
 

Závěrečná zpráva o realizaci projektu výstavby odchovny krmných hlodavců, 

hmyzu, zabezpečení voliér kriticky ohrožených holubů negroských proti predaci 

a opravy ubikací ošetřovatelů Nadace Talarak 

V Kabankalanu 31. 8. 2016, Pavel Hospodářský, kurátor 

 

 

Odchovna krmných hlodavců a hmyzu byla doposud provozována v bývalých koňských stájích, kde byly 

jednotlivé boxy sestaveny z plechů s dřevěnou základní konstrukcí. 

Opakovaně docházelo k úniku chovných zvířat a též byla zvířata pravidelně infikována nevítanými 

zvířecími návštěvníky z okolí. 

Bylo nutné celý prostor zabezpečit před útoky divokých krys a dravého hmyzu zvenčí a zároveň zaměnit 

nevyhovující staré rezavé chovné bedny za nové plastové bedny s delší trvanlivostí.  

Čtyři prostory bývalých stájí byly tedy uzavřeny za pomoci podezdívky, betonové podlahy, stěny a stropy 

místnosti byly potaženy hustým pozinkovaným pletivem za použití dřevěné konstrukce. Dále byly 

nakoupeny plastové bedny a upraveny pro odchovy laboratorních krys, myší, cvrčků, švábů a moučných 

červů. 

 

Dalším cílem tohoto projektu bylo zabezpečit velmi vzácné, kriticky ohrožené holuby negroské 

(Gallicolumba keayi) před opakovanou predací jejich mláďat krysami.  

Tohoto bylo dosaženo potažením původní síťové voliéry ochranným pletivem z pozinkovaného drátu. 

 

Posledním cílem projektu byla oprava domků zaměstnanců, jelikož tyto byly ve velmi zoufalém stavu, 

především z důvodu pravidelných povodní v oblasti. 

Bylo nutné nahradit ztrouchnivělé dřevěné spodní části domků za podezdívku a také vytvořit kanalizační 

systém. 



V průběhu oprav vyšlo též najevo, že je nutné vyměnit některé trámky a dřevěné stěny domků.  

Došlo též k zastřešení části mezi jednotlivými domky a zasypání tohoto prostoru štěrkem. 

 

 

Fotodokumentace: 

 

Opravená odchovna hlodavců a hmyzu – pohled zvenku 

 



 

Odchovna hlodavců –zevnitř 

 



 

Opravené voliéry holubů negroských 

 



 

Opravené domky ošetřovatelů 

Sbírková dotace ze Zoo Plzeň pro TFI – Nadace TALARAK, NEGROS, FILIPÍNY 
Collecting grant from Zoo Plzeň for TFI – TALARAK Foundation, NEGROS, PHILIPPINES  

Cílová částka: 98.013,74 Kč 
Target amount: 98.013,74 CZK 

Přepočet aktuálním kurzem 0,52 Kč/filipínské peso (PHP) 
Conversion at the current exchange rate of 0.52 CZK / Philippine peso (PHP) 
 

Číslo dokladu Nákup Částka v PHP Částka v Kč Poznámka 

Receipt Number  Commodity Ammount in PHP Ammount in CZK Note 

7953 Trámy, sloupky 18.258  9.494,16 DDS Coco Lumber 

8214 Dřevěné hranoly 2.314 1.203,28 DDS Lumber 

19/5/16 Tesaři a zedníci 20.531,2 10.676,224 Eddie omilig 
payment 

12/5/16 Písek, štěrk 7.000 3.640 Edwin Delis, sand 
and gravel 

5318 Cement a další 15.070 7.836,4 Liam Anton 
Hardware 

435346 Pletivo, pozink 7.500 3.900 MB united, 



welded wire 

6458606377 Plastové bedny 
na cvrčky a myši 

3.350 1.742 Megabox1 

19-484-005 Plastové bedny 
na cvrčky a myši 

1.489,75 774,67 Megabox2 

5458506375 Plastové bedny 
na cvrčky a myši 

8.228,52 4.278,8304 Megabox3 

6458606377 Plastové bedny 
na cvrčky a myši 

2.835 1.474,2 Megabox4 

A557167 Plastové bedny 
na cvrčky a myši 

990 514,80 Megabox5 

6458606377 Plastové bedny 
na cvrčky a myši 

925 481 Megabox6 

110233301 Pastové boxy na 
cvrčky a šváby 

2.249,75 1.169,87 megaboxes 

003-888-229-015 Pastové boxy na 
cvrčky a šváby 

3.864 2.009,28 megaboxes 

03 Pastové boxy na 
cvrčky a šváby 

9.800 5.096 Plastic boxes 

0057 Komáří síta na 
víka beden 

3.515 1.827,8 screen 

442031 Silné pletivo 
pozink 

7.760 4.035,2 Welded wire 

586 Dřevěné trámky 8.568 4.455,36 DDS coco lumber 

8422 Dřevěné trámky, 
cementové 
tvárnice 

2.298 1.194,96 DDS coco lumber 

5044 Plátky do pilky na 
železo, ocelové 
tyče do zdí, 
výstuhy, cement 

5.277 2.744,04 Liam Anton 
Hardware 

5241 cement 2.360 1.227,2 Liam Anton 
Hardware 

5146 Plastová střecha 
na střešní okna 

1.260 655,2 Liam Anton 
Hardware 

5144 Odpadní plastové 
trubky, 
vodovodní 
plastové trubky, 
silné ocelové 
tyče, plastové 
spojky, hřebíky do 
betonu, vázací 
drát, cement 

7.382 3.838,64 Liam Anton 
Hardware 

5157 Ocelové tyče, 
střecha z vlnitého 
plechu, lak 

30.866 16,050,32 Liam Anton 



5232 Ploché ocelové 
tyče, hřebíky do 
betonu, hřebíky 
na uchycení 
vlnitého plechu 

1.712 890,24 Liam Anton 

5170 Cement, ocelové 
tyče, vázací drát 

6.140 3192,8 Liam Anton 

15/3/16 Písek, 4 kubíky  2.000 1.040 Sand and gravel 

9/3/16 Písek, 3 kubíky 1.500 780 Sand and gravel 

9604 Dřevěné trámky 4.588 2.385,76 P6 

5501 Krabice na kabel, 
překližka, panty, 
elektrická páska 

787 409,24 P1 

5412 Hřebíky, štětec, 
nýty, utěsňovací 
tmel 

560 291,2 P1 

5430 Kování, brusný 
papír, latex, 
tmel.. 

3.402 1.769,04 P1 

5428 Překližka, barva, 
ředidlo, štětec, 
vlnitý plech 

6.382 3.318,64 P1 

5442 Štětce, hřebíky do 
betonu, cement 

535 278,2 P7 

5603 Válečky na 
natírání, barva 

6.006 3.123,12 P7 

5613 Cement, 
překližka, hřebíky 
do cementu, 
železné tyče, 
vázací drát 

3.760 1.924 P7 

5607 Vodě odolná 
barva, prášek na 
zakrytí štěrbin 
mezi překližkou 

593,75 308,75 P7 

Celkem  206.385,247 PHP 107.320,3284 Kč  

 

 

 

 


