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Čtyři žáci z 3. ročníku SOŠ a SOU Praha – Čakovice oboru chovatel cizokrajných zvířat 

vykonávali na přelomu dubna a května odbornou praxi v Zoologické zahradě Magdeburg 

v rámci programu organizovaném Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže 

Tandem (se sídlem v české Plzni a německém Regensburgu). Ubytování poskytla zdarma 

magdeburská zoo a celou akci finančně podporuje Česko-německý fond budoucnosti. 

V rámci dvoutýdenní praxe se Michal Bradáč, Tomáš Adamec, Lukáš Krejčí a Petr Mojžíš 

seznámili nejen se systémem práce, ale i se zvyklostmi, krmením a skladbou zvířat Zoo 

Magdeburg. V zoologické zahradě trávili i velkou část volného času pozorováním zvířat a 

prohlídkami expozic, zbytek volna poznáním krásného města ležícího na meandrech řeky 

Labe. Všichni byli uchváceni nejen krásou a kvalitou zahrady a města, ale i vstřícnosti 

německých chovatelů.  Odborná praxe v této části Německa proběhla zcela poprvé, a jak 

česká, tak německá strana by chtěla v programu pokračovat i v příštím roce. Nejen, že 

program zvyšuje odbornost našich budoucích chovatelů, ale zvyšuje i motivaci žáků nižších 

ročníků ke studiu nejen odborných předmětů, ale i jazyků. A jak praxi hodnotí sami mladíci? 

„Chtěl jsem získat nové informace a porovnat práci v zoo v jiné zemi. Pracoval jsem 

v odchovně mláďat a mohl jsem krmit mladé pelikány, kteří jsou hrozně přítulní a také 

tučňáky. Podílel jsem se i na odchytu malých papoušků, což jsem dělal zcela poprvé. 

Překvapila mne otevřenost ošetřovatelů, kteří mi umožnili při mém zájmu krmit mláďata a 

zodpověděli mi všechny otázky týkající se odchovu, vzali mne například k inkubátoru a 

ukazovali mi, jak se mají správně otáčet vejce “ sdělil Tomáš Adamec. 

„Podílel jsem se na kontrole 2 vajíček vzácného papouška ary hyacintového, které jsme 

odebrali z budky, prosvítili a zase vrátili. V pražské zoo, kde mám každý týden den praxe, 

jsem takovou zkušenost zatím nezískal. Moc se mi líbilo, že jsme byli ubytováni uprostřed 

zoo, protože jsme poznali zvířata v průběhu dne i noci, kdy jsme poslouchali jejich hlasy. 

Pozitivně hodnotím také přístup chovatelů, kteří mi vše vysvětlili, jak bylo třeba. Při úklidu 

jsem navíc byl v přímém kontaktu se zvířaty a mohl sledovat jejich aktivity, zejména drápkaté 

opičky tj. tamaríni a lvíčkové byli velmi zvědaví a sledovali moji práci“ doplnil Michal Bradáč. 

Petra Mojžíše nejvíce udivilo to, „že mne jedna samice šimpanze, u nichž jsem pracoval, 

začala pravidelně zdravit, kdykoli mne uviděla. Také mne nikdy nenapadlo, že se dá ochočit 

tučňák tak, že vyžaduje mazlení.  Moc se mi líbila vynalézavost chovatelky při vytváření 

zábavy (enrichmentu) pro šimpanze, kdy skoro každý den pro ně vyráběla schovávačky 

potravy, aby se co nejvíce zabavili. Ochota ošetřovatelů a trpělivost vzhledem k našim 

různým jazykům byla obrovská.“ 

„S chovatelem jsme společně uklízeli výběhy kopytníků, z nichž se mi nejvíce líbily lamy. 

Zážitkem byl úklid u velkého mrchožravého afrického čápa marabu. Všichni chovatelé byli 

velmi hodní a vstřícní“ dodal Lukáš Krejčí.  



Praxe v zoo Magdeburg rozšířila aktivity čakovické školy, která v rámci Tandemu již 

opakovaně vysílá žáky 3. a 4. ročníků do Zoo Norimberg, kde vykonávají podzimní měsíční 

praxi pod patronací města. V loňském říjnu ji úspěšně absolvovali Antonín Fiala a Jakub Trtík.   

Česko-německý fond budoucnosti v obou případech hradí pojištění žáků, náklady na místní 

dopravu a přispívá žákům na pobyt. 

 

 

 


