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Chov krokodýlů v Čechách? Ano, a to
hned jeden z  nejuznávanějších a
největších v celé Evropě. Povídali jsme
si s  majitelem panem Procházkou o
tom,  jaký je jeho nevzácnější
krokodýl a jak se vlastně dostal ke
krokodýlům v Čechách?
 
 

PŘIPRAVILI
JSME PRO VÁS

Rozhovor s panem
Miroslavem Procházkou

ROZHOVORY S ČLENY 
ČMSZP

 
Krokodýlí ZOO Protivín
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Jak jste se jako zemědělec dostal k tomu, že
spravujete krokodýlí ZOO? 
 
Špatně položená otázka. Měla by znít, jak se z
chovatele krokodýlů stal zemědělec. Krokodýly se
totiž zabývám od svých jedenácti let, kdy jsem se
jako malý pionýr v Domě mládeže v Písku v
teraristickém kroužku poprvé potkal s krokodýlem
americkým. Krokodýlové mne zcela fascinovali svojí
dokonalostí. Naučil jsem se zde základy chovu a
manipulaci s těmito nebezpečnými plazy a nabyl
zkušeností, z kterých čerpám dodnes. Sledoval
jsem tehdy televizní seriály o ohrožení přírody.
Studoval ohrožené druhy krokodýlů a dostal jsem
klukovský nápad, že až budu dospělý, vybuduji
farmu nebo ZOO se všemi druhy krokodýlů a jejich
rozmnožováním přispěji k jejich záchraně.
 
K zemědělství jsem se dostal až po absolvování
gymnázia a nástupu na Vysokou školu
zemědělskou v Českých Budějovicích. Chtěl jsem
studovat původně zoologii na Přírodovědecké
fakultě v Praze, kam jsem se ale nedostal. Měl jsem
v plánu po prvním ročníku na zemědělce
přestoupit na přírodovědu, ale místo toho jsem se
oženil, založil rodinu a držel se reálu, tedy
zemědělství. Vystudoval jsem zootechniku, musím
nakrásně přiznat, že mě velmi bavila. 

 
Brigádničil jsem na kravíně v Novém
Dvoře u Písku, kde se choval ayrshirský
skot a zde jsem pak dělal i svou
diplomovou práci.
 
Po škole jsem nastoupil jako zootechnik
na protivínském statku Oseva, kde jsem
pracoval s českým strakatým skotem a
měl jsem záměr zde vybudovat
šlechtitelský chov. Přišel ale listopad 89,
já pak prošel krátce úřednickými
funkcemi v resortu MZe a pak jsem
začal podnikat. Ve svých třiatřiceti
letech, když jsem již měl základ
podnikáni zajištěn, jsem si vzpomněl na
svůj klukovský sen, chovat všechny
druhy krokodýlů a ty kriticky ohrožené
rozmnožovat a přispět k jejich
záchraně. Zjistil jsem, že mi tomu nic
nebrání a začal jsem chovem krokodýlů
doma. Kvůli jejich velikosti se pak stala
zázemím naše farma ve Chvalšinách.
Zde jsem si zřídil terária mimo jiné i v
areálu bývalého VKK a v roce 2005
odchoval v prostorech tohoto kravína
jako první v Evropě kriticky ohrožené
krokodýly kubánské. Byl to velký úspěch
a evropští odborníci na ochranu
krokodýlů mne přizvali do Skupiny
specialistů pro krokodýly, Výboru pro
ochranu druhů Světového svazu
ochrany přírody ( IUCN). Stal jsem se tak
oficiálně nejen zemědělcem, ale i
aktivním ochráncem přírody. 

 
V roce 2008 jsem otevřel v

Protivíně krokodýlí zoo, kde jsem
shromáždil kromě jednoho

všechny druhy krokodýlů a ty
nejvzácnější i rozmnožil.

Mimochodem krokodýlí zázemí na
farmě ve Chvalšinách funguje

dodnes.



Na čem si krokodýl nejvíce pochutná?
 
Základem potravy pro krokodýla je ryba, u nás
krmíme tilápie nilské a africké sumečky. Potravu
doplňujeme kuřaty. Vodňany jsou od Protivína 6 km,
takže vodňanskými.
 
 
Řeknete nám něco o ohrožených druzích krokodýlů?
 
Ohrožení krokodýlů bylo v devatenáctém a dvacátém
století způsobeno lovem pro kůži a maso, ale to se
odstranilo zřízením krokodýlích farem, které kromě
produkce kůží spolupracují i na ochraně. Část
odchovaných mláďat se pouští do volné přírody. Nyní,
ve dvacátém prvním století, je ohrožení způsobováno
likvidací přírodních lokalit, těžbou pralesů a
nerostných surovin, ale i stavebních písků nebo
stavbou přehrad.

Přiblížíte nám chod ZOO? Kdy k Vám
mohou návštěvníci přijet?
 
Naše zoo je přístupná denně kromě
vánoc po celý rok. Jsme vlastně jedním
velkým tropickým pavilonem, který
vznikl rekonstrukcí staré
schwarzenberské stodoly. Rozloha je
dva tisíce m2, je zde dvacet osm terárií o
rozloze 6 – 120 m2 chováme  rokodýly,
aligátory, kajmany a gaviály, od
nejmenších dvaceticentimetrových
mláďat až po pětimetrové obry.
Chováme celkem 23 různých druhů, osm
z nich jsme již odchovali.
 
Specializujeme se na odchov kriticky
ohrožených druhů, zároveň vždy
podporujeme jeden z projektů ve volné
přírodě, aktuálně ochranu krokodýlů
filipínských na Luzonu. Návštěvníci
nejvíce obdivují druhovou kolekci a pak i
krokodýlí obry – chováme největšího
krokodýla v Evropě – pětimetrového
Golema, samce krokodýla mořského a
skupiny gaviálů indických a sundských,
kde velikost samců přesahuje 4,5 m. 
 
Poslední dva roky lákáme návštěvníky
také na světově unikátní kolekci bílých
krokodýlů – albíny aligátorů a leucíny
gaviála sundského a krokodýla nilského.
Návštěvnost se nám každoročně
zvyšuje, když jsme otevírali v roce 2008,
měli jsme 16, 5 tis. návštěvníků za rok,
loni to již bylo 63,5 tis.
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Kriticky ohrožených je dnes sedm druhů,
nejohroženějšími jsou krokodýl filipínský a

gaviál indický. Oba dva tyto druhy
najednou neodchovala na světě žádná

jiná zoo kromě naší protivínské, máme tak
světové prvenství.



Jak Vás ovlivnila dnešní situace? 
 
V zemědělství prakticky nijak, v zoo přímo katastrofálně,
aspoň co se příjmů ze vstupného týče. Od 13. března je
to z důvodu uzavření zoo nula, navíc hradíme náhrady
mezd pracovníkům, kteří jsou doma.  
Je pravda, že jsme byli úspěšní v 
programu Antivirus a COVID, ale je to 
za cenu administrativně těžké práce. 
Ve skutečnosti drží zoo nad vodou 
rezervy z minulých let. Na druhou stranu 
se nyní mohu více věnovat chovatelské 
práci, když je zoo bez návštěvníků, 
máme nové  poznatky z etologie 
krokodýlů. Před návštěvníky přeci jen 
žijí v některých aspektech skrytě. 
Nemohu tedy období koronavirové 
krize hodnotit negativně.
 
 
 
 
Povězte nám něco o svých budoucích plánech?  
 
Úplně v plenkách máme nyní projekt v cestovním ruchu,
kdy budujeme ubytovací kapacity pro turisty na
Lipensku. Je to pro nás nová záležitost, zatím máme
zkušenosti v turistice s provozováním turistického cíle, tj.
zoo, ale ubytování je novinka. Ale jsme optimisté v tom,
že tuzemský turistický ruch bude snad v nejbližších
letech mít v Čechách přednost před zahraničním.
 
 
Přibližte čtenářům, kdy bude ubytování dostupné 
a s jakou kapacitou počítáte?
 
Dokončujeme nyní první apartmánový dům s šesti
jednotkami s výhledem na jezero, služby plánujeme
rozjet ke konci léta. 
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Chtěl byste říci něco na závěr? 
 
Myslím si, že žijeme v době naprosté
prosperity. Možná nám ji komplikuje z
přírodních živlů sucho a ze
společenských jevů některé prapodivné
nápady z Bruselu. 
 
 
 

Přej i  zemědělcům, ale i
celému Česku,  aby se
vypořádal i  se všemi

nástrahami,  které nás
potkávaj í .



ČESKOMORAVSKÝ SVAZ
ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKATELŮ
 
S lezská  100/7
Praha 2
120 00
IČ :  148882207
emai l :  in fo@cmszp.cz  
www.cmszp.cz
 

Tento zpravodaj  vydává 

stavovská organizace a organizace zaměstnavatelů

Krokodýlí ZOO Protivín
 
Masarykovo nám.  261
Prot iv ín
398 11  
 
 
 
 
 
 
Te l :  +420 602  214  246
E-mai l :   krokody l i zoo@seznam.cz
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