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Tisková zpráva Zahraniční kanceláře města Vídně 

Eurocomm-PR Praha 

 

Vídeňská zoo se stane novým domovem 

samečka pandy velké 

Dobrá zpráva pro všechny fanoušky pandy! Devatenáctiletý sameček pandy 

velké Yuan Yuan bude dělat ve vídeňské zoologické zahradě Schönbrunn 

společnost samičce Yang Yang. Ta byla od konce roku 2018 ve Vídni sama, 

poté, co její partner zemřel, a odrostlá mláďata se přestěhovala do Číny. 

 

Nově příchozí pandí samec Yuan Yuan se narodil 23. srpna 1999 a aktuálně žije v 

chovné stanici v Čínském výzkumném centru pandy velké (CCRCGP) v 

Dujiangyanu. Ředitelka zoo Dagmar Schratter okomentovala potvrzení o jeho 

plánovaném přijetí slovy: „moc se na Yuana Yuana těšíme. Z věkového hlediska a 

s ohledem na jeho krevní skupinu se velmi dobře hodí k pandě Yang Yang. Navíc je 

již mnohonásobným otcem.“ Yuan Yuan by měl být do Vídně přepraven v průběhu 

dubna, přesný termín jeho převozu nebyl prozatím určen. Návštěvníci Zoo 

Schönbrunn si na nový přírůstek ještě chvíli počkají, neboť Yuan Yuan bude muset 

po příjezdu strávit několik týdnů v karanténě. Vedení zoo chce Yuana Yuana 

představit koncem května.  

 

Politická podpora pro pandy velké 

Zoologická zahrada Schönbrunn má za sebou velmi úspěšnou spolupráci s Čínou. 

„Kromě komunikace mezi zoologickými zahradami jsme při poslední velké státní 

návštěvě rakouského spolkového prezidenta Alexandera Van der Bellena a 

spolkového kancléře Sebastiana Kurze v minulém roce podpořili projekt na 

zachování druhu pandy velké i na politické úrovni. Jsem ráda, že máme 

v Schönbrunnu opět pandího samečka“, s radostí oznamuje spolková ministryně 

Margarete Schramböck. „Jsou to skvělé zprávy pro Zoo Schönbrunn a zároveň 

potvrzení dobré práce zahrady v posledních letech“, dodává.   

 

Velké pandy jsou ve vlastnictví Čínské lidové republiky a do Vídně byly zapůjčeny v 

rámci výzkumné spolupráce zoologických zahrad. V roce 2013 podepsaly Vídeňská 

zoo Schönbrunn a asociace „China Wildlife Conservation Association“ (CWCA) již 

druhou desetiletou smlouvu, která obsahuje body jako je výzkum, podpora rezervace 

pand a zaznamenávání informací o tomto druhu zvířat. Smlouva byla nyní doplněna 

o detaily týkající se samce Yuana Yuana. 
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Úspěšný odchov pand ve Vídni 

Původní pandí pár Long Hui a Yang Yang se přestěhoval z Číny do Vídně v roce 

2003. Celkem čtyřikrát odchovali potomky, přičemž naposledy se v létě 2016 

narodila dokonce dvojčata. V prosinci 2016 sameček Long Hui ve věku 16 let zemřel 

a odrostlá dvojčata se koncem loňského roku přestěhovala do rezervace v Číně. 

Dospělé velké pandy jsou individualisté. Yang Yang a Yuan Yuan budou tak jako 

Yang Yang a Long Hui v oddělených výbězích, avšak s vizuálním a čichovým 

kontaktem. Pouze v období páření, což bývá většinou na jaře, budou sdílet společný 

výběh.  
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