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EINTRITTSPREISE

• : děti od 3 do 15 let
40,- / dospělí 70,- / hromadné výpravy 20% sleva / ZTP, důchodci,
studenti 40,- • : děti od 3 do 15 let 50,- / dospělí 90,- /
hromadné výpravy 20% sleva / ZTP, důchodci, studenti 50,-

: děti od 3 do 15 let 30,- / dospělí 50,- / hromadné výpravy 20%
sleva / ZTP, důchodci, studenti 30,-

: • :
Kinder ab 3 bis 15 Jahre 40,- / Erwachsene 70,- / Gruppenausflüge 20%
Ermäßigung / Schwerbeschädigte, Rentner, Studenten 40,-
• : Kinder ab 3 bis 15 Jahre 50,- / Erwachsene 90,- /
Gruppenausflüge 20% Ermäßigung / Schwerbeschädigte, Rentner,
Studenten 50,- • : Kinder ab 3 bis15 Jahre 30,- / Erwachsene
50,- / Gruppenausflüge 20% Ermäßigung / Schwerbeschädigte,
Rentner, Studenten 30,-

leden–květen, září, listopad, prosinec

červen–srpen

• říjen

Januar–Mai, September, November, Dezember

Juni–August

Oktober

Zoo Děčín je otevřena denně po celý rok/
Der Zoo Děčín ist täglich während des ganzen Jahres geöffnet

III. 8–17, IV. 8–18, V.– VIII. 8 - 19, IX.8–18, X. 8– 17, XI.–II. 8–16 hod/Uhr.
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Zoo Děčín - Pastýřská stěna, o. p.

Žižkova 15
CZ - 405 02 DĚČÍN IV

Tel.: +420 412 531 164, +420 412 531 626
E-mail: info zoodecin.cz

Internet: www.zoodecin.cz
www.rajskeostrovy.cz
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ÚVODNÍ SLOVO

EAZA Ape Campaign v Zoo Děčín
Zoo Děčín se ke kampaním Evropské asociace zoo-
logických zahrad a akvárií EAZA připojuje pravi-
delně a tak ani rok 2011 nebyl výjimkou. Ačkoliv
Zoo Děčín nechová žádný z druhů lidoopů ani gib-
bonů, připravili jsme v rámci kampaně aktivitu,
jejímž cílem bylo zvýšit alespoň povědomí o této
problematice. Návštěvníci měli možnost navštívit
netradiční výstavu, která jim nabízela pohled do
světa terénního biologa, který je na jedné ze svých
průzkumných misí. Úvodní část výstavní síně byla
proměněna ve stan se zázemím pro biologa, kde si
příchozí mohli vyzkoušet, jak se takovým pracovní-
kům na jejich cestách žije. Rekvizity nebyly jen na
koukání, mnoho z nich bylo možné reálně použít.
Jedním příkladem za všechny by mohl být stůl biolo-
ga, kde bylo možné pod stereoskopickým mikro-
skopem zkoumat trus goril nížinných, nebo si pro-
hlédnout zkumavky s hmyzem v lihu. Nechyběla ani

ROK 2011 V ZOO

Vážení přátelé a příznivci děčín-

ské zoo,
v letošním roce jsme se z finanč-
ních důvodů rozhodli vydat pouze
jedno číslo našeho tradičního
zpravodaje URSUS a za chvíli se
dozvíte všechny novinky, které se
v roce 2011 v naší zoo udály.
Prosím, dovolte mi, abych tento
končící rok stručně shrnula.
Ačkoli jsme do tohoto roku vstupo-

EAZA 2010/2011

vali malinko s obavami, protože rozpočet našeho zřizo-
vatele, a tedy i náš, byl velmi napnutý, sněhu bylo hodně
a v podstatě jsme nevěděli, jak vše půjde dál, ale rok
2011 nás velmi příjemně překvapil a doufám, že i my
vás.
Ale hezky po pořádku. Ještě před začátkem sezóny jsme
dovezli mnoho nových, zajímavých a velmi vzácných
zvířat – samici mravenečníka velkého z Amsterdamu,
poté samce takina indického z Mnichova a samici z Ber-
lína, dvě samice kozorožců kavkazských z Halle a pra-
sátka visajanská z Rotterdamu, která chováme jako
jediní v ČR.
Poprvé jsme uspořádali společnou akci se Zámkem Dě-
čín, p. o. – Masopust. Akce sklidila velký ohlas a úspěch
a v příštím roce ji opět zopakujeme. Zajímavých a ná-
vštěvnicky úspěšných akcí bylo v letošním roce mnoho,
za všechny bych snad vyzdvihla „Strašidelnou zoo“, do
které se přišlo bát 1 200 malých i velkých lidiček a všich-
ni (tedy i strašidla a přízraky) jsme si tuto akci moc uži-
li!
V letošním roce se také natahujeme po návštěvnickém
rekordu z roku 1972 (91 000 osob), protože jsme již
překročili číslo 90 000.
Poděkováním návštěvníkům, kteří do děčínské zoo v roce
2011 přišli, je nové dětské hřiště u expozice medvědů.
Doufám, že se vám bude líbit a děti si na něm užijí spous-
tu legrace.

Vážení přátelé, všem vám přeji krásné a hlavně klidné
prožití Vánoc, úspěšné vykročení do nového roku 2012 a
prosím, přijďte se na nás opět podívat, budeme se těšit!

Kateřina Majerová
ředitelka Zoo Děčín-Pastýřská stěna

Od 1. ledna 2011 došlo v děčínské zoo k úpravě cen
vstupného. Důvodem k tomuto kroku jsou zejmé-
na zvyšující se náklady na provoz. Navýšení nebylo
nijak dramatické, k loňské částce připočetla zoo
pouhou desetikorunu. V porovnání s celkovými
náklady zoo, které se pohybují ve výši kolem 17,5
milionů korun, jde jen o velmi malé navýšení roz-
počtu, které je ale nezbytné, aby mohl být provoz
zoo vůbec zachován. Naposledy zdražovala zoo
vstupné v roce 2006.

Titul prvního přírůstku roku 2011 si na Tři krále
vysloužilo hned 8 háďat hroznýšovce kubánského,
kterého Zoo Děčín chová v Expozici Rajské ostro-
vy. Jde již o druhý úspěšný odchov hroznýšovců od
otevření expozice.

Světový unikát v Zoo Děčín! Podle koordinátora
Evropské plemenné knihy ESB chová děčínská zoo
nejstarší pár mangabejů černých napříč zoologic-
kými zahradami celého světa. Hukan a Bábinka,
jak se výjimeční opičáci jmenují, žijí v Zoo Děčín už
úctyhodných jednatřicet let. Do naší zoo přišli spo-
lečně v roce 1980, zoo je získala od překupníka z
Holandska jako kontaktní mláďata. Společně od-
chovali deset mláďat.

Mravenečník velký Ferda se během ledna tohoto
roku dočkal partnerky. Přicestovala z holandského
Amsterdamu, jmenuje se Goya a je jí přibližně je-
den rok. Samice se v děčínské zoo velmi rychle akli-
matizovala a také první „rande“ s Ferdou proběhlo
bez komplikací. Mláďata však děčínská zoo v násle-
dujících dvou letech neočekává. Mravenečníci
pohlavně dospívají až ve třech letech.

Květen v zoo se nesl ve znamení importu nových
zvířat. Novým obyvatelem zoo se stal impozantní
kopytník takin indický, kterého zoo od počátku své
historie nikdy nechovala a který je v zoologických
zahradách chován jen velmi vzácně. Na první po-
hled připomíná toto zvíře stavbou těla bizona, rohy
pakoně, nosem losa a svou rychlostí a hbitostí při
skákání po skalách kamzíka. Ve skutečnosti je jeho
nejbližším příbuzným pižmoň. Zoo Děčín jej zís-
kala ze Zoo Mnichov, jmenuje se Ikarus a jde o tříle-
tého samce. V průběhu roku k němu přibyla ještě
samice Bloddy z berlínské zoo.

Pátý měsíc v roce proběhl také transport prasat vi-
sajanských. Jejich dovozem získala Zoo Děčín pri-
mát – chová je jako jediná v ČR! Prasata přicesto-
vala z holandského Rotterdamu. Jsou kriticky
ohroženým druhem, pocházejícího z Filipín a jsou
typická svým vzezřením pankáče. Chocholka zved-
lé srsti na hlavě se jim ale tvoří až v dospělosti. (foto
titulní strana)

Během prázdnin vsadila naše zoo na nové aktivity
pro návštěvníky. A udělala dobře! Přivítali je totiž
s nadšením. První bylo Setkání se zvířaty, druhou
pak Noc v zoo.
Přestože je hlazení zvířat přes ploty expozic v zoo
běžně zakázáno, je to věc, po které návštěvníci tou-
ží. Proto se zoo rozhodla v tomto směru vyjít náv-
štěvníkům vstříc a připravila pro ně akci s názvem
Setkání se zvířaty. Po celý červenec a srpen tak měli
příchozí možnost setkat se hned s několika zajíma-
vými kontaktními zvířaty. Byli to například oslík,
outloň, psouni, užovky červené nebo hutie. Hlaze-
ní i focení bylo povoleno, takže po zoo chodilo
spoustu spokojených návštěvníků.

Druhou návštěvnickou novinkou byla Noc v zoo,
kdy jeden červencový a jeden srpnový večer mohla
omezená skupinka dětí strávit noc v zoo. Čekalo je
dobrodružství v podobě přespání v zoo ve velkém
stanu, nejrůznější zvířátkové soutěže, večerní
prohlídka zahrady za svitu baterek i opékání buřtů.
Zájem byl tak obrovský, že zoo tuto aktivitu zařadí
do kalendáře akcí jistě i v příštím roce.

V zoo vyrostlo broukoviště. Že nevíte, o co jde? Je to
v podstatě umělý hmyzí domov, který je vytvořen ze
soustavy stojících do země zapuštěných špalků
nebo špalků ležících na zemi, případně i větví nebo
částí kmenů. Slouží jako umělé prostředí pro vzác-
né i běžné druhy brouků. Má nejen ochranářskou,
ale také ekovýchovnou funkci. „Jací broučci se
v něm zabydlí, prozatím nevíme, ale předpokládá-
me, že zde bude možné pozorovat tesaříky, zlato-

hlávky či krasce. I přes svůj název nemusí ale brou-
koviště poskytovat úkryt pouze hmyzu. Zabydlet
se v něm mohou například i ještěrky, slepýši ne-
bo drobní pěvci,“ vysvětlil zoolog děčínské zoo
Roman Řehák. Broukoviště v zoo bylo vytvořeno
z kmenů bukového dřeva a doplňují je dřevěné plas-
tiky několikanásobně zvětšeného hmyzu. Do bu-
doucna zoo počítá s jeho rozšířením a doplněním o
další druhy dřeva. V souvislosti s touto novou akti-
vitou chystá zoo také vytvoření zážitkově vzděláva-
cího programu ZooŠkoly.

Návštěvnicky nejúspěšnější akcí roku 2011 se sta-
la podzimní Strašidelná zoo s téměř dvanácti sty
návštěvníky. Ti si užili již tradiční podvečer spoje-
ný s dlabáním dýní a strašidelnými soutěžemi pro
letošek doplněný také o Cestu za strašidly plnou
hejkalů, bludiček, upírů, hadích žen a dalších pří-
šer, u kterých bylo nutné splnit mnoho strašidel-
ných úkolů.

Zoo přivítala během roku několik známých osob-
ností. Prvními byli Kluci v akci z kulinářského pořa-
du České televize - Filip Sajler a Ondřej Slanina,
kteří se stali hlavními hosty masopustního odpo-
ledne. To se letos odehrávalo ve spolupráci se Zám-
kem Děčín. Jak v zoo, tak na zámku si návštěvníci
užili zajímavý program a obě místa propojil maso-
pustní průvod městem.

Den Země pak podpořil finalista televizní soutěže
„Česko Slovensko má talent“ Fanda Šimčík z Dět-
ského domova v Lipové, který během akce ukázal
nejen svůj taneční talent, ale také pokřtil mládě
makaka chocholatého a beránka ovce ouessant-
ské.

postel se spacákem, zásoby jídla, oblečení na
šňůrách, transportní bedna na zvěř. Průchodem do
druhé místnosti výstavní síně se návštěvník rázem
dostal do pralesa – místnosti plné exotických rost-
lin, hadů (gumových) či opic (plyšových), kde se
prostřednictvím informační knihy dozvěděl vše
potřebné o kampani a mohl se pustit i do sledování
primátů ve volné přírodě (na protější stěnu byly
promítány snímky z pralesa a návštěvník je mohl
sledovat dalekohledem. Atmosféru doplnily zvuky
džungle, řev gorilího samce a fotografie z expedic
biologů zapůjčené z Vlastivědného muzea a galerie
v České Lípě.

Mgr. Tomáš Rus
lektor ZooŠkoly

Dalším hostem se stal komik Václav Upír Krejčí,
který přijel potěšit děti na oslavu jejich svátku a
zároveň se stal kmotrem nově dovezených prasat
visajanských. Na osmém ročníku Noci snů pak
handicapovaným a chronicky nemocným dětem
udělala svou návštěvou radost herečka a moderá-
torka Jitka Asterová a návštěvnicky nejúspěšnější
akci roku Strašidelnou zoo podpořil skikrosař To-
máš Kraus.

Branami prošel 90.000. letošní návštěvník. Stalo
se tak v pondělí 14. listopadu a štěstí padlo na pěti-
letého Stanislava Bejdu z Mladé Boleslavi. Do Děčí-
na přicestoval s babičkou a dědečkem a za příchod
ve správnou chvíli dostal od zoo dárkový balíček.
Devadesátitisícovou návštěvnost překonala zoo
naposledy v roce 2007, vloni zavítalo do zahrady 73
tisíc lidí.

Alena Houšková
Tisková mluvčí

REKORDNÍ NÁVŠTĚVNOST

Alena Houšková
Tisková mluvčí


