
Ahoj sedmáci, i tento týden se budeme věnovat přírodnímu bohatství. 

Vyplň str. 28 a 29 

Nové pojmy si zapiš do sešitu: 

Globální problémy = problémy, které se týkají celé planety a všech lidí na Zemi.  

EKOLOGIE– zkoumá vztahy organismů k vnějšímu prostředí a vztahy organismů 

Povinný projekt na květen – odevzdat do konce měsíce – tedy 31. května 

Zpracuj do wordu, pdf – zašli na email, do předmětu uveď: PŘÍJMENÍ - ZOO 

Vyber si jednu zoo ze seznamu, navštiv webové stránky a zpracuj projekt 

Zoologická zahrada Brno 

Zoologická zahrada Děčín – Pastýřská stěna 

Podkrušnohorský zoopark Chomutov 

Zoologická zahrada Jihlava 

Zoologická zahrada Liberec 

Jihočeská zoologická zahrada Hluboká nad Vltavou 

Zoologická zahrada Olomouc 

Zoologická zahrada Ostrava 

Zoologická a botanická zahrada města Plzně 

Zoologická zahrada Praha 

Zoologická zahrada Ústí nad Labem 

Zoologická zahrada Zlín 

Zoologická zahrada Hodonín 

ZOO Dvůr Králové 

Vypracuj referát, drž se návodu, bude tedy splňovat všechny body: 

ZOO CHLEBY 

Důvod výběru: Protože tvořím manuál a ZOO CHLEBY není v seznamu, ale např. má oblíbená zoo 

Historie: (stručně, nebudete kopírovat, vypíšete v bodech) 

- založena 5. června 1997 

- sbírka zvířat manželů Fraňkových 



- V roce 2004 se stala řádným členem EARAZA (Euroasijské regionální asociace zoologických 

zahrad a akvárií) a také získala licenci MŽP ČR, čímž se stala první oficiální porevoluční 

nestátní zoologickou zahradou 

Rozloha: Zoo patřila s plochou pouhých 0,6 ha k nejmenším v republice.  I to se však změnilo. V roce 

2008 byl zakoupen pozemek bývalého pole o ploše 3,7 ha, který leží jen kousek vedle stávajícího 

areálu (přes cestu), dnes má 4 ha 

Zajímavé druhy zvířat: trio (1 samec a 2 samice) nejkrásnějších primátů planety - langur duk. Tato 

zvířata jsou vzácnější než např. pandy velké a v zoologických chovech se objevují jen velmi zřídka, v 

současné době (2016) je celosvětově, mimo zemí v oblasti svého výskytu) chováno pouhých 5 jedinců 

Fotky vzácných, zajímavých zvířat ze zoo: 

 

 

Základní informace o zvířeti: 



Savec, primát 

Výška  55 - 63 cm (samice so 60 cm); délka ocasu  60 - 74 cm (samice o něco kratší); váha okolo 11 kg 

(samice 8,5 kg). Je obecně považován za nejkrásnějšího primáta planety. Je ohroženým druhem, 

nesrovnatelně vzácnějším než např. panda velká. V zoo patří k vůbec nejvzácnějším chovancům - 

mimo zemí v oblasti svého výskytu je chováno pouze 5 langurů ve 3 zoo (rok 2016) - 3 v Chlebech, 1 v 

Kölnu a 1 ve Philadelphii. 

Vstupné: 150 Kč 

Expozice: Pavilon pro gibony, Akvárium, surikaty, pavilon langurů, Pavilon "Livingstone House" 

Zajímavosti: Výstava exkrementů 

Bezobratlí Invertebrates Беспозвоночные 19 / 54+ 

Ryby a paryby Fishes and cartilaginous fishes Рыбы и хрящевые рыбы 28 / 134 

Obojživelníci Amphibians Земноводные 1 / 1 

Plazi Reptiles Пресмыкающиеся 11 / 24 

Ptáci Birds Птицы 35 / 95 

Savci Mamals Млекопитающие 28 / 115 

Vzdálenost od Prahy (vyhledej v mapě):  70,6 km 

Zdroje: http://www.zoochleby.cz/ 

Alespoň 3 obrázky: 

 



 

 

Navštiv https://www.ceskatelevize.cz/porady/10394046573-ze-zoo-do-zoo/dily/ ,vyhledej vybranou 

zoo (pokud je v seznamu) a podívej se video 

 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10394046573-ze-zoo-do-zoo/dily/

