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Ahoj přírodovědci

Čas běží a máme tu další číslo Atlasu. Najdete v něm informace o předprázdninových 
akcích, jednu prázdninovou a něco z vaší tvorby, včetně speciální Kubovy přílohy. 
Samozřejmě nějaký ten testíček. Několik novinek ze zoo, představíme vám nováčky z našich 
výběhů a ohlédneme se zpět za povodní.

Velká omluva

Redakce se velice omlouvá Anetě Dejlové, jelikož jsme v minulém čísle omylem uvedli 
jako jediného autora titulní strany Adama. Autory orlosupa na titulní straně, jsou Aneta 
a Adam Dejlovi. Doufáme, že nám bude odpuštěno☺

Co nového v Zoo?

Gulab má restauraci

Naše stará slonice Gulab 
dostala nečekaný dárek. 
Málo kterému zvířeti se 
podaří, že je po něm v zoo 
pojmenovaná nějaká stavba, 
a už vůbec ne, za jeho života. 
Vedle slonince vyrostla úplně 
nová restaurace, která byla 
pokřtěná jako Gulab. Takže 
vedle restaurace Gaston, 
pojmenované po slavném 
lachtanovi, který uplaval 
při povodni v roce 2002, je 
Gulab druhým „slavným“ 
zvířetem. Dokonce na 
zmíněnou restauraci vidí ze 
svého výběhu☺
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Nováčci v zoo

Zubřice 

Stádo zburů 15.5. rozšířila nová zubřice Boženka, která přijela až ze Zoo Bratislava. Je 
opravdu krásná a hlavně neskutečně hodná. Její, dnes již bývalý, chovatel ve slovenské zoo 
nám o ní prozradil, že: „Je hodná, len si rada robí srandu z l´udí.“

Kobylka

Spolu s Boženkou přijela ze slovenské Zoo Bojnice kobylka koně Přewalského Urga. 
Pražská zoo ji vyměnila za hřebečka Urana, který je vlastně její mladší bratr a v Bojnicích 
se před lety narodil.  

Psi pralesní

Fenka psa pralesního má čtyři štěňátka. Narodily se 18.7.a jsou to tři samičky a jeden 
kluk. To je výborná zpráva, protože tahle jihoamerická psovitá šelma se v zajetí velice špatně 
množí.



Srpen 2013

Tygřík

Během prázdnin se narodilo kotě tygra sumaterského. Jeho máma se o něho nechce starat 
tak, jak by se správnou tygří matku slušelo, takže malý kocourek má několik tetiček, které 
mu pomáhají.

Ježura australská

Ne že by byla ježura v pražské zoo úplným nováčkem. V Praze byly ježury chovány už od 
roku 1954. Od letošního srpna se můžete opět potkat s těmito zajímavými zvířaty v prostoru 
Indonézské džungle. Více se o ježurách dozvíte v následujícím čísle Atlasu.
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Povodně

Asi nemá cenu se rozepisovat, co kde komu uplavalo (tak třeba zahradnická buňka 
zvládla doplout až do Kralup nad Vltavou), ale většina zvířat, hlavně díky rychlé reakci 
chovatelů, velkou vodu ustála celkem dobře. Na stěhování některých z nich, se můžete 
podívat do galerie. Konec konců, spoustu jste toho viděli i na vlastní oči, a mnohde přiložili 
hojně ruce k dílu. Díky moc☺ 
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III. transport koní do Mongolska

Na začátku prázdnin jsme opět 
vypravili čtyři kobylky - Lotusz, 
Spange, Barču a Jácint. Původně měla 
letět Rosina, ale pobyt v bedně se pro 
ni ukázal naprosto nepřijatelný, takže 
místo ní „nastoupila“ Barča. V tuto 
dobu se už prohání po mongolských 
pláních☺ 

Jak probíhá výměna zvířat

Výměny zvířat mezi zoologickými zahradami jsou vždycky předem důkladně naplánované. 
Nestačí se totiž jen tak domluvit, že vyměníte dvě kapské veverky za jednu mangustu liščí. 
Je potřeba vybrat správné jedince, aby se vám nestalo, že dovezené zvíře nebude vhodné do 
chovu, protože je třeba příbuzné s vaší skupinou, nebo má nevhodné genetické předpoklady. 
Tohle je práce zoologů a koordinátorů chovu. Potom je důležité, domluvit vše na „papírové“ 
úrovni. To obvykle zařizuje obchodní oddělení. Povolení k vývozu a dovozu, spousty razítek 
a seznam vyšetření, které bude budoucí „cestovatel“ potřebovat. Zároveň s papírováním, 
přichází na scénu veterináři, kteří ona požadovaná vyšetření zařídí. Nakonec chovatelé 
vyberou vhodnou přepravní bedýnku (bednu, kontejner...). Tak a je naloženo.

Teď nastává druhá fáze, samotné cestování. Abychom nejezdili sem a tam, jako zmatené 
včely, mnohdy se šetří čas tím, že se sdruží několik transportů. Zoo si vzájemně vycházejí 
vstříc, takže není neobvyklé, když se cestou přibalí ještě další zvířecí pasažér, který 
„vystoupí“ během malé odbočky cestou.

Tak například se můžete 
podívat, jak cestovala zubřice 
Boženka a kobylka Urga. 
V úterý ráno byla v Praze 
naložena do bedny kobylka 
„převaláka“ Greta a jedna 
prázdná bedna na antilopu. 
Gretu jsme dovezli do Dolního 
Dobřejova (a vypustili na naši 
terénní stanici) a místo ní 
naložili hřebečka Urana, který 
směřoval do slovenské zoo 
Bojnice. Cestou na hranice, 
jsme se zastavili v zoo Lešná 
u Zlína, kde zůstala antilopí 
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bedna. Večer jsme přijeli do Bojnic. Uran přečkal noc v klidu v bedně. Ráno jsme vypustili 
Urana a naložili Urgu, se kterou naše auto pokračovalo do zoo Bratislava. Zde byla naložena 
zubřice Boženka. A hurá domů do Prahy☺

Proč nebudeme mít ochočeného tygříka?

Bylo by to krásné. Mazlivý tygřík a tulí, každý si ho může pohladit, vyfotit se s ním… 
Jako to vidíme často ve filmu, nebo televizi. Proč tedy naše kotě, když se o něho maminka 
nechce starat, nebude „šmudla“?

Filmoví a cirkusoví tygři jsou „flaškáči“. To znamená, že je neodchovala jejich matka 
přirozenou cestou, ale trpělivý chovatel je krmil z dudlíku. Takové zvíře je velice přátelské 
k lidem, protože je považuje za svůj vlastní druh. Na druhou stranu to zhoršuje komunikaci 
s ostatními tygry, tudíž velice komplikuje chov.

Jak to dělají v tedy v cirkuse?  Jednoduše. V jejich péči žijí celé generace „domácích“ 
tygrů, pečlivě vybíraných pro svou přátelskou povahu, bez ohledu na konkrétní poddruh. 
V podmínkách zoo se naopak zabýváme záchranou konkrétních ohrožených poddruhů, tudíž 
je velice důležitý původ rodičů.

A jak tedy odchováváme malého tygříka, když má tak lehkomyslnou mámu? Jednoduše. 
Tedy ono to tak jednoduché není☺. Co nejvíce času tráví kotě s mámou. Hraje si s ní, nechá 
si čisti kožíšek… jen když je čas krmení, pustí chovatelé tygřici do výběhu a mládě si půjčí. 
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Kocourek pak dostane krmení z láhve a může se vrátit do pelíšku. No, a když má máma 
výjimečně chuť, tak si malého nakrmí sama. To bohužel není moc často. Nicméně kotě 
moc dobře ví, že je tygr a jak spolu tygři „mluví“. To je ovšem na úkor mazlivosti, 
protože chovatelé se s kotětem zásadně „nemuchlují“ (i když by samozřejmě moc rádi), 
aby mu zbytečně nepletli hlavu.

Proto v zoo najdete tak málo přítulných zvířat, i když s nimi „jejich“ chovatelé 
pracují každý den.

Akce minulé

Výprava za zkamenělinami 

Tým paleontologů po náročném dni 
plném „ťukání“. Podrobnosti o našem 
putování najdete v příštím Atlase na stránce 
„zápisník z výletu“, pro případ, že byste 
si snad výpravu chtěli zopakovat. Ovšem 
originál je jen jeden. Kdo tam nebyl, může 
si nechat jen vyprávět. Zkameněliny na 
nás útočily ze všech stran. Z temných 
koutů lezli obrovití hlavonožci, lilijice za 
námi vztahovaly chapadla a pak přišlo to 
nejlepší. Zkratka☺
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Dobřejov. 

Ano, bylo to výživné. Stihli jsme úplně všechno. Výlet, koupání, ohýnek, výcvik 
lovckého psa, rozsednout lavičku, stopovat neznámé zvíře a objevit totálně ujetou houbu….

Otázka pro absolventy „kurzu Dobřejov“: Proč je Štěpán v trenkách, Matyáš mokrý 
a Erik leze z želvího jezírka?  
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Po stopách chramostaila slaništního. 

Skupina neohro-
žených zoologů se do 
toho opřela a nalezla 
nezvratné důkazy o vý-
skytu chramostaila na 
území ČR. Konkrétně 
v okolí Knínic na Da-
čicku. Stopy, nora, ta-
jemné zvuky… jen ten 
chramostaila se nám 
schoval… Nevadí, my 
ho jednou najdeme!
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Vyhodnocení soutěže

Tramtadáááá a máme tady výsledky kočičí soutěže. V záplavě správných odpovědí jsme 
ze všech dvou, které dorazily, vybrali ty nejlepší, které obsadily první dvě příčky pomyslného 
žebříčku.

Dlužno dodat, že odpovědi byly zpracované velice pečlivě, takže přeci jen nebylo tak 
jednoduché vybrat tu přesnější. Pomyslnou zlatou medaili získává Kuba Trtík. Hned v závěsu 
za ním se umístila Radka Buková. Správné odpovědi jsou: 1 – lev indický, 2 – karakal 
(mládě), 3 – tygr ussurijský, 4 – kočka rybářská, 5 – gepard, 6 – kočka domácí, 7 – tygr 
malajský

Představujeme domácí zvíře

Na tomhle místě dostane prostor každý, kdo by chtěl představit svoje domácí zvířátko. 
Nemusí být je jendno☺

Abyste věděli, jak takové představení má vypadat, první se obětuje Fáfinka s Jeňýkem 
a Bubu. Další z odvážných je Kuba jeho úžasné štěně Barča.

Kaloň egyptský Bubu (samička)

Kaloni jsou jedni z největších netopýrů. Živí se výhradně přezrálým ovocem. Jejich 
domovem jsou tropické pralesy, kde mají dostatek potravy po celý rok. V pražské zoo je najdete 
v noční chodbě pavilonu Indonésie. „Naše“ Bubu je hendikep. Nějaký padouch jí v expozici 
zoo ukousl jedno křídlo (nebo spíš hrudní končetinu), takže se už nemůže vrátit mezi ostatní. 
Je nelétavá a pohybovat se sice může šplháním, ale občas se neudrží a spadne na zem, což by 
jí v pavilonu mohlo být osudné. Naskytla se tedy otázka, kam s ní? Modří už vědí, Fáfinka se 
jí ujala jako deponátu☺. Nemyslete si, chovat doma kaloně zní sice lákavě, ale…
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Pokud nemáte kaloně od 
malička, nepočítejte s nějakým 
velkým mazlením. Budete rádi, 
když vás nechá občas podrbat 
bříško. Navíc vyžaduje každý 
den čerstvé ovoce, což s sebou 
nese ještě jednu drobnost – trus 
konzistence přesnídávky☺. 
Hlavní ale je, že ji máme rádi. 
I když kouše, nebo po nás 
vztekle seká zbylým křídlem☺.

Jezevčík trpasličí Barča

Tady měl být původně stručný výtah, z Kubova referátu o Barče. Jenže nám přišlo líto, 
ho jakkoli krátit. Takže jej nakonec otiskujeme v plném znění. Pohodlně se usaďte a dejte se 
do čtení…☺ (Fáfinka si tímto uděluje medaili za statečnost, jelikož Kubův rukopis osobně 
předatlovala do počítače – omlouvá se také za případné drobné nedostatky, vzniklé při 
luštění rukopisu)

Barča – jezevčík krátkosrstý (umělecké jméno Euforia)
Datum narození: úterý 10.12.2013 – nejmladší ze všech štěňat
Zvláštní znamení: všichni říkají, že má namalované oči. Toto znamení má ze všech štěňat 
jediná. Játrový čenich. Svátek má v den, kdy jsme Barču přivezli k nám domů -  22.2.2013
Typ srsti: červená, Datum tetování: 7.2.2013, Tetovací číslo: 86331 (očipovaná)
Chovná stanice: Vives Bohemia (www.vivesbohemia.cz) matka: nella (Ornella) otec: Borek 
of Ba-Lotta, teta Quina

Jak se k nám Barča dostala

Už od svých tří let jsem toužil po psovi. Chtěl jsem mít doma toho nejlepšího psího 
přítele. Toužil jsem po německém ovčákovi, aljašském malamutovi, bernardýnu, grónském 
psu, medvědím psu, entlebušském salašnickém psu… Ze zoufalství jsem byl ochoten 
přistoupit i na bišonka jorkšíra, kterého si přála máma. Jednou dědeček sehnal v práci pána, 
který choval maďarské ohaře. Byla to skvělá příležitost. Všichni jsme psa chtěli, ale máma 
tvrdila, že je pes pro naši domácnost moc velký. Nakonec naočkovala i tátu, a když se 
rodiče rozhodnou, tak s nimi obvykle nic nepohne. Nikdy jsem si to nepřestal vyčítat. Měl 
jsem i vztek, že jsme tuto naději jen tak nechali plavat. Můj dopis na ježíška však rozhodl. 
Napsal jsem si o italského chrtíka s krásnou stříbrnou srstí a modrýma očima. A jednou 
jsem načapal rodiče, jak koukají na stránky s jezevčíky. Když jsem přišel blíž a zeptal se, co 
dělají, řekli: Koukáme, co dělají gorily. Já ale věděl, že se už blíží chvíle mít psího přítele. 
Čekala nás dovolená v Thajsku a rodiče řekli, abych šel s nimi na výlet. Bylo to tak týden 



Srpen 2013

před odletem. Když jsem se zeptal, kam to vlastně jdeme? Řekli buď: to je překvapení, 
nebo: k jednomu pánovi, co je myslivec. Když jsem já rodiče dorazily do hájovny, paní 
myslivcová a její děti nás uvítali. Najednou otevřeli jedny dveře, za kterými se ozývalo: haf, 
fňuk, hajůůůů, haf, haf, a když otevřeli dveře, vrhli se na nás malincí jezevčíci ani ne sedm 
týdnů staří. Hladily jsme jejich srst a oni jen kvetli radostí. Máma řekla: Kubo, jednoho si už 
brzo vezmeme. Neřekl jsem nic, jenom mi vytryskly slzy, protože to byla chvíle, na kterou 
jsem čekal deset let. Dlouho jsme se však rozhodovali, jestli kluk nebo holka a nakonec to 
byla fenka. Nedočkal jsem se tedy nejstaršího Empiera, ale za to nás čekala krásná Euforia. 
Denně jsem se mámy ptal, jestli se na Barču těší, vždy odpověděla že ano. Když jsme se 
vrátili z Thajska, nemohl jsem se dospat dne 22.2.2013. Přesto jsem se ale dočkal. Dne 
22.2.2013 jsme si pro Barču dojeli. Zpáteční cesta byla ale hlučná. Barča kousala do mříží 
přepravky, ječela, kňučela, vyla, štěkala a utišit ji skoro nešlo. Když vystoupila, udělala na 
sněhu svůj první bobek poprvé se u nás vyčůrala. Doma vše očuchávala, ale po půl hodině 
se chovala, jako by už u nás bydlela roky. Hrála si, běhala jako o život a seznamovala se 
s naším domem. Nesměla pouze do prvního patra, ale když se naučila první dva schody, 
tak jí v tom nezabránila ani dřevěná bariéra, co nám udělal dědeček. Barča se projevovala 
jako neskutečný raubíř, neustále si chtěla hrát, kousala, lítala, běhala mokrou trávou. Horší 
to ale bylo, když měla jít spát a když měla být v domě sama. Sotva jsme jí zavřeli do klece 
pro psy, začala škrábat, kvičet a kousat do mříží, výt, štěkat… Trvalo nehorázně dlouho, 
než si jí rodiče nakonec vzali dolů do pelíšku a pelíšek dali mezi sebe. Když Barča usnula, 
dali jí na zem. Takhle to chodí i dnes. Rodiče by totiž každodenní vstávání v jednu, ve dvě, 
ve tři, ve čtyři, v pět už asi nepřežily. Když jsme přišli z domova domů, Barča s obrovským 
brekem vyběhla z klece jako šíp, sotva jsme jí otevřeli, a kňučela, lízala nás a kousala do 
nosu. Na gauč Barča smí, ale buď je ve svém pelíšku, nebo leží na nás, a nebo má smůlu. 
Miluje cestu autem, protože jí celou prospí. Chodí do psí školy, protože někdy není ochotná 
nás poslechnout. Perfektně slyší na jméno a už umí i sednout. Až Barča povyroste a bude 
umět poslouchat, bude chodit na výstavy, ale hlavně jí chci vzít do zookroužku ukázat.

Jakub Trtík
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Hmyzožravci

Takto zpracovala své pozorování krtka Evička Dubnová.


