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Areál Waltrovky opustil jelen Walter.  

27. března 2014, Praha: Z areálu bývalé továrny Waltrovka v pražských Jinonicích 

zabezpečila investiční skupina Penta ve spolupráci se  Záchrannou stanicí Lesů hlavního 

města Prahy nebývalý přesun jelena evropského do Krušných hor. Jelen Walter, jak mu 

začali říkat lesníci, si ve zhruba 17hektarovém areálu bývalé továrny za své útočiště vybral 

území pro člověka téměř neprostupných křovin. Právě tady má podle plánu Penty v budoucnu 

vzniknout zástavba a park pro veřejnost. Z toho důvodu se investor rozhodl zorganizovat jeho 

odchyt a přesun do volné přírody v Krušných horách.  

 

Volně žijící jelen na území Prahy byl naprostým unikátem, za posledních pár století nebyl žádný 

jeho dlouhodobý výskyt zaznamenán. Tři roky starý jelen Walter je nepravidelný osmerák a 

podle odborníků ho do areálu bývalé továrny musel v útlém mládí někdo vypustit. „Když jsme 

Waltrovku kupovali, opravdu jsme netušili, že s rozsáhlým územím nám přibude také 

odpovědnost za krále českých lesů. Vzhledem k našim plánům jeho setrvání ve 

Waltrovce nebylo možné, proto jsme se po diskuzi s odborníky na divokou zvěř rozhodli 

jelena uspat a přestěhovat do jeho přirozeného prostředí,“ sdělil manažer projektu 

Waltrovka Oldřich Kupec.  

 

Jelen obvykle potřebuje ke svému životu tři tisíce hektarů lesa, ve Waltrovce se však pohyboval 

na území o rozloze necelých dvou hektarů zeleně. „Díky specifickému prostředí se z jelena 

stalo velmi chytré zvíře, proto byl jeho odchyt překvapivě velmi složitý. Zkusili jsme 

mnoho způsobů, ale nic se nedařilo. Trvalo tři týdny, než se nám jelena podařilo uspat a 

převézt do Krušných hor,“ sdělil Václav Nejman, vedoucí Záchranné stanice Lesů hlavního 

města Prahy.  

 

Jelena nakonec odborníci na divokou zvěř odchytili pomocí nášlapné pasti, která ho zasáhla 

uspávací látkou do nohy. Před tím si však na Waltrovi vylámala zuby celá řada zkušených 

myslivců. Bez úspěchu použili termovizi, lokalizátor i noční vidění, tedy výbavu za desítky tisíc 

korun.   

 

Odchyt a převoz krále českých lesů financoval developer. „Přesun jelena byl načasován tak, 

aby byl do lesů Krušných hor vypuštěn až po skončení lovecké sezóny. Jeho složitý 

odchyt neměl žádný vliv na harmonogram přípravy a výstavby projektu Waltrovka,“ 

doplnil Martin Danko, mluvčí skupiny Penta investments. Na území bývalé továrny plánuje 

Penta investovat přes 5 miliard korun. První fázi, výstavbu administrativního centra Aviatica, 

zahájila loni na podzim. Na administrativní projekt naváže rezidenční výstavba spolu s veškerou 

občanskou vybaveností a relaxační zónou včetně nového centrálního parku o rozloze více než 

15 tisíc m².  
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Informace o projektu Waltrovka: 

– Penta území v areálu bývalé Waltrovky získala na podzim 2012 od irské developerské 

společnosti Red Group 

– Lokalita o rozloze 169 tisíc m2 se nachází v pražských Jinonicích. 

– Hlavními benefity území jsou vznik centrálního parku, plánovaná vysoká úroveň 

občanské vybavenosti včetně státní mateřské školky, dopravní dostupnost (metro B 

Jinonice), nadstandardní kvalita bydlení a kancelářských prostor. 

O Pentě 

Penta je středoevropská investiční skupina, založená v roce 1994. Působí v sektorech private equity a v realitním 

developmentu. V private equity spravuje jediný fond svých partnerů, akcionářů společnosti. Její portfoliové společnosti 

zaměstnávají více než třicet tisíc lidí a příjmy těchto společností dosáhly v roce 2012 výše 4,4 miliardy eur. Penta 

investuje především do oblastí retailu, zdravotnictví, letecké výroby, strojírenství, energetiky, zábavního průmyslu a 

bankovnictví. V oblasti realitního developmentu začala Penta investovat v roce 2005 a v současnosti realizuje projekty v 

Česku a na Slovensku. Penta působí ve více než deseti zemích Evropy a má svoje zastoupení v Praze, Bratislavě, 

Varšavě a Mnichově. 

 

Lesy hlavního města Prahy  

Lesy hlavního města Prahy jsou organizací města, která se od roku 1992 stará o pražské lesy, 

městskou zeleň, malé vodní toky i rybníky. Provozují také záchrannou stanici pro volně žijící 

živočichy, včelnice a prostřednictvím střediska ekologické výchovy spolupracují se školami a 

širokou veřejností. 

Více na www.lesypraha.cz 

 

http://www.lesypraha.cz/

