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TERARISTICKÁ SPOLEČNOST PRAHA, ZAPSANÝ SPOLEK 
www.teraristika.cz 
Bankovní spojení:  Poštovní spořitelna, číslo účtu 
164774336/0300 

IČO:476 06045 

Předseda TSP: Petr Kodym, Na Fišerce 19/19,160 00 Praha 6 

Horní Šárka e-mail: predseda@teraristika.cz                  
Místopředseda a pokladník TSP: Oldřich Mudra, Pražská 454, 

331 44 Kožlany, e-mail: webmaster@teraristika.cz, 
tel. 602 659 549 

Exkurse: Veronika Kodymová, Na Fišerce 19/19, 160 00 Praha 6 

Horní Šárka e-mail: exkurse@teraristika.cz tel. 
Terrabazar: www.terrabazar.cz,  Miroslav Orlík,                                     

e-mail: terrabazar@terrabazar.cz  tel. 606 379 809 

Herpetologická knihovna: Jiří Moravec, Národní museum,                    
tel.: 224 497 863   výpůjčky v budově musea v Horních Počernicích               
po předchozí domluvě 

 

EXKURSE TSP V ROCE 2020 – I. informace 

První informace o exkursích jsme vždy rozesílali až někdy koncem ledna. Čas na přihlášení se 
tak protáhl až skoro do konce února. A tak jsme ubytování sháněli poměrně krátce před 
odjezdem, kdy už to nejlepší bylo pryč, nebo jsme museli věštit, kolik lidí se přihlásí (a věštby 
se často nenaplnily – viz letošní Budapešť, kdy nezbylo místo pro 14 zájemců). A problém mají i 
potenciální účastníci, kteří si místa v kalendáři zablokují jinými akcemi a potom se žalem zjistí, 
že se v tom termínu bude konat zajímavá exkurse TSP – bez nich. A tak jsme se rozhodli, 
rozeslat I. informace o exkursích dříve. Budou stručnější, protože postup přípravy nebude až 
tak pokročilý, ubytování a stravování ještě není zajištěno – ale vězte, že to bude tak nějak jako 
obvykle. Bude čas program lépe promyslet a sehnat více informací-pokud některá místa znáte, 
uvítáme Vaše náměty a podněty. Ve druhých informacích, po kterých následuje platba plné 
ceny, se dozvíte víc. Doufáme, že na zablokování termínu a představu, kam a proč pojedeme, 
budou tyto informace stačit. 

Navíc vyvstaly skutečnosti, které nás tlačí k rychlému rozhodnutí:  

 Trajektová společnost GNV vyjádřila 30% slevu na jízdenky na příští rok, ale 
s podmínkou, že je koupíme do svatého Martina. Ale co když se nikdo nebude chtít 
na Sardinii plavit? 

 Švýcarsko je země supervysokých cen za ubytování. Jako zázrakem se nám podařilo 
najít slušný hotel za velice přijatelnou cenu – ale jak dlouho zůstane tolik míst na 
exponovaný termín volných? 

Proto Vás prosíme, abyste nám pokud možno co nejdříve dali vědět, kam s námi pojedete,          
abychom mohli včas využít příležitostí, které brzy zmizí. 

 

 

 

 

http://www.terrabazar.cz/
mailto:terrabazar@terrabazar.cz
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MÁJOVÁ EXPEDICE PO ČERNOUHELNÉ PÁNVI 30.4.-3.5. 2020  

Exkurse „Fajna Ostrava“ nás zavedla do tohoto kraje 15.-17. září 2017. Byla velice úspěšná, i 
když jsme si u Hukvald připadali jak v deštném či mlžném pralese a lokality jako Štramberk 
jsme museli odložit. A ti, kteří s námi byli na Štramberku již 10.-11.6. 2006 vědí, jak neuvěři-
telně exoticky tato lokalita působí.  

CO UVIDÍME: 

Štramberk s ještěrkou zední a s tůněmi s obojživelníky (ropucha obecná a zelená, rosnička, 
kuňka žlutobřichá, čolek obecný a velký). 
Landek - unikátní geologická lokalita poblíž soutoku řeky Odry a Ostravice. Kromě běžných pla-
zů (ještěrka obecná, slepýš křehký) si prohlédneme výchozy karbonského uhlí a okolních hornin. 
Rybník Štěpán je místo s hojným výskytem vodních ptáků, žab, ale také s potenciálním výsky-
tem želvy bahenní. 
Heřmanický rybník - významné ornitologické stanoviště mezinárodního významu, kde se každo-
ročně shromažďuje kolem 250 druhů ptáků.  

Kvalitní mokřadní biotopy poskytují také vhodné prostředí pro trvalý výskyt obojživelníků. 
Nejvýznamnějším z nich je čolek velký – právě díky přítomnosti silné populace tohoto druhu bylo 
území zařazeno na seznam lokalit evropského významu 
Sušanské rybníky (poblíž Havířova) - s izolovanou stabilní populací užovky podplamaté. 

... a mnoho dalšího! 

POTŘEBA DOVOLENÉ: 2 dny weekend, 1 den státní svátek, 0 dní dovolené 
DOPRAVA: Autobus Volvo Martina Voříška – AutoBey 
EXKURSI POVEDE: Pavel Konečný 
PŘEDBĚŽNÝ NEZÁVAZNÝ ODHAD CENY: Za dvoudenní exkursi na Ostravsko jsme platili 2 475,- Kč, 
za třídenní dáme o 3 roky později úměrně tomu více. Záloha: 300,- Kč. 
Těším se na setkání! 

Pavel Konečný 

ZOOLOGICKÉ ZAHRADY V ZEMI HELVÉTSKÉHO KŘÍŽE  3.- 8.7. 2020 

   Při našich cestách po Evropě jsme opakovaně projeli většinu zemí, které lze považovat za 
velmoci v budování zoologických zahrad. Švýcarsko, země proslulá úpravností a pořádkem, se 
dostalo na program exkursí TSP až 25.-29. 9. 2003. Odrazovaly nás vzdálenost a hlavně vysoké 
ceny. Cenu se nakonec podařilo udržet pod kontrolou díky ubytování ve stanech a pokojích 
v kempu v Curychu, zkrácením na pouhé 3 dny atp. Přesto na tuto cestu vzpomínáme jako na 
jednu z nejzdařilejších exkursí po evropských zoologických zahradách. Ale přes opakované 
žádosti si na Švýcarsko troufáme až po 16 létech. Určitým spouštěčem byly zprávy o otevření 
Aquatis v Lausanne a doporučujícím hodnocením, se kterým odtud přijeli první návštěvníci.  

Exkurse pojede vlastně podle vyzkoušeného plánu. I níže uvedené charakteristiky čtyř 
švýcarských Zoo, zkopírované z Informací TSP 2003/3, by si zasloužily aktualizaci, na kterou teď 
není čas. Oproti té minulé bude exkurse o den delší, takže zbude čas na zastávku ve městě 
(Ženeva), nabízí se i možnost celodenního výletu do přírody v oblasti Ženevského jezera.  

Cena vychází na švýcarské poměry maximálně přijatelná. A to i proto, že budeme sice bydlet 
na okraji Ženevy, ale na francouzské straně hranice (cena ubytování je ½ - 1/3 švýcarského 
minima). Podmínkou je, abychom si zajistili levné ubytování dříve, než zmizí. Proto Vás 
prosíme o rychlé přihlášení.    

CO UVIDÍME: 

ZOO Zolli Basilej (www.zoobasel.ch/index.asp.) patří mezi nejslavnější evropské zoologické 
zahrady. Zoologická zahrada sleduje současný trend představovat zvířata v ekologických 
souvislostech a ukázat i jejich životní prostředí. Nejnovější exposice  vybudované v tomto duchu 
jsou Geigy-zážitkový areál lidoopů (2012), Antilopenhaus (2010), Australis (2006) a Etoša (2001), 
která má demonstrovat cyklus růstu, požírání a rozkladu v africké savaně. Vedle velkých zvířat 

http://www.zoobasel.ch/index.asp
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(gepardi, krokodýli nilští…) jsou zde k vidění například i včely, termiti, sarančata, myšky drobné, 
chameleoni a želvy Malacochersus tornieri. Důležitou součástí Etoši je Gangoas (=“místo, kde 
jsou lvi“). Vedle Etoši je v ZOO i africký pavilon (hroši, pštrosi želvy…)  Pro nás bude 
nejzajímavější vivárium, kde vedle sladkovodních a mořských akvárií (korálový útes) je i velký 
počet terárií, například s pouštními plazy. 
Tierpark Dählhölzli Bern  (www.tierpark-bern.ch) je malá, ale velice úpravná zoologická 
zahrada. Její podstatnou částí je vivárium s rozsáhlými tropickými exposicemi, kde nechybí ani 
značný počet obojživelníků a plazů v údajně velice pěkných exposicích.. Zvláštností jsou 
venkovní terária s četnými zástupci evropské fauny – chovají zde např. skokany skřehotavé, 
želvy bahenní a vroubené, ještěrky obecné, zmije obecné i jurské …. Bude velice zajímavé se 
podívat, jak si s chovem právě těchto v zoologických zahradách neobvyklých zvířat poradili. 
Proto jedeme do Švýcarska v létě. 
AQUATIS Aquarium Vivarium Lausanne (https://www.aquatis.ch  se na svých webových 
stránkách chlubí, že je největším sladkovodním akváriem v Evropě. Pomocí obřích akvaterárií a 
akvárií, kterými se prochází tunely, demonstruje sladkovodní biotopy 5 kontinentů. Nechybí ani 
exposice ryb Ženevského jezera, samozřejmostí je Amazonie, Oceánie, Afrika… Při minulé 
návštěvě Lausanne jsme navštívili dnes již neexistující plazí Zoo kterou její majitel zrušil a 
místo ní vybudoval úplně novou exposici AQUATIS. 
ZOO Zürich (www.zoo.ch) je velká zahrada, která se v posledních létech nebývale rozvíjí. 
Madagaskarská tropická hala Masoala byla otevřena koncem června 2003. Na plochu 1,1 ha 
(výška: 30 m) bylo vysazeno 2 500 sazenic přivezených ze školek na Madagaskaru. Od té doby 
z nich už určitě narostly pořádné stromy. Návštěvník má nyní možnost pozorovat pralesní 
ekosystém a hledat zde na volno žijící madagaskarská zvířata.  
„Klasickou“ část zahrady, vybudovanou s příznačnou pečlivostí (vše tam funguje jako švýcarské 
hodinky), obývá 320 druhů zvířat. Je rozdělena podle zoogeografických oblastí na jihoameric-
kou, asijskou a africkou část. Curyšská ZOO má i poměrně nové vivárium s dostatkem denního 
světla, jsou zde i venkovní terária. Seznam chovaných žab, želv, ještěrů a hadů je velmi obsáh-
lý, naopak krokodýl  je zde jedině siamský. Při naší návštěvě jsme viděli, jak se rodičovský pár 
stará v exposici o mláďata, která se tam vylíhla. Proslulý je chov obřích želv. 
Ženeva, Ženevské jezero, přírodní scenérie v okolí a zajímavé lokality: bude čas i na pěší 
výlet do přírody v této snad nejkrásnější části Švýcarska, projdeme se po Ženevě a možná i po 
nějáké té herpetologické lokalitě. Poptáme se zkušených a naplánujeme později. 

PŘEDBĚŽNÝ NÁSTIN PROGRAMU: 

Odjezd z Prahy v pátek před půlnocí, v sobotu prohlídka Zoo Basel (cca. 5 hodin) a Zoo Bern 
(cca. 3,5 hodiny). Večer příjezd na ubytování. V neděli celodenní výlet do přírody. V pondělí 
prohlídka AQUATIS, možnost zastávky v Ženevě či jinde v okolí. V úterý ráno opustíme hotel a 
přesuneme se do Zürichu, kde si až do zavírací hodiny (18:00) budeme prohlížet Zoo. Potom bu-
de následovat již jen noční cesta do Prahy, kam přijedeme ve středu brzy ráno, právě když se 
bude rozjíždět provoz MHD. 

Potřeba dovolené: 2 dny weekend, 1 den státní svátky, 1 den dovolené, školní prázdniny 

Doprava: Autobus Volvo Martina Voříška – AutoBey 

Ubytování:  Některý z hotelů poblíž Ženevy na francouzské straně hranice (3 noci). Jako 
nejvýhodnější se jeví Première Classe Annemasse Ville La Grand, 7,5 km od ženevské jezerní 
pláže, který nabízí 2-,  3- a 4- lůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím – pokud se je podaří včas 
rezervovat (sousední ještě levnější hotel je na 1 z požadovaných nocí již vyprodaný). 2 noci 
v autobuse. 
Stravování:  Převážně vlastní. Lze uvažovat o zajištění snídaní (formou bufetu) v hotelu. 
Exkursi povede: Petr Kodym 

Předběžný nezávazný odhad ceny, zahrnující dopravu autobusem (cca. 2 300 km), ubytování 
v hotelu (3 noci) a vstupné do čtyř švýcarských zoologických zahrad či vivárií (celkem za      
1 600,-Kč) činí cca. 6 000 – 7 000 Kč/osobu. Záloha 500,- Kč. 

http://www.tierpark.tierpark-bern.ch/
https://www.aquatis.ch/
http://www.zoo.ch/


4 

 

PRODLOUŽENÉ LÉTO NA SARDINII 19.– 28. 9. 2020 

HERPETOFAUNA SARDINIE: 

Euproctus platycephalus, Speleomantes flavus, Speleomantes genei, Speleomantes imperialis, 
Speleomantes sarrabusensis, Speleomantes supramontis, Speleomantes sarrabusensis,  

Discoglossus sardus, Bufo viridis, Hyla sarda, Pelophylax cf. Ridibundus, Pelophylax cf. kl. Esculentus, 

Testudo graeca,Testudo hermanni, Testudo marginata, Emys orbicularis, Trachemys scripta elegans, 

Euleptes europaea, Hemidactylus turcicus, Tarentola mauritanica,  Algyroides fitzingeri, Archaeolacerta 
bedriagae, Podarcis siculus, Podarcis tiliguerta, Chalcides chalcides, Chalcides ocellatus,  

Natrix maura, Natrix natrix, Hemorrhois hippocrepis, Hierophis viridiflavus , Zamenis sp. 

(Philip de Pous, Jeroen Speybroeck , Sergé Bogaerts , Frank Pasmans and Wouter Beukema: A contribution 
to the atlas of the terrestrial herpetofauna of Sardinia Herpetology Notes, volume 5: 391-405 (2012) 

CO UVIDÍME: 

Sardinie je evropská země se silným vlivem nedaleké Afriky. Ten se podepsal nejen na velice 
zajímavé herpetofauně (viz výše), tak i na dějinách, svébytné kultuře a historii, ba i na výtečné 
kuchyni. Ostrov je málo osídlený, chybí zde průmysl a velká města. Příroda je zachovalá, turis-
tický ruch není zdaleka tak koncentrovaný a obzvláště v mimosezónním období je na překrás-
ných plážích klid. Zážitkem bude cca. 12- hodinová plavba trajektem umožňujícím výhledy na 
moře, pozorování delfínů i relaxaci v lodní restauraci. 

POČASÍ: 

Na přelomu září a října převládá na Sardinii slunečné počasí s denními maximy 25-280C a noč-
ními poklesy na 19-140C, i při největších vedrech by teploty neměly vystupovat nad 350C a v noci 
by neměly klesat pod 100C. Mohou přijít občasné deště (asi 40 mm srážek za měsíc), takže pří-
roda již nebude vyprahlá. Teploty mořské vody by se měly pohybovat kolem 22-240C . 

PŘEDBĚŽNÝ NÁSTIN PROGRAMU: 

Odjezd z Prahy v pátek před půlnocí, v sobotu příjezd do Janova a nástup na trajekt, Vyplutí 
ve večerních hodinách, doba plavby okolo 12 hodin. V neděli ráno vylodění na Sardinii a přesun 
do místa ubytování. Ze základny/základen budeme podnikat výpravy autobusem za pamětihod-
nostmi fauny, flóry i krajiny, na herpetologicky zajímavé lokality a za historickými památkami. 
Výlety autobusem se budou střídat se stacionárními dny. V sobotu odpoledne opustíme hotel, 
přesuneme se do přístavu, kde se nalodíme na trajekt do Janova. V neděli ráno se vylodíme a do 
večera dojedeme do Prahy.  

Potřeba dovolené:  4 dny weekend, 1 den státní svátek, 5 dní dovolené 

Doprava: Autobus Volvo Martina Voříška – AutoBey, trajekt  

Ubytování: 1-2 základny – hotely, apartmány, bungalovy či mobilní domy u moře v pěším dosahu 
volné přírody (6 nocí.  Na lodi ubytování ve 4-lůžkových vnitřních kajutách s vlastním 
příslušenstvím, na přání i méně osob na kajutě za příplatek (2 noci). 1 noc v autobuse. 
Stravování:  Převážně vlastní. Pokud se to ukáže jako výhodné, lze uvažovat o zajištění snídaní 
nebo i večeří v místě ubytování. 
Exkursi povede: Petr Kodym 

Předběžný nezávazný odhad ceny, zahrnující dopravu autobusem (cca. 2 500 km) a trajektem 
s noclehem ve čtyřlůžkových kajutách včetně večeří, převoz autobusu trajektem, ubytování 
hotelového typu (6 nocí)   činí cca. 11 000 – 13 000 Kč/osobu. Záloha 1 000,- Kč. 

DO ZOOLOGICKÉ ZAHRADY A NA ADENTNÍ TRHY 27.- 29.11. 2020 

   Více než rok dopředu je předčasné plánovat, kam přesně pojedeme, program vyplyne 
v průběhu příštího roku. Také není požadována žádní záloha. Není ale od věci, vyjevit svůj 
předběžný zájem v nezávazné přihlášce, zapsat si termín do diáře  a počítat s ním ve Vašich 
vzdálených plánech.  
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HARMONOGRAM PLÁNOVANÝCH EXKURSÍ TSP 2019-2020 
 

Akce Termín konání   Počet  
přihlášených 
k 13.11.2019 

II. informace 
(přibližně) 

Celková 
cena/záloha 

Kč 
 

Platba 
(záloha) do   

III. 
informace 
(přibližně) 

DO ZOO, 
TROPIKÁRIA A NA 

ADVENTNÍ TRHY DO 

BUDAPEŠTI 

29.11.-1.12. 

2019 
48 II: 1.9.2019 Celk. 

2 650,- Kč, 2 
800,- Kč 

1 800,- Kč 

5.10.2019 17.11. 
2019 

MÁJOVÁ EXPEDICE  

PO ČERNOUHELNÉ 

PÁNVI  

30.4.-3. 5. 

2020 
12 III. 2020 300,- Kč 31.12.2019  

ZOOLOGICKÉ 

ZAHRADY V ZEMI 

HELVÉTSKÉHO KŘÍŽE   

3.- 8. 7.  
2020 

18 I. 2020 500,- Kč 31.12.2019  

PRODLOUŽENÉ LÉTO 

NA SARDINII  

19. – 28. 9. 
2020 

21 III. 2020 1 000,- Kč 31.12.2019  

DO ZOOLOGICKÉ 

ZAHRADY A NA 

ADENTNÍ TRHY     

27.- 29.11. 
2020 

1 VIII 2020 -   

 

PŘIHLÁŠENÍ NA EXKURSE 

Vyplněnou přihlášku pošlete či odevzdejte tajemnici pro exkurse Veronice Kodymové co 
nejdříve, nejpozději 31. prosince 2019.  Možno též předat osobně (i zaplatit zálohu a 
doplatek) na Setkání herpetologů a teraristů či na Terrabazaru. Prosíme zájemce, aby alespoň 
přihlášku poslali co nejdříve, abychom mohli včas zajišťovat ubytování, autobus atd. 
Organizátoři potřebují vědět, jestli je o exkursi zájem a přihlášení budou mít jistotu, že pro ně 
bude místo. Pokud by se v termínu přihlásilo méně než 30 zájemců, exkurse by mohla být 
zrušena. Naopak při velkém zájmu mohou být ti, kdo se přihlásili později, zařazeni mezi 
náhradníky, pro něž se místo možná uvolní, nebo ne. Přesáhne-li počet přihlášených kapacitu 
míst, rozhodne termín přihlášek a plateb; členové, kteří se zasloužili o činnost a zdárné 
fungování TSP, mají však přednost. 

Proto neváhejte a přihlaste se co nejdříve!  

Na druhou stranu přihlášky můžete napsat Vaše přání – například kde (vepředu/vzadu) a 
s kým byste chtěli sedět v autobuse či bydlet ve společném pokoji, nebo naopak od koho chcete 
být co nejdále a kde určitě sedět/bydlet nechcete atp. Vaše přání se budeme dle možností 
snažit vyplnit; bude však lépe, když nám je připomenete, až dostanete III. Informace. 

Ve fázi předběžného programu je i čas diskutovat o detailech trasy exkursí; pokud znáte 
podnětné návrhy, jak trasu vylepšit, napište je na přihlášku nebo kontaktujte přímo vedoucího 
exkurse.  

Přihlášku lze též vyplnit a zaslat v MS Word, elektronickou verzi přihlášky Vám na požádání 
zašle tajemnice pro exkurse. 

Do 31. prosince 2019 též, prosím, zaplaťte zálohy. Bez platby není přihlášení akceptováno. 
V případě odhlášení se účastníka je záloha nevratná. Výjimka je možná jen pokud by došlo 
k zásadní změně programu či pokud by cena výrazně vybočila z avizovaného rámce, nebo když 
se sežene náhradník. Výbor TSP sečte ve druhé polovině února počet zájemců přihlášených na 
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exkurse. Pokud se na některou z exkursí nesejde alespoň 30 přihlášených, bude odvolána a 
zálohy budou v plné výši (ne)účastníkům vráceny. Na skutečný počet regulérně přihlášených 
zájemců se bude rozpočítávat poplatek za autobus při kalkulaci ceny exkurse. Za adventní 
zájezd se zálohy prozatím nevybírají. Jak to vše dopadlo, bude oznámeno v Informacích TSP 
1/2020, které vyjdou v první polovině ledna. 

Při poukazování platby na účet TSP nezapomeňte, prosím, uvést Vaše členské číslo TSP jako 
variabilní symbol pro identifikaci plátce. 

Jakmile bude v Informacích TSP vyhlášena II. informace, kde bude uveden přesný program 
exkurse, na kterou jste se přihlásili, a také cena (kdy tomu bude, zjistíte z harmonogramu 
v tabulce), zaplaťte, prosím, ve stanoveném termínu stanovený poplatek a obdržíte III informaci 
s potvrzením Vaší účasti. 

Děti členů TSP do 12 let, které cestují s rodiči (pokud možno ne více než 1 dítě na 1 
dospělého) mohou dostat slevu až do výše 40% ceny. Dětská cena se stanovuje na každou exkursi 
zvlášť a výše slevy může být odlišná. V případě nejasností kontaktujte tajemnici pro exkurse. 

Odhlášení: Pokud se předběžně přihlášení rozhodnou svou účast z jakýchkoliv důvodů 
zrušit, prosíme je, aby se co nejdříve odhlásili písemně či e-mailem u tajemnice pro 
exkurse. Při odhlášení až po zaplacení zálohy i doplatku v době kratší než 6 týdnů přede dnem 
odjezdu exkurse, může být (pokud odhlášený nepřivede za sebe náhradníka) účtován 
stornopoplatek až do výše sumy, která musela být za neúčastníka nevratně zaplacena 
poskytovatelům ubytování, stravování a dopravy až do výše 80% ceny exkurse. 

V případě, že by se některý ze zájezdů, například z důvodů nenaplnění autobusu, 
neuskutečnil, nebo pokud by se přihlášený zájemce naopak do autobusu nevešel, budou vybrané 
zálohy i doplatky vráceny v plné výši. 


