
 

 

Pražská zoologická zahrada 

 

Praha Troja 23. prosince 2013 

Teplota ve stínu 10,5 °C 

Teplota na slunci skoro 15 °C 

 

Tak takový den jsme si vybrali na výlet do trojské zoologické zahrady. Pravda ale 

také je, že to napadlo ještě dalších několik tisíc návštěvníků, vzhledem ke školním 
prázdninám, nádhernému počasí a jednotnému vstupnému 1 koruna. 
        

Naše zoologická je ale obrovská, stále se rozšiřuje směrem do kopců, a tak 

současných 60 hektarů plochy a 10. kilometrů cest pojme stále více dospělých, a hlavně 
dětí. Je také nejnavštěvovanějším pražským turistickým objektem s více jak jedním 
milionem návštěvníků ročně. 
 

My jsme ji navštívili po delší době a byli jsme zvědavi na změny, které za tu dobu 
prodělala, protože ji zasáhla další povodeň, i když ne tak ničivá jako v srpnu 2002. Na 

první pohled již nejsou škody vidět, ale práce bude ještě mnoho – zahrada se musí 
alespoň částečně odstěhovat od Vltavy, jinak se bude vše opakovat. A právě na to 
stěhování jsme byli zvědavi. Nejtěžší váhy již spodek areálu opustily. Hroši do svého 
nového pavilonu s výběhem a sloni do „Údolí slonů“.  
 

         

          

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vše je dobře zasazeno do okolní kopcovité krajiny a nedá se srovnat s původními 
podmínkami. Také plocha, již mají vymezenou, umožňuje další a další přírůstky. 
 



Stěhování těchto tlustokožců přišlo na více jak půl miliardy korun, ale jejich 
příbytky, jak vnitřní, tak venkovní, stojí za to. Od slonů jsme prošli kolem torza lanovky, 
která se asi těžko dočká svého dohotovení: podle původního projektu je její začátek ve 
Stromovce, se stanicí v zoo a konečná na Severním městě.   

Na závěr jsme ještě měli štěstí v kruhovém areálu lachtanů, tady zrovna probíhalo 
krmení a oni jsou za rybičku ochotni udělat různé legrácky. 

Přecpaným autobusem jsme se vrátili do centra. 
 

Milí turisté, v tomto roce to byla asi naše poslední vycházka, 
tak se těšíme na shledanou v roce 2014. 

 

 

Pěkné Vánoce, 
hodně zdraví, pěkných svátečních dní 
a všechno jen to nejlepší do roku 2014,  

všem Vám přejí Mirek a Zdena 

 


