml., Tomáš Caska a Anežka Ťuláková, která se zároveň ujala celkové organizace a jen díky 

Hokejbalisté podporují rysa ostrovida
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Otevření výstavy v OC Central s Danem Jiránkem

Divadlo KIX přináší radost návštěvníkům i zoo Křest kůzlat s Taška Kladno



ní se podařilo dotáhnout celý projekt do konce. Tisk zajistila kladenská firma Acentrum. Mediál-
ním partnerem bylo Relax Radio, se kterým dlouhodobě spolupracujeme. Výstavu svým jménem 
zaštítil i primátor Statutárního města Kladna Dan Jiránek a vedoucí Odboru životního prostředí 
Radovan Víta. Za Středočeský kraj přislíbil účast náměstek hejtmanky pro životní prostředí, Mi-
loš Petera. Z rodinných důvodů ale nakonec nemohl na zahájení dorazit. Za Zoopark Zájezd při-
jeli na zahajovací den výstavy spoluzakladatelé Jiří Marek a Dana Fraňková. Návštěvníci měli 
možnost si výstavu nejen prohlédnout, ale rovněž si i některý z fotoobrazů na místě objednat. 
Veškerý výtěžek putoval na osvětovou činnost Zooparku Zájezd. Zahájení se zúčastnilo několik 
desítek návštěvníků, kteří s autory fotografií dlouze hovořili o zážitcích, které vznikaly při jejich 
pořizování. Výstava Blíž přírodě byla v obchodním centru Central umístěna od 1. 2. do 5. 3. 2020. 
Z reakcí v návštěvnické knize zůstalo mnoho krásných vzkazů jako motivace do (snad) příštích 
ročníků.

Křest lemura s Kristýnou Janáčkovou a jejím synem Luisem
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31. ledna   Pololetní prázdniny v zoo
1. února - 5. března          Výstava fotografií v OC Central Kladno
15. února                   Valentýn v zoo 
22. února - 15. března           Jarní prázdniny v zoo
29. února a 7. března           Setkání s chameleony
14.března                     Sokolnické ukázky
27. dubna   Slavnostní zahájení sezóny
30.-31. května                        Dětské dny v zoo
14.června - 30. srpna            Víkendová komentovaná krmení
4. července   Křest mláděte lemura hnědého s herečkou Kristýnou Janáčkovou
16. července                   Mezinárodní den hadů
18. července                            Želví den s tvořivou dílnou
1. srpna   Křest kůzlátek a divadlo v zoo s Taškou Kladno
16. srpna   Sokolnické ukázky
29. srpna                     Rozloučení s létem a den sponzorů 
12. a 20. září                         Sokolnické ukázky
28. září   Podzimní den v zoo
5. prosince   Mikuláš, čert a anděl u zvířátek

Harmonogram akcí 2020

Zoo předala vstupenky v hodnotě 100 000 Kč zaměstnancům nemocnice Kladno za jejich práci během pandemie.
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Radost posíláme dál
Dar	kladenským	zdravotníkům
V pátek 3. července 2020 předal ředitel Zooparku Zájezd Jiří Marek st. volné vstupenky předse-
dovi představenstva kladenské nemocnice Jaromíru Burešovi za přítomnosti novinářů. Vstupenky 
v hodnotě 100 000 Kč jsou určeny lékařům, sestrám, laborantům a dalšímu zdravotnickému per-
sonálu, kteří svým nasazením a profesionalitou zajistili poskytnutí zdravotní péče všem pacientům 
kladenské nemocnice během koronavirového období. “Krize nás zasáhla všechny. Jako soukromá 
zoo jsme ji pocítili opravdu výrazně. Teď, když jsme se snad už dostali z nejhoršího, bychom rádi 
poděkovali těm, kteří byli v první linii a pomohli celou situaci zvládnout. Všech zaměstnanců klad-
enské nemocnice si velmi vážíme a za profesionální zvládnutí krizového období jim patří náš vděk.” 
řekl během předávání ředitel zoo Jiří Marek st. “Velmi nás těší, že si Zoopark Zájezd vybral na ob-
darování právě naši nemocnici a naše zdravotníky. Věřím, že těmito vstupenkami naše zaměstnance 
potěšíme a přijmou je jako výraz poděkování za svou nelehkou a velmi zodpovědnou práci,“ řekl 
Jaromír Bureš, předseda představenstva Oblastní nemocnice Kladno.

Dárek	pod	stromeček	znevýhodněným	rodinám
“Na jaře nám velmi pomohla solidarita našich návštěvníků, kteří se stali adoptivními rodiči našich 
zvířat, koupili si zážitky, nebo nás podpořili darem na transparentní účet. Dojalo nás vidět, že jim 
na naší zoo tolik záleží,” říká ředitel Jiří Marek. “Zavření nás ale mrzí právě i kvůli návštěvníkům, 
pro které bychom jinak byli příjemným místem na výlet na čerstvém vzduchu,” doplňuje. I pro-
to se vedení Zooparku Zájezd rozhodlo v zimě podpořit znevýhodněné rodiny a díky spolupráci s 
Klubem svobodných matek, Charitou Kladnou a Evangelickou církví v Kladně rozdalo vstupenky 
pod vánoční stromek rodinám, o které se tyto organizace starají. Za každou prodanou online vstu-
penku daroval jednu rodinnou na tyto účely. “Vyrazit do zoo je pro většinu dětí naprosto běžná věc. 
To ale v neúplných rodinách neplatí vždy. Výlet bývá výjimečný zážitek, který si rodiče samoživitelé 
často nemohou dovolit. V letošním roce už dvě vlny koronavirové krize udělaly finančně samoži-
vitelům čáru přes rozpočet a nemálo z nich řeší existenční potíže. A děti tyto věci nesmí pocítit, ty 
mají nárok si užít zážitky se vším všudy a na jejich konci říct “Bylo to super!” říká Veronika Kyptová 
z Klubu svobodných matek, který pomáhá samoživitelkám a samoživitelům, kteří patří mezi nejvíce 
zasažené letošní krizí. Celkově jsme rozdali 300 rodinných vstupenek v hodnotě 105 000 Kč. Věříme, 
že udělají radost na tom nejlepším místě.
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Věda a výzkum 
Za	vzácnými	mloky	do	Turecka
Text a foto: Daniel Koleška

Ještě před úderem první vlny koronavirové pandemie se nám s kolegy Vojtěchem Vítou, Tomášem 
Holerem a Petrem Hammerschmiedem podařilo odcestovat do jižního Turecka za endemickými 
mloky rodu Lyciasalamandra. Pomineme-li jeden druh z řeckého ostrova Karpathos, je možné za 
velmi krátkou dobu v řádu několika dní objet oblast výskytu všech zbylých druhů a poddruhů těch-
to štíhlých mloků. Nejzápadnější a nejvýchodnější body jejich rozšíření totiž dělí pouhých 350 km 
vzdušnou čarou. Celkově zde takto nahuštěno žije 6 druhů s celkem 21 poddruhy, jež byly doposud 
popsány. Pozorovat mloky v jejich přirozeném prostředí je velice intenzivní zážitek, který jsme 
chtěli zprostředkovat i dalším lidem. Z naší cesty proto vznikl krátký přírodovědný dokument pod-
pořený firmou Repti Planet, který je volně dostupný zde:
https://youtu.be/r2LZsRDMS0c

Ani bouře s kroupami nezabránil a mlokům vyrazit za po-
travou. Lyciasalamandra antalyana gocmeni.

Lyciasalamandra fazilae ulfetae patří se zářivě červeným 
zbarvením k nejbarevnějším poddruhům 
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Samci rodu Lyciasalamandra se vyznačují přítomností tvz. 
pseudopenisu, který slouží ke stimulaci samice při kopulaci

 Lyciasalamandra antalyana antalyana se vyskytuje na okraji 
turistického letoviska Antalya



Kroužkování ptáků a monitoring v okolí zooVýzkum růstu u plazů RNDr. Petry Frýdlové z UK

Monitoring	a	kroužkování	ptáků
Díky spolupráci s Ing. Veronikou Firlovou z Fakulty životního prostředí České zemědělské univer-
zity jsme zahájili monitoring ptáků vyskytujících se v okolí zoo. Ptáci jsou během roku průběžně 
odchytáváni ornitologických do sítí a vybaveni speciálními kroužky, které umožní jejich identifik-
aci. Díky tomu je možné získat detailní informace např. o migraci. V plánu je v dalším roce zorga-
nizovat ukázku kroužkování pro veřejnost.

Vědecké	publikace
V prestižním vědeckém časopise Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences vyšla stud-
ie RNDr. Petry Frýdlové zabývající se ukončeností růstu u plazů. Ta navazuje na předchozí studii, 
kterou jsme rovněž pomáhali připravit.Vědecký tým materiál analyzoval pomocí metody mikro-CT, 
díky které mohl pozorovat detaily na struktuře kostí. Na studii se podílel také ředitel Zooparku Zá-
jezd Jiří Marek.
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Zoo v médiích a online
Zoopark	Zájezd	online
Informace o dění zoo publikujeme na svém webu, sociálních sítích a v tiskových zprávách.
www.zoopark-zajezd.cz #zooparkzajezd

Naštvaná Naštvaná 
kráska

Naštvala se a ztemněla. Samičku chame-
leona jemenského více než chutné saranče 
rozpálil pohled do objektivu fotoaparátu. 
Sotva se v čočce zahlédla, v domnění, že vidí 
vetřelce, »převlékla« se ze světle zelené do 
tmava s černými a žlutými skvrnami. Mód-
ní přehlídku provázela varovným syčením a 
na rozdíl od modelek, které touží po štíhlosti, 
roztáhla hrdelní váček a celé tělo zploštila, 
aby vypadala co největší. 

„Zbarvením chameleoni vyjadřují emo-
ce a náladu. Lidé se často mylně domníva-
jí, že to dělají podle okolí, aby se zamas-
kovali,“ vysvětluje mluvčí zooparku Dani-
el Koleška. Jeho slova záhy potvrdil samec 
chameleona jemenského. Když uviděl jiného 
fešáka blízko svého teritoria, hned mu zeze-
lenáním dal najevo, kdo je tu pánem. Rozči-
lením ještě svíjel a rozvíjel ocas. „Ne všichni 
chameleoni mají tak výrazné barvy. Mezi 
nejpestřejší druhy patří chameleon kober-
cový,“ dodal Koleška. 

kolekcí chameleonů na světě

Samička chameleona Samička chameleona 
jemenského svým jemenského svým 
temným zbarvením temným zbarvením 
zastrašuje svůj odraz zastrašuje svůj odraz 
v čočce fotoaparátu.v čočce fotoaparátu.
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ztemněla 
a syčela
ZÁJEZD (vet) – Barvy mění jako 
ponožky. Jsou odvážní, zdatní lov-
ci. Chameleoni jsou fascinující 
tvorové. Jejich největší druhovou 
kolekcí na světě se pyšní Zoopark 
Zájezd na Kladensku.

Víte, že...Víte, že...
...zoopark nyní chová 
16 druhů chameleonů? 

Dospělých jedinců je tu 50 
a počet mláďat se neustále 
mění.

Nejbarevnější
Mezi nejpestřejší druhy patří  chameleon 
kobercový. V rozrušení vypadá, jako by ho 
někdo vyšil z korálků.

Rohy používá 
k soubojům.

Je to zápasník
Samec chameleona třírohého má na přední 
části těla tři rohy. Jsou pokryté rohovinou, 
tedy ztvrdlou kůží, a slouží mu k soubojům. 
Při nich soupeřům nejde o to, aby zabili 
soka, ale rohy se přetlačují. Jeho 
domovinou je výchovní Afrika.

Chameleon třírohý

Žije na zemi.Žije na zemi.

Nejmenší ze všechNejmenší ze všech
Brokézie patří mezi chameleony, kteří žijí na 
zemi nebo v podrostu. Jeho tělíčko měří dva až 
tři centimetry. Živí se nejmenšími bezobratlými, tři centimetry. Živí se nejmenšími bezobratlými, 
jako jsou např. malé mušky nebo chvostoskok. jako jsou např. malé mušky nebo chvostoskok. 

Brokézie

Sameček chameleon
jemenský je zatím v klidu...

...jakmile spatřil konku-
renta u svého teritoria, 
začal měnit barvu...

...a na vrcholu rozčilení se 
vybarvil do pestrých odstínů 
zelené a výhrůžně stáčel ocas.

Loví i ještěrky
Jedním z největších na světě je chameleon 
obrovský. V dospělosti může dosahovat dél-
ky i přes 70 cm. Je schopen ulovit i menší 
obratlovce jako jsou menší ptáci, ještěrky 
nebo jiní chameleoni. Jeho domovinou je 
Madagaskar. Barvy nemění tak výrazně 
jako jiní chameleoni. V rozčilení se mu na 
těle zvýrazní červená a černá. 

V rozčilení V rozčilení 
červená.červená.

Chameleon obrovský

Kořist má ve vteřině
Při lovu chameleon vystřelí jazyk na vzdá-

lenost, která se může rovnat délce jeho těla i 
s ocasem. V případě chameleona jemenského 

(na snímku) to může být přes 30 cm. Sliny, které 
má na jazyku, se na vzduchu mění v »lepidlo«. 
Kořist si tak přilepí na jazyk a vtáhne ji do 
tlamy. Akce trvá zlomek vteřiny. „Kořist neloví 
zbytečně malou, ale ani takovou, která by s 
mu nevešla do tlamy,“ upřesňuje Koleška.

ý,

Jazyk je dlouhý, jako Jazyk je dlouhý, jako 
je on sám vystřelí za je on sám vystřelí za 
kořistí.kořistí.

Saranče Saranče 
přilepí na přilepí na 
jazyk a jazyk a 
vtáhne do vtáhne do 
tlamy.tlamy.

Lídr kapely Mirai:Lídr kapely Mirai:
Velký požárVelký požár administrativní budovy administrativní budovy

MORAVSKÝ PÍSEK 
(ČTK, raj) – Administra-
tivní budova vyhořela ve 
výrobním areálu v Morav-
ském Písku na Hodonín-
sku. Škoda bude v milio-
nech korun. 

„Střecha se propadla. 

Na místě bylo 70 hasi-
čů, dva se zranili,“ uvedl 
mluvčí hasičů Filip Venc-
lovský. Příčinu požáru 
budou vyšetřovatelé tepr-
ve určovat, včera se ještě 
nedostali dovnitř objek-
tu. K požáru vyjeli hasi-

či krátce po jedné v noci, 
postupně vyhlásili druhý a 
třetí stupeň požárního po-
plachu. Aby mohli dohasit 
jednotlivá místa požáru, 
museli rozebrat zřícené 

konstrukce. Voda používa-
ná k hašení kolem budovy 
namrzala, hasičům práci 
komplikovalo náledí, kte-
ré bylo také příčinou obou 
zranění.

Hasiči zápolili s Hasiči zápolili s 
požárem od jedné požárem od jedné 
hodiny po půlnoci, hodiny po půlnoci, 
dva se zranili.dva se zranili.

Krytina se žárem Krytina se žárem 
zkroutila, střecha zkroutila, střecha 
se propadla.se propadla. Fo
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Škoda jde do milionů!Škoda jde do milionů! PRAHA (mir) – Skupina Mirai, jejíž aktuální singl »I přes 
to všechno« je jednou z nejhranějších písní v českých rádi-
ích, přesunula jarní termíny svého turné na podzim 2021. 

Důvodem je nepříznivý vývoj pandemické situace. 
Kapela s hity jako Když nemůžeš, tak přidej, Anděl 

nebo Chci tančit doufá, že už je to naposled. 
„Mrzí nás stejně jako všechny, že musíme 

fanouškům už poněkolikáté měnit termín 
koncertů. Něco nám říká, že už je to 

ale poslední přesun, a opravdu... Ni-
kdy jsme nebyli hladovější a natě-
šenější než teď. Věřím, že až se 
uvidíme, bude to neskutečně emo-
tivní,“ uvedl za kapelu zpěvák Mi-
rai Navrátil (28). První koncert by 
Mirai měli odehrát 1. a 2. září ve 
Zlíně. Po koncertech v Pardubicích, 

Jablonci nad Nisou, Karlových Va-
rech a Plzni série vystoupení skončí 
8. a 9. října v Krnově.
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Jsme hladoví a natěšení

Mirai Navrátil, lídr Mirai Navrátil, lídr 
kapely, by nejraději kapely, by nejraději 
začal koncertovat začal koncertovat 
hned.hned.

Pyšní se největší veřejně přístupnou
Zoopark Zájezd na Kladensku 

vává 
m.m.

Hýbou 
očima

Lov je jedním z mála 
okamžiků, kdy se cha-

meleon dívá oběma očima 
dopředu. Jinak se pohybují 

nezávisle na sobě, a tak 
aniž by hýbal hlavou, 

vidí kolem sebe. 

ddu.u.u.........
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Moravský PísekMoravský Písek
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