
Dvanáct 

nelidských 

Albertů 



 

Pro začátek 6 Albertů ze Stručných dějin zvířat 

ve vesmíru podle NASA 

 

V průběhu 40. a 50. let vyslaly Spojené státy do kosmu několik 

makaků rhesus a jiných filipínských makaků - Albertů, a to s dosti 

střídavými (ne)úspěchy.  

Alberti ukázali lidstvu, že fakticky je možné výlet do kosmu 

(a někdy i návrat) přežít . . . 

 

11. června 1948 - Albert I. 

14. června 1949 - Albert II. 

někdy během roku 1949 - Albert III. 

12.12.1949 - Albert IV. 

duben 1951 – Albert V. 

září 1951 – Albert VI. 



 

Albert č. 7 - SAN DIEGO 

Albert, stříbrohřbetý samec nížinné gorily, asi v roce 1970: 

 

. . . jinou známou gorilou z naší ZOO byl Albert. Narodil se 

v Africe a přišel k nám v srpnu 1949 jako přibližně čtyřletý.  

V roce 1965 se stal otcem Alvily, první gorily nížinné narozené 

a odchované v ZOO San Diego. Během let strávených zde v ZOO 

Albert budil pozornost zahraničních návštěvníků svým 

majestátním vzrůstem, rošťáctvím a jemným vystupováním.  

Jeho duch je zde stále přítomen díky jeho pravnoučatům, která 

žijí v ZOO San Diego a v Safari Parku San Diego, a díky atmosféře 

restaurace, která po něm byla pojmenována (Albert’s) a je přímo 

na místě jeskyně v bývalém výběhu goril, kde Albert žil. 



Albert č. 8 – mazel z USA 

Albert, stříbrný aljašský grizzly ze Severní Karolíny, původně 

chovaný poněkud odvážnějšími (méně chytrými?) americkými 

páníčky jako domácí mazlíček i se svou sestřičkou Cherry Bomb 

a dalšími třemi medvíďaty . . . 

 

 

 

. . . a nakonec páníčkům vztah nevydržel a všichni (medvědi) 

skončili v útulku, kde se jim snaží připomenout, jak vypadá správný 

zvířecí život. 



Albert č. 9 - Crocodiles of the World, 

Oxfordshire, U.K. 

Crocodiles of the World se chlubí: 

Momentálně máme samečka amerického aligátora, který se 

jmenuje Albert, a samičku Daisy. 

 

 

 

Albert, kterému je 20 let, k nám přišel 25. března 2013.  

Se svou délkou 3,08 m je dokonce trochu delší než Hugo, náš 

samec siamského krokodýla!  

Ale protože váží impozantních 180 kg, je výrazně širší a mnohem 

těžkotonážnější . . . 



Albert č. 10 - ZOO Gdańsk 

 

. . . naše ZOO je nyní jediná v Polsku, která má orangutany 

bornejské.  Samička Raja se narodila v ZOO Rostock, zatímco její 

partner Albert přišel z Mnichova.  

Nedávno jsme slavili orangutaní čtyřicetiny, samozřejmě se 

spoustou dobrot, dárků a návštěvníků.  Jedním z dárků byly 

pastelky, neboť náš páreček miluje kreslení . . . .  



Albert č. 11 - Albuquerque BioPark 

4. května 2018 Rozie, 25letá slonice indická, porodila v brzkých 

ranních hodinách své třetí mládě. Slůně se narodilo ve stejný den 

jako jeho otec Samson!  

 

Nové mládě je čtvrté slůně narozené v Novém Mexiku – jeho 

matka se v Albuquerque narodila v roce 1992 a porodila zde své 

dcery: Daizy v roce 2009 a Jazmine v roce 2013. 

Malý sameček Albert je k vidění ve výběhu vždy v blízkosti samic.  

Jeho otec Samson se nedávno přesunul do Zoo v Oregonu, aby plnil 

své otcovské povinnosti v jiném stádu . . . 

 



Albert č. 12 zvaný „Všechno je jinak“ - PRAHA 

Malý Albert se má k světu (2.7.2004) 

Medvědí kluk Albert, který se narodil 2. prosince 2003, dovádí ve 

vodě s neuvěřitelnou energií. Skáče placáky do bazénu, a to 

nejraději z nejvyššího bodu výběhu. Rád si hraje s plastovými 

kbelíky - loví je, vyhazuje na břeh a opět si je háže do vody. Také 

už začíná odmítat "dětskou" kaši a jeví čím dál větší zájem o ryby. 

Prostě Bertík už je velký kluk . . . 

 

Berta je pražská rodačka (1.4.2016) 

Narodila se 2. prosince 2003 rodičům Boře a Alíkovi a v trojské 

zoo strávila celý život. Jako medvídě Berta všechny bavila 

neuvěřitelnou energií, s níž řádila ve vodě a hrála si s kbelíky. 

Pohlaví mláděte chovatelé tehdy ještě neznali, ale podle jeho 

rošťácké povahy hádali, že se jedná o samečka – a tak dostalo 

od hudebníka Petra Hapky jméno Albert.  

Když se později ukázalo, že je domnělý kluk vlastně holka, stačila 

drobná úprava jména – a z Bertíka byla Berta . . . 


