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Funkce

Řídící a komunikační centrum

Centrum návštěvnických služeb

Centrum péče o zvířata

Kateřina Majerová
Roman Řehák

Vasyl Tyrpak
Dagmar Kedlesová
Jaroslava Granátová
Bc. Dita Hendlová
Markéta Moudrá
RNDr. Milada Petrů

Ing. Dagmar Floriánová

Alena Houšková
Alena Šotolová
Mgr. Tomáš Rus
Petra Kuchtová
Lenka Landová
Alena Egrová
Petra Sokolářová
Klára Křížková
Veronika Doubková
Michal Třešňák
Marie Roudnická

Zuzana Slouková
Jiří Doubek
Sabina Glöcknerová
Oldřich Rajchl
Jiří Chadima
Radka Krejčová
Petra Paulová
Pavla Chochelová
Lenka Richterová

árka Bodláková
Zdeněk Šimek
Naděžda Malečková
Pavel Liška
Kateřina Štolbová
Vít Kaška
Jiří Řehák

ředitelka 1997
vedoucí chovatelského úseku - zoolog 1995
zástupce ředitelky
vedoucí technického úseku 2001
ekonom/manažer návštěvnických služeb 2007
účetní/personalistka 1999
asistentka pro marketing 2000, t.č. MD
asistentka ředitele 2004, t. č. MD
asistentka zoologa, koordinátor EEP 2000

vedoucí Centra návštěvnických služeb 2006
/specialistka pro marketing
specialistka pro mediální a informační činnost 2003
lektorka ZooŠkoly 2006
lektor ZooŠkoly od 10. 3. 2008
lektorka ZooŠkoly 2006, do 29. 2. 2008
recepční zoo 2006
recepční zoo 2006
recepční RO 2006
recepční RO 2006
prodavačka t. č. MD
průvodce po zoo 7.7.–3.8. 2008
průvodkyně po zoo 4.8.–31.8. 2008

chovatelka zvířat 1984
chovatel zvířat 1992
chovatelka zvířat 1997
chovatel zvířat 1998
chovatel zvířat 1999
chovatelka zvířat 1992
chovateka zvířat 2006, t.č. MD
chovatelka zvířat 2002, t.č. MD
chovatelka zvířat 1999

Š chovatelka zvířat od 26. 1. 2007
chovatel zvířat 2006
chovatelka zvířat 2006
chovatel zvířat od 1. 10. 2007
chovatelka zvířat – Expozice RO od 15. 9. 2008
pomocný chovatel zvířat 1. 7.– 31. 7. 2008
pomocný chovatel zvířat 1. 7.– 31. 7. 2008



fluktuace
zaměstnanců
fluktuation of staff
Fluktuation
des Personals

Příchod/Arrival/Zugang Odchod/Departure/Abgang

Řídící a komunikační centrum - -
Centrum návštěvnických služeb 3 3
Centrum péče o zvířata 4 3

Celkem 7 6

Příchody a odchody zaměstnanců v roce 2008
/ Staff Arrivals and Departures in 2008

/Zugänge und Abgänge des Personals im 2008
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Technický úsek – údržba areálu zoo
Eva Fiegerová
Ivan Stodola
Miroslav Pokorný
Iossif Mashek
Jiří Kopčanský
Pavel Brůža
Viktor Tyrpak
Jiří Žingor

MVDr. Dobromil Novák
MVDr. Václav Poživil
MVDr. Reiner Bednarski

zahradnice 1989
řidič 1995
zedník 2002
údržba a rozvoj 2002
noční hlídač 2003
elektrikář 2003
noční hlídač 2007
údržba a rozvoj od 1. 10. 2008

Externí veterinární lékaři/External Vets/Externe Veterinäre

Kachnička mandarínská / Aix galericulata / M mandarin duckandarinente /



Vážení přátelé a příznivci děčínské zoo,
do roku 2008 jsme vstupovali po veleúspěšném roce, kdy návštěvnost děčínské zoo do-
sáhla rekordních hodnot a to 90 000 návštěvníků a pouze o pár stovek se nepodařilo zlo-
mit absolutní historický rekord. Vysoká návštěvnost se samozřejmě odrazila i v příjmech
a zoo skončila hospodaření se ziskem, který byl v roce 2008 využit například k nákupu
nového užitkového automobilu VW Transporter 4x4, jehož pořízení bylo již opravdovou
nutností, neboť náš starý užitkový automobil dosloužil a naši zoo na velikém kopci je nut-
né nepřetržitě zásobovat za každého počasí, což běžným automobilem není možné, pro-
tože zkuste si plně naloženi dobrůtkami vyjet zasněžené a namrzlé kočičí hlavy na Pas-
týřskou stěnu běžným automobilem a nemůžete přijít k expozici medvědů a říci jim,
promiňte, nevyjelo auto s masíčkem, dneska a ani zítra a možná ani pozítří nic nebude,
utáhněte si opasky … Tato situace samozřejmě nastat nemůže a díky příspěvku našeho
zřizovatele Statutárního města Děčín ani nenastane, protože jsme pořídili opravdu krás-
né autíčko, které jistě bude spolehlivě a dlouho sloužit.

Celková návštěvnost za rok 2008 se zařadila také mezi ty vyšší, i když ne rekordní,
činila 80 tisíc.

Dále jsme v roce 2008 zahájili rozsáhlou rekonstrukci pavilonu opic, který byl taktéž
ve velmi žalostném stavu, první na řadu přišla kompletní výměna oken a dveří, výměna
otopného systému, zakoupení nového kotle, oprava střechy, zateplení budovy a nakonec
samozřejmě nová fasáda, což celou expozici rozsvítilo a z temného koutu naší zoo se stal
světlý bod uprostřed. Zahájili jsme také práce na venkovním výběhu pro velmi vzácné
makaky chocholaté, kterým se u nás daří a chovná skupina se stále rozšiřuje o další a dal-
ší mláďátka. Krásnou venkovní expozici s vodním příkopem, skálou a spoustou proléza-
ček, dostanou opičky jako dárek k 60. výročí děčínské zoo v létě roku 2009.

rok 2008 v zoo
očima ředitelky
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Nová expozice pro makaky chocholaté bude vybavena vodním příkopem a množstvím přírodních prolézaček.
/ Das neue Tiergehege für Schopfmakaken wirg mit dem Wassergraben und vielen Naturkletteranlagen für Affen
ausgestattet. / New enclosure for crested black macaques will be provide with a moat and large number of natural

climbing frames.



Za zmínku jistě stojí i to, že se koncem roku 2008 začala připravovat, za finanční pod-
pory našeho zřizovatele Statutárního města Děčín, projektová dokumentace na expozice
rosomáků, kamzíků běláků, sov a tygra. Věřím, že po dokončení projektové dokumenta-
ce, se najdou prostředky i na výstavbu těchto expozic, čímž bychom naši návštěvnickou a
chovatelskou atraktivitu opět významně rozšířili.

V areálu zoo bylo provedeno velké množství drobných, ale velmi důležitých oprav a
úprav, ať už to byla výměna „výlohy“ a revitalizace expozice margaye, kompletní výměna
lan na dětské opičí dráze, nová výsadba zeleně, úprava expozice pro sovice sněžné, úpra-
va expozice pro levharta mandžuského či medvěda malajského, vše bylo provedeno
vlastními silami, za což patří obrovský dík našim zaměstnancům.

V roce 2008 jsme se samozřejmě jako každoročně zapojili do kampaně vyhlášené Ev-
ropskou asociací zoo a akvárií EAZA, Amphibian Ark, 2008: Year of the Frog a všechny
naše aktivity v oblasti EVVO byly na tuto kampaň zaměřeny. Podrobnější informace se
jistě dočtete dále, ve zprávách mých kolegyň z Centra návštěvnických služeb.

Za to, že jsme mohli všechny naše plánované projekty řádně realizovat, patří náš dík
Ministerstvu životního prostředí ČR, které podpořilo dva rozsáhlé projekty a to ZooŠko-
la 2008 – Amphibian Ark a Informační systém Expozice Rajské ostrovy, v celkové výši
Kč 750 tisíc. V rámci druhého projektu vznikly další internetové stránky - www.rajske-
ostrovy.cz, informační knihy v Expozici Rajské ostrovy a také DVD o naší unikátní expo-
zici.

05
Vitejte v žabí zoo! / Willkommen in Froschzoo! / Welcome to the Frog Zoo!
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Děčínská zoo spravuje již tři internetové stránky a to: www.zoodecin.cz, www.rajske-
ostrovy.cz a www.dreamnight.cz, která je zaměřená na akci Noc snů – Dreamnight at
the Zoo, pro chronicky nemocné a zdravotně handicapované děti i dospělé. Na této webo-
vé stránce se budou spolupodílet všechny zoo, pořádající každoročně Noc snů v České
republice a mohou zde prezentovat své aktivity v rámci této mezinárodní akce, která se
již pořádá ve více než 190 zoo po celém světě.

Co se týká zajímavých dovozů či odchovů, podrobněji se o nich dočtete ve zprávě zoo-
loga, která následuje, ale shrnu to stručně ze svého „kancelářského“ pohledu. Doplnili
jsme naši kolekci zvířat o samce babirusy celebeské, kdy se k nám vrátil náš první histo-
rický odchov – Uli, již samozřejmě jako dospělý samec, kolegové ho dovezli z Francie.
Bohužel nás potkaly i méně příznivé okamžiky a to například, že jsme museli nechat utra-
tit samce levharta perského Bilbiho, který již byl ve značně pokročilém věku a nebyl scho-
pen přijímat potravu. Vzhledem k tomu, že zoo v současné době nemá odpovídající chov-
né zařízení pro mladý pár levhartů perských, rozhodli jsme se chov těchto velmi vzác-
ných zvířat přerušit do doby, než bude vybudována odpovídající expozice. Do opuštěné
klece se nastěhovala samička medvěda malajského Cindy, ze Zoo Ústí nad Labem. Ze
zajímavých odchovů jmenujme samičku makaka chocholatého, kvakoše noční či kočky
divoké.

Kočka divoká / / Wildekatze / Wild CatFelis silvestris
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Za rok 2008 bylo v zoo skutečně odvedeno kus práce a jsou za námi vidět výsledky v
podobě vysoké návštěvnosti, hospodaření v kladných číslech, nová zvířata, nové výuko-
vé programy a propagační materiály, nové internetové stránky, rekonstruované či nově
budované expozice, nový plot okolo zoo, nový užitkový automobil a mohla bych ještě
dlouho pokračovat …

A všem, kteří nám s naší krásnou a velmi náročnou prací pomáhají či pomohli, patří
můj dík, zaměstnancům, zřizovateli, všem sponzorům, dárcům a adoptivním rodičům,
dodavatelům za vstřícný přístup a plnění našich někdy i nesplnitelných požadavků.

Mou snahou je vytvořit v zoo přátelskou a příjemnou atmosféru, která se samozřej-
mě přenáší i na zvířata a návštěvníky a to je naším hlavním cílem. Pevně věřím, že se mi
to alespoň částečně daří a že se do děčínské zoo všichni rádi vracejí.

Co říci závěrem? Jak se tak dívám z okna a začínají se zelenat stromy a venku hřmí
první bouřka, jsem ráda, že konečně skončila dlouhá, „skutečná“ zima, která přišla opět

Lama vikuňa / / Vikunja / VicunaVicugna vicugna
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po dvou letech, my můžeme stáhnout kotle a pustit zvířata ven, do zoo se trousí první
nedočkaví návštěvníci a je tu jaro, nejkrásnější čas v roce, čas mláďat a svěží zeleně. Le-
tošní zima přinesla, kromě všech možných problémů, i krásné pohledy na zasněženou
zoo, po které se zcela nedobrovolně kloužou chovatelé, zoolog i já, spící medvědy, dová-
dějící vlky i nesmělé pohledy opiček ven z okna, co to tam jako padá?? Každé roční ob-
dobí má svoje, v zimě je v zoo ticho, zdá se, že spí, ale v nitru se pilně účtuje a uzavírá
rok, lidičky z Centra návštěvnických služeb se připravují na novou sezónu a vymýšlejí
programy a nejrůznější akce, vyplňují se všemožné nekonečné tabulky a vyúčtování,
natírají se lavičky, montují odpadkové koše, opravují stojany a cedule …

A teď, s prvním sluníčkem, všichni vykoukneme ven a celý kolotoč začíná na novo.
Doufám, že letošní rok bude stejně tak úspěšný jako rok 2008 a že nás krize nedo-

stane.

Těšíme se na vaši návštěvu i v roce 2009 ….
Kateřina Majerová

director@zoodecin.cz

Kozorožec kavkazský / / Westkaukasischer Steinbock / West-caucasian ibex.Capra caucasica



rok 2008
očima zoologa

Počátkem roku jsme dovezli dvě samičky kozorožce kavkazského (
) ze Zoo Bojnice. Na doporučení koordinátora jsme tak sestavili trio kozorožců, slože-

né ze samce ze Zoo Olomouc a dvou samiček ze Zoo Bojnice.
Nejvzácnějšími dovezenými zvířaty byl pár outloňů malých ( ).

Samec ze španělské Zoo Fuengirola, samička z belgické Zoo Planckendal. Tento ohrože-
ný druh je zapojený do programu EEP a v posledních letech se nám jeho chov moc neda-
řil, nyní tedy doufáme, že se novému páru bude v Expozici Rajské ostrovy líbit a dobře
dařit a že se dočkáme i mláďat. Dále jsme doplnili několik ohrožených druhů zvířat zapo-
jených do EEP, a to například jeřáby mandžuské ( ) a to samičkou ze Zoo
Lešná. Nyní naše zahrada chová dva páry vzácných ohrožených jeřábů: jeřáby mandžus-
ké ( ) a jeřáby bělošíjí ( ).

V roce 2007 bohužel uhynul samec babirusy celebeské ( ), dovoz
nového nepříbuzného samce již ale není možný, zvířata jsou v rámci programu EEP úzce
příbuzná a tak, na základě doporučení koordinátora, jsme dovezli samečka ze Zoo Saint
Martin la Plane. Samec je původem náš první odchov (Uli), naše samice je již v letech,
kdy není schopná reprodukce, nepřichází do říje a tak zde zůstane pár pouze jako expo-
ziční. Dovoz nových zvířat z Indonésie se již dlouhá léta připravuje, kladný výsledek je

Capra caucasi-
ca

Nycticebus pygmeus

Grus japonensis

Grus japonensis Grus vipio
Babyrousa babyrussa
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Uli se do děčínské zoo vrátil po 10 letech. / Uli ist in den Zoo Děčín nach 10 Jahren zurück gekommen.
/ Uli have returned to Zoo Děčín after 10 years.



však stále v nedohlednu a tak se může stát, že chov babirus v evropských zoo velmi brzo
úplně skončí. Ohrožen bohužel není pouze tento jediný druh, stejný osud čeká v brzké
době anoa horské, levharty mandžuské a další velmi vzácná, téměř vyhubená zvířata.

Do nově zrekonstruované expozice, ve které dlouhá léta žili levharti perští, jsme do-
vezli samičku medvěda malajského ( ) ze Zoo Ústí nad Labem.Helarctos malayanus

V příštím roce máme slíbeného samečka medvěda malajského (
), taktéž ze Zoo Ústí nad Labem.

Helarctos malaya-
nus
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Samice medvěda malajského Cindy.
/ Das Weibchen des Malaienbärs Cindy.

/ Cindy, female of a Malayan Sun Bear.
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Chov levhartů perských, po úhynu starého samce, jsme ukončili. Chtěli bychom v bu-
doucnu vybudovat zcela novou expozici pro levharty sněžné, protože současné chovné
zařízení již skutečně nevyhovuje chovu takto krásných a vzácných zvířat, jakými levharti
jsou.
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Za největší úspěch loňského roku považuji odchované mládě papouška kakadu žluto-
lícího sumbského ( ). V rámci programu EEP se odcho-
valo pouze šest mláďat, ve volné přírodě ve své domovině žije pouze sto padesát kusů.
Dvacet let trvalo, než jsme sestavili harmonuzující pár, který je schopný se rozmnožovat.
Mládě ale bylo odchováno uměle, protože rodičovský pár se o čerstvě vylíhnuté mládě
nestaral a hrozilo, že by ho buď zabili nebo by uhynulo hlady.

Dále bych se zmínil o dalších zajímavých odchovech, jako je již v pořadí druhá samič-
ka makaka chocholatého ( ), narozená v naší skupině makaků, čtyř
mangust liščích ( a), dvou sovic krahujových ( a), veverek
Prévostových ( ), čtyř norků evropských ( ) a koček
divokých ( ). Mláďata koček divokých byla poskytnuta do reintrodukčního
programu na Slovensko (Malou Fatru). Do tohoto programu jsou zapojeny ještě další

Cacatua sulphurea citrinocristata

Macaca nigra nigra
Cinyctis penicillat Surnia ulul

Callosciurus prevosti Mustela lutreola
Felis silvestris

Makak chocholatý / / Schopfmakak / Sulawesi CrestedMacaca nigra
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Doufáme, že zvětšení expozice sovic sněžných, přinese své ovoce a dočkáme se odchovu.
/ Wir hoffen, dass die Vergrößerung des Auslaufes für die Schneeeule ihre Früchte tragen Word

und sie bekommen bald Jungtiere.
/ We hope, that an enlargement of the enclosure for snowy owls will be beneficial for their breeding.

čtyři zoologické zahrady u nás. Protože v zázemí máme volné prostory, sestavili jsme ješ-
tě jeden pár koček divokých, abychom mohli v příštím roce poskytnout ještě více mláďat
k vypuštění do volné přírody Malé Fatry.

V loňském roce se zrekonstruovala a významně zvětšila voliéra pro sovice sněžné
( ), dále jsme zabezpečili voliéry pro brodivé ptáky a sovice krahujové
proti škodné (kuny, lišky, tchoři), která neustále dělá velké škody hlavně v těchto expozi-
cích.

Byla započata výstavba nového venkovního volného výběhu pro makaky chocholaté.
Dokončení tohoto jedinečného přírodního výběhu a dokončení celé rekonstrukce pavilo-
nu opic se plánuje v létě 2009.

Nyctea scandiaca

Roman Řehák
zoolog

zoolog@zoodecin.cz
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odborná
činnost 2008
Special activities 2008
Fachtätigkeit 2008

V rámci svého působení v Zoo Děčín jsem se věnovala EEP koček rybářských, jehož
jsem koordinátorkou od roku 2005. Během tohoto roku byla jednotlivým zahradám zaslá-
na doporučení pro další chov tohoto druhu, zejména sestavení nových párů. Situace v pro-
gramu se za poslední rok vyvíjí velmi pozitivně. Díky nově narozeným mláďatům populace
zaznamenala významný nárůst oproti loňskému roku. Do programu také vstoupily nové
instituce, které se chtějí chovu tohoto druhu věnovat. Velmi důležitý je import nových zví-
řat přímo ze Srí Lanky a to díky Zoo Praha a Ostrava. Velkým problémem však stále zůstává
vysoký inbreeding populace a poměrně vysoká úmrtnost mláďat. Zprávu o situaci v EEP
koček rybářských jsem představila na jednání Komise pro kočkovité šelmy USCZ, která se
tentokrát konala v Zoo Plzeň a na konferenci EAZA pořádané v Antverpách.

Na jaře se mi podařilo navázat spolupráci s indickou vědeckou pracovnicí Shomitou Mu-
kerjee, která se věnuje výzkumu malých kočkovitých šelem žijících v Indii. Společně jsme
vypracovaly návrh projektu, který by se věnoval studiu genetických aspektů populace ko-
ček rybářských v celém areálu jejich výskytu. Návrh projektu byl představen formou poste-
ru (Shomita Mukherjee, Milada Petrů & Uma Ramakrishnan: „Phylogeography of the
Fishing cat (Priionaiillurus viiverriinus): Identifying populations for conservation“) na
konferenci EAZA a plánujeme, že výzkum bude započat během příštího roku.

Během celého letošního roku jsem se věnovala přípravě projektu Tarsius zaměřeného
na výzkum a ochranu nártouna filipínského ( ) in-situ. V rámci tohoto pro-
jektu se budu společně se svými spolupracovníky věnovat telemetrickému sledování nár-
tounů filipínských, otázkám jejich praktické ochrany a také osvětové činnosti na Filipínách
i u nás. První fáze se uskuteční během příštího roku. Zoologická zahrada Děčín se rozhodla
projekt Tarsius podpořit jako in-situ projekt. Více se dozvíte na stránkách Zoo Děčín nebo
www.tarsiusproject.org.

RNDr. Milada Petrů – Plemenná kniha koček rybářských – „EEP Fishing cat Studbook
2007“

Tarsius syrichta

Odborná publikační činnost:

Navštívené konference a odborná jednání

21. – 23. 4. 2008 Společné jednání komisí UCSZ pro poloopice, novosvětské opice, sta-
rosvětské opice, lidoopy a gibony, velké kočky a malé kočky, Plzeň, ČR

14. – 21. 9. 2008 25th EAZA Annual Conference, Antverpy, Belgie

RNDr. Milada Petrů
asistentka zoologického oddělení,

EEP koordinátor chovu koček rybářských
animals@zoodecin.cz
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Anoa horský / / Mountain anoa / BerganoaBubalus quarlesi



seznam
zvířat
animal inventory

die Tierliste

Stav Odchov Příchod Úhyn Odchod Stav

1. 1. 2008 31. 12. 2008

Status Birth Arrival Death Depart Status
Stand Aufzucht Ankunft Tod Abgang Stand

16

savci ( )Mammalia

aguti středoamerický 2.0 2.0

anoa horský 1.1 1.1

babirusa celebeská 0.1 1.0 1.1

hutie stromová 1.0 0.1 1.1

jaguarundi 1.0 1.0

jezevec evropský 1.1 1.1

kabar pižmový 0.1 0.1

kalimiko 1.2 0.0.1 0.1.1 1.2

kamzík bělák 1.2 0.1 1.1

kančil menší 1.0 1.0

kapybara vodní 0.1 1.2 0.2 1.2

klokan parma 2.0 2.0

kočka divoká 1.2 1.1 1.1 1.3 2.2

kočka rybářská 1.1 1.1

kočkodan černolící 0.1 0.1

kotul veverovitý 3.0 3.0

kosman zakrslý 2.1 1.0 1.1

koza domácí 0.2 0.1 0.1 0.2

králík divoký 1.1 1.1

kozorožec kavkazský 1.0 0.2 1.2

kůň domácí - hucul 1.2 1.2

kuna skalní 0.1 0.1

lama krotká 4.3 4.3

levhart mandžuský 1.0 1.0

levhart perský 1.0 1.0 1.0

liška obecná 0.1 0.1

Dasyprocta punctata

Bubalus depressicornis EEP, ISB, RDB=EN,CITES=I

Babyrousa babyrussa EEP, ISB, RDB=VU,CITES=I

Capromys pilorides

Herpailurus yagouaroundi CITES=I

Meles meles meles

Moschus moschiferus RDB=VU,CITES=I

Callimico goeldii EEP, ISB, RDB=VU,CITES=I

Oreamnos americanus

Tragulus javanicus EEP

Hydrochaeris hydrochaeris

Macropus parma RDB=LR

Felis silvestris CROH=KOH

Prionailurus viverrinus EEP, ISB, RDB=LR

Cercopithecus ascanius

Saimiri sciureus

Cebuella pygmaeus

Capra hircus

Oryctolagus cuniculus

Equus caballus

Martes foina

Lama glama

Panthera pardus orientalis EEP, ISB, RDB=CR,CITES=I

Panthera pardus saxicolor EEP, ISB, RDB=EN,CITES=I

Vulpes vulpes

Capra causasica

lama vikuňa 1.1 0.1 1.2
Vicugna vicugna EEP, ISB, RDB=LR, CITES=I



Stav Odchov Příchod Úhyn Odchod Stav

1. 1. 2008 31. 12. 2008

Status Birth Arrival Death Depart Status
Stand Aufzucht Ankunft Tod Abgang Stand
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makak chocholatý 2.4 0.1 2.5
Macaca nigra nigra EEP, RDB=EN
makak medvědí 2.4 0.1 2.5

malpa hnědá 7.1 0.1 7.0

mangabej černý 1.1 1.1

mangusta liščí 0.2 0.0.4 1.0 1.2.4

mara stepní 1.0.8 1.0.8

margay 1.0 1.0

medvěd grizzly 1.1 1.1

mýval severní 1.3 0.1 1.2

norek evropský 2.2 4.0 6.2

osel domácí 1.2 0.1 1.1

outloň malý 1.1 1.1 1.1 1.1

ovce domácí - quessantská 2.2 2.2

plch velký 0.1 0.1

prase divoké 1.2 1.2

psoun prériový 2.3.5 2.3.5

rys ostrovid 1.1 1.1

sambar skvrnitý 4.3 1.1 5.4

srnec evropský 0.1 0.1

sysel obecný 1.1 1.1

urson kanadský 1.1 1.1 0.0

veverka obecná 1.0 1.0

veverka Prévostova 0.2 0.0.2 1.0 1.0 1.1.2

vlk hřívnatý 1.1 1.1

vlk obecný 2.0 2.0

Macaca arctoides RDB=VU

Cebus apella

Lophocebus albigena atterimus ESB, RDB=LR

Cyncitis penicillata

Dolichotis patagonum RDB=LR

Leopardus wiedii EEP, CITES=I

Ursus arctos horribilis

Procyon lotor

Mustela lutreola EEP, RDB=EN

Equus asinus

Nycticebus pygmaeus EEP, ISB, RDB=VU

Ovis aries aries

Glis glis CROH=OH,RDB=LR

Sus scrofa

Cynomys ludovicianus RDB=LR

Lynx lynx ESB, CROH=SOH

Cervus alfredi RDB=EN

Capreolus capreolus capreolus

Spermophilus citellus CROH=KOH, RDB=VU

Erethizon dorsatum

Sciurus vulgaris CROH=OH, RDB=LR

Callosciurus prevostii

Chrysocyon brachyurus EEP

Canis lupus CROH=KOH, CITES=I
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Kvakoš noční / / Nachtreiher / Night HeronNycticorax nycticorax
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ptáci ( )Aves

ara rudobřichý 1.0 1.0

ara vojenský 1.2 1.1 1.2 1.2

bažant Edwardsův 1.1 1.1

bažant lesklý 1.0 1.1 1.0 1.1

bažant tibetský 1.0 1.0

berneška kanadská malá 0.0.3 0.0.1 0.0.2

bulbul červenouchý 2.2 2.2

bulbul oranžovoskvrnný 1.0 1.0 0.0

čáp bílý 1.1 0.1 0.1 1.1

čáp černý 1.1 1.1

hohol severní 0.1 1.1

holub celebeský 1.0 1.0

holub krvavý 1.1 1.1

hrdlička čínská 0.0.2 0.0.2

hrdlička jihoasijská 1.2 1.2

hrdlička východní 0.0.2 0.0.2

husice liščí 1.1 1.1

husice orinocká 1.1 1.1 0.0

jeřáb bělošíjí 1.1 1.1

jeřáb mandžuský 1.0 0.1 1.1

jeřábek lesní 1.0 1.0 0.0

kachnička mandarínská 3.3 3.3

kakadu brýlový 3.0 3.0

kakadu žlutolící sumbský 2.1 1.0 3.1

kalous ušatý 0.3 0.3

Orthopsittaca manilata

Ara militaris ISB, RDB=VU, CITES=I

Lophura edwardsi EEP, ISB, RDB=EN, CITES=I

Lophophorus impejanus

Crossoptilon crossoptilon RDB=LR,CITES=I

Branta canadensis minima

Pycnonotus jocosus

Pycnonotus bimaculatus

Ciconia ciconia CROH=OH

Ciconia nigra ESB, CROH=SOH

Bucephala clangula CROH=SOH

Gallicolumba tristigmata

Gallicolimba luzonica

Streptopelia chinensis chinensis

Streptopelia tranquebarica humilis

Streptopelia orientalis

Tadorna tadorna

Neochen jubatus

Grus vipio EEP, ISB, RDB=VU,CITES=I

Grus japonensis EEP, ISB, RDB=EN,CITES=I

Bonasa bonasia CROH=SOH

Aix galericulata

Cacatua opthalmica ESB

Cacatua sulphurea citrinocristata EEP, RDB=CR,CITES=I

Asio otus
krkavec velký 1.1 1.1

křepelka korunkatá 1.2 1.0 2.2

kulíšek nejmenší 0.1 1.0 1.0 0.1

Corvus corax CROH=OH

Rollulus rouloul RDB=LR

Glaucidium passerinum CROH=SOH

Stav Odchov Příchod Úhyn Odchod Stav

1. 1. 2008 31. 12. 2008

Status Birth Arrival Death Depart Status
Stand Aufzucht Ankunft Tod Abgang Stand



kur domácí - sumatránka 1.1 1.1
Gallus gallus gallus
kvakoš noční 2.2.1 0.0.2 2.2.3

labuť koskoroba 1.1 1.1

lelkoun soví 0.1 0.1

lori červený 1.0 1.0 0.0

majna Rothschildova 1.2.2 0.0.1 2.2

moták pochop 0.1 0.1

nandu pampový 1.2 0.1 1.1

ostralka štíhlá 1.1 1.1

papoušek vlnkovaný 5.5 5.5

páv korunkatý - bílá forma 0.2 0.2

puštík bělavý 2.2 0.0.3 0.0.3 2.2

puštík obecný 0.0.3 0.0.3

raroh velký 0.1 0.1

satyr Temminckův 2.1 0.1 2.1
i

seriema rudozobá 1.1 1.0 2.1

slípka zelenonohá 0.0.1 0.0.1

sojkovec zrcadlový 1.0 1.0 1.0

sova pálená 1.2 0.1 1.1

sovice krahujová 1.2 2.0 1.1 2.1

sovice sněžní 1.1 1.1

sýc rousný 1.1 1.1

sýček obecný 2.1 1.0 1.1

tetřev hlušec 1.2 1.1 0.1 0.0

tetřívek obecný 1.1 1.1 0.0

včelojed lesní 0.0.3 0.0.3

výr velký 1.1.1 1.1.1

zoborožec vrásčitý 1.1 0.1 1.0

Nycticorax nycticorax CROH=SOH

Coscoroba coscoroba

Podargus strigoides

Eos bornea cyanonothus

Leucopsar rothschildi EEP, RDB=CR,CITES=I

Circus aeruginosus CROH=OH

Rhea americana RDB=LR

Anas acuta CROH=KOH

Melopsittacus undulatus

Pavo cristatus

Strix uralensis macroura CROH=KOH

Strix aluco

Falco cherrug CROH=KOH

Tragopan temmincki

Cariama cristata

Gallinula chloropus

Garrulax mitratus

Tyto alba CROH=SOH

Surnia ulula

Nyctea scandiaca

Aegolius funereus CROH=SOH

Athene noctua CROH=SOH

Tetrao urogallus CROH=KOH

Tetrao tetrix CROH=SOH

Pernis apivorus CROH=SOH

Bubo bubo CROH=OH

Aceros corrugatus EEP
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Stav Odchov Příchod Úhyn Odchod Stav

1. 1. 2008 31. 12. 2008

Status Birth Arrival Death Depart Status
Stand Aufzucht Ankunft Tod Abgang Stand
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Orlície bornejská / / Borneo-Flussschildkröte / Malaysian giant turtleOrlitia borneensis
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Stav Odchov Příchod Úhyn Odchod Stav

1. 1. 2008 31. 12. 2008

Status Birth Arrival Death Depart Status
Stand Aufzucht Ankunft Tod Abgang Stand

plazi ( )

obojživelníci ( )

Reptilia

Amphibia

agama filipínská 1.1 1.0 0.1

agama kočinčinská 1.0 2.2 1.0 3.1

anolis 1.1 0.1 1.1 0.1

anolis jeskynní 2.1 2.0 0.1

anolis vepří 1.2 0.2 1.0

chameleolis vepří 1.2 0.2 1.0

hroznýšovec kubánský 2.2 2.2

krajta timorská 0.1 0.1

krajta mřížkovaná 1.0 1.0

leguán fidžijský 1.0 1.0

leguán kubánský 1.1 1.1

leguán nosorohý 1.0 1.0

orlicie bornejská 1.0 1.0

užovka červená 1.1 1.1

varan mangrovový 1.1 1.1

zmije obecná 1.1 1.1

želva annámská 3.0 3.0

želva bahenní 0.1 0.1

želva černavá 1.0 1.0

mlok skvrnitý 0.0.2 0.0.2

ropucha obecná 5.5 5.5

skokan hnědý 0.0.3 0.0.3

Hydrosaurus pustulatus RDB=DD

Physignathus cocincinus

Anolis guamuhaya

Anolis bartschi

Anolis porcatus

Chameleolis porcus

Epicrates angulifer EEP, RDB=LR

Python timorensis

Python reticulatus RDB=LR

Brachylophus fasciatus RDB=EN, CITES=I

Cyclura nubila nubila ISB, RDB=VU, CITES=I

Cyclura cornuta ESB,RDB=VU,CITES=I

Orlitia borneensis ESB, RDB=EN

Elaphe guttata

Varanus indicus

Vipera berus CROH=KOH

Mauremys annamensis

Emys orbicularis

Heosemys grandis ESB,RDB=VU

Salamandra salamandra CROH=SOH

Bufo bufo CROH=OH

Rana temporaria
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Mořské akvárium / Meeraqvarium / Seaaquarium



24

Stav Odchov Příchod Úhyn Odchod Stav

1. 1. 2008 31. 12. 2008

Status Birth Arrival Death Depart Status
Stand Aufzucht Ankunft Tod Abgang Stand

ryby ( )Pisces

parmovec červený 0.0.1

parmovec průsvitný 0.0.4

bodlok žlutý 0.0.2

kanic modroskvrnný 0.0.1

kanícek fialovožlutý 0.0.1

klaun očkatý 0.0.1

klaun očkatý - černá forma 0.0.2

kněžík dvojpruhý 0.0.1

králíčkovec liščí 0.0.2

lezec obojživelný 0.0.9

ostenec běloskvrnný 0.0.1

ostenec červenozubý 0.0.3

perutýn ohnivý 0.0.1

pyskoun rozpůlený 0.0.1

sapín 0.0.14

sapínek zlatoocasý 0.0.1

sapínek žlutomodrý 0.0.3
Chrysiptera hemicyanea
slizoun pruhovaný 0.0.1

Apogon maculatus

Apogon leptacanthus

Zebrasoma flavescens

Cephalopholis miniata

Gramma hemichrysos

Amphiprion ocellaris

Amphiprion ocellaris

Thalassoma bifasciatum

Siganus vulpinus

Periophthalmus barbarus

Balistoides conspicillum

Odonus niger

Pterois volitans

Labroides dimidiatus

Chromis viridis

Chrysiptera parasema

Salarias fasciatus

bodlok bezrohý 0.0.1

bodlok olivový 0.0.1
Naso lituratus

Acanthurus olivaceus
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Sklípkan Smithův / / Mexikanische Rotknie-Vogelspinne / Mexican redknee tarantulaBrachypelma smithi
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bezobratlí ( )Evertebrata

hvězdice páskovaná 0.0.1

sklípkan kadeřavý 0.1

sklípkan Smithův 0.1

sklípkan potulný 0.1

ježovka diadémová 0.0.1

krevetka šarlatová 0.0.5

hadice olovově zelená 0.0.2

krab 0.0.1

Archaster typicus

Brachypelma albopilosa

Brachypelma smithi

Brachypelma vagans

Diadema setosum

Lysmata debelius

Ophiarachna incrassata

Stenorhynchus seticornis

Stav Odchov Příchod Úhyn Odchod Stav

1. 1. 2008 31. 12. 2008

Status Birth Arrival Death Depart Status
Stand Aufzucht Ankunft Tod Abgang Stand

Klaun očkatý / /Clown anemonefish / ClownfischAmphiprion ocellaris
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stavy
zvířat 2008
Census of animals
2008

Obojživelníci 3 15
Plazi 18 36
Ptáci 51 129
Savci 52 154
Bezobratlí 7 10
Ryby 20 51

Amphibians
Reptiles
Birds
Mammals
Invertebrata
Pisces

CELKEM Total 151 395

31. 12. 2008
Druhů - Jedinců –Species Specimens

Kotul veverovitý / / Totenkopfäffchen / CSaimiri sciureus ommon squirrel monkey



stavy
zvířat 2008
Census of animals
2008
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Ohrožené druhy zvířat, zapojené do Evropských záchovných programů
/EEP Animals:

Druhy zvířat zapsaných v Evropských plemenných knihách
/European Studbook Animals:

1,1 Anoa horský (Bubalus quarlesi)
1,1 Babirusa celebeská (Babyrousa babyrussa)
1,1 Bažant Edwardsův (Lophura edwardsi)
2,2 Hroznýšovec kubánský (Epicrates angulifer)
1,1 Jeřáb bělošíjí (Grus vipio)
1,1 Jeřáb mandžuský (Grus japonensis)
3,1 Kakadu žlutolící sumbský (Cacatua sulphurea citrinocristata)
1,1 Kalimiko (Callimico goeldii)
0,1 Kančil menší (Tragulus javanicus)
1,1 Kočka rybářská (Prionailurus viverrinus)
3,0 Kotul veverovitý (Saimiri sciureus)
2,2 Majna Rothschildova (Leucopsar rothschildi)
2,5 Makak chocholatý (Macaca nigra nigra)
1,0 Margay (Leopardus wiedii)
2,2 Norek evropský (Mustela lutreola)
1,0 Levhart mandžuský (Panthera pardus orientalis)
1,1 Outloň malý (Nycticebus pygmaeus)
1,2 Lama vikuňa (Vicugna vicugna)
1,1 Vlk hřivnatý (Chrysocyon corrugatus)
1,0 Zoborožec vrásčitý (Aceros corrugatus)

1,1 Čáp černý (Ciconia nigra)
1,1 Holub krvavý (Gallicolumba luzonica)
3,0 Kakadu brýlový (Cacatua opthalmica)
1,2 Kozorožec kavkazský (Capra caucasica)
1,0 Leguán nosorohý (Cyclura chrnuta)
1,1 Mangabej černý (Cercocebus atterimus)
0,1 Medvěd malajský (Helarctos malayanus)
1,0 Orlície bornejská (Orlitia borneensis)
1,1 Rys ostrovid (Lynx lynx)
1,0 Želva černavá (Heosemys grandis)



Vlk hřivnatý / / Mähnenwolf / Maned WolfChrysocyon corrugatus
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IUCN
The World Conservation Union

Druhy zvířat zapsané v mezinárodních plemenných knihách
/International Studbook Animals:

Další významné ohrožené druhy zvířat Červená kniha IUCN
/Red Data Book of IUCN:

1,1 Ara vojenský (Ara millitaris)
1,1 Leguán kubánský (Cyclura nubila nubila)

0,1 Agama filipínská (Hydrosaurus pustulatus)
1,1 Aguti středoamerický (Dasyprocta punctata)
1.0 Ara rudobřichý (Ara manilata)
1,1 Bažant lesklý (Lophophurus impejanus)
0,0,3 Berneška kanadská malá (Branta canadensis minima)
2,2 Bulbul červenouchý (Pycnoctus jocosus)
1,0 Holub celebeský (Gallicolumba tristigmata)
1,1 Hrdlička čínská (Streptopelia chinensis chinensis)
2,2 Hrdlička jihoasijská (Streptopelia tranquebarica humilis)
1,1 Hrdlička východní (Streptopelia orientalis)
1,1 Husice liščí (Tadorna tadorna)
1,1 Hutie stromová (Capromys pilorides)
1,0 Jaguarundi (Herpailurus yagouaroundi)
1,1 Jezevec lesní (Meles meles)
0,1 Kabar pižmový (Moschus moschiferus)
3,3 Kachnička mandarínská (Aix galericulata)
1.0 Kakadu šalamounský (Cacatua ducorpsii)
0,0,4 Kalous ušatý (Asio otus)
1,1 Kamzík bělák (Oreamnos americanus)
1,1 Kapybara (Hydrochaeris hydrochaeris)
4,0 Klokan parma (Macropus parma)
0,1 Kočkodan černolící (Cercopithecus ascanius)
1.1 Kosman zakrslý (Callithrx pygmea)
1,1 Králík divoký (Oryctolagus cuniculus)
2,2 Křepelka korunkatá (Rollulus roulolou)
0,1 Kuna skalní (Martes foina)
1,1 Labuť koskoroba (Coscoroba coscoroba)
1,0 Leguán fidžijský (Brachylophus fasciatus)
0,1 Lelkoun soví (Podargus strigoides)
0,1 Liška obecná (Vulpes vulpes)
7,0 Malpa hnědá (Cebus apella)
1,2,4 Mangusta liščí (Cynitis penicillata)
4,5 Mara stepní (Dolichotis patagonum)
1,1 Medvěd grizzly (Ursus arctos horribilis)
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Rys ostrovid
/

/ Eurasischer Luchs
/ Eurasian Lynx

Lynx lynx
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Ohrožené druhy fauny ČR
/Native fauna endangered species:

1,2 Mýval severní (Procyon lotor)
1,2 Nandu pampový (Rhea americana)
5,5 Papoušek vlnkovaný (Melopsittacus undulatus)
1,2 Prase divoké (Sus scrofa)
2,3,5 Psoun prériový (Cynomys ludovicianus)
0,0,3 Puštík obecný (Strix aluco)
5.4 Sambar skvrnitý (Servus alfredi)
2,0 Satyr Teminckův (Tragopan temminckii)
2,1 Seriema rudozobá (Cariama cristata)
0,0,3 Skokan hnědý (Rana temporaria)
0,0,1 Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus)
0,0,1 Sojkovec zrcadlový (Garrulax mitratus)
2,1 Sovice krahujová (Surnia ulula)
1,1 Sovice sněžní (Nyctea scandiaca)
0,1 Srnec evropský (Capreolus capreolus capreolus)
1,1 Urson kanadský (Erethizon dorsatum)
2,3 Veverka Prévostova (Callosciurus prevostii)
3,0 Želva anámská (Mauremys annamensis)
1,1,5 Želva nádherná (Trachemys scripta elegans)

1,1 Čáp bílý (Ciconia ciconia)
1,1 Hohol severní (Bucephala clangula)
2,2 Kočka divoká (Felis silvestris)
1,1 Krkavec velký (Corvux corax)
0,1 Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum)
4,3 Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax)
0,0,2 Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra)
0,1 Moták pochop (Circus aeruginosus)
1,1 Ostralka štíhlá (Anas acuta)
1.0 Plch velký (Glis glis)
2,2 Puštík bělavý (Strix uralensis macroura)
0,1 Raroh velký (Falco cherrug)
5,5 Ropucha obecná (Bufo bufo)
1,1 Sova pálená (Tyto alba)
1,1 Sýc rousný (Aegolius funereus)
1,1 Sýček obecný (Athene noctua)
1,1 Sysel obecný (Spermophilus citellus)
0,0,3 Včelojed lesní (Pernis apivorus)
1,0 Veverka obecná (Sciurus vulgaris)
2,0 Vlk obecný (Canis lupus)
1,2 Výr velký (Bubo bubo)
1,1 Zmije obecná (Vipera berus)
0,0,1 Želva bahenní (Emys orbicularis)
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Čáp bílý / / Weisstorch / White StorkCiconia ciconia



PŘEDNÁŠKY

AKCE

Datum Název Přednášející Návštěvnost

Datum Název Návštěvnost odpolední akce Návštěvnost

17.1. Medvědi grizzly na Aljašce Rostislav Stach 16
31.1. Za krokodýly do Venezuely Ing. Jiří Trávníček 31
27.2. přednáška s Ekofilmem Ing. Jaroslav Zahálka, CSc. 2
13.3. Hory a lidé Ing. Ondřej Smíšek 31
27.3. Žáby severních Čech Bc. Lukáš Blažej 14
30.10. Borneo - Východní Kalimantan Roman Nešetřil 13
27.11. Povídání s musherem Martin Škoda 28
11.12. Baja California - úplně jiné Mexiko Ing. Libor Kunte 15

1.1. Do zoo zdarma neevid.
9.2. Masopust v zoo 715
14.2. Zahájení kampaně - žáby 33
25.2.–2.3. Jarní prázdniny v zoo neevid.
18.– 22.2. Ekofilm pro školy 102
25.–29.2. Jarní prázdniny v RO - Ekofilm+soutěže pro veřejnost 25
8.3. MDŽ 326
29.3. Jarní úklid aneb Kam s tím hnojem? 421
29.3. –6.4. Aprýlové šprýmování
26.4. Vítejte v žabí zoo! 901
10.5. Den adoptivních rodičů 90
17.5. Den otců aneb Rodino, hurá do zoo! 517
24. 5. Den dětí v zoo aneb Žáby mají zelenou 536
6. 6. Noc snů 243
21. 6. Den květů 532
27. 6. Prázdniny začínají v zoo 200
VII. - VIII. Prohlídky zoo s průvodcem 210
26.7. Pohádková noc v zoo - celý den 812

- od 17 h 400
1.– 31. 8. Rok žáby - stanovištní soutěž - počet soutěžících 361
1. 9. Ahoj, školo… 135
6. 9. Loučení s prázdninami aneb Žáby, kam se podíváš 557
22.–26. 9. Barevný týden 334
28. 9. Václavové do zoo zdarma 332
4. 10. I žáby mají svátek 518
18. 10. Den seniorů v zoo 346
1. 11. Strašidelná zoo 1219
6. 12. Čertovský rej v zoo 286
20. –31.12. Přijďte popřát zvířátkům

neevid.

neevid.

ZOO a ve ejnost v roce 200ř 8:
Přehled návštěvnosti
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Masopust v zoo (9. 2. 2008)
- masopustní lidová tradice přizpůsobená podmínkám zoologické zahrady
- celým odpolednem provedl soubor Březiňáček
- průvod masek areálem
- soutěž o nejchutnější koblihu
- soutěž o nejhezčí masku
- soutěže, hudba, zpěv a koblihy
- návštěvnost 715 osob

Jarní úklid aneb Kam s tím hnojem? (29. 3. 2008)
- soutěže s ekologickou osvětou
- hlavním bodem odpoledne byl „srandamač“ pro dospělé návštěvníky – jízda s koleč-

kem hnoje. Soutěžilo se v několika kategoriích. Principem bylo projet vytyčenou trasu
co nejrychleji za plného provozu zahrady. Během cesty závodníci měli soutěž ztíženou
občerstvovacími stanicemi, kde museli co nejrychleji sníst porci (plátek) tlačenky, kra-
jíc chleba a vypít připravený pohár vody.

- pro děti byly připraveny soutěže k blížícím se velikonocům, jako je sběr vajíček na čas,
koulení vajíček ptačím peřím, házení vajec na cíl, běh s vajíčky na čas apod.

- nechyběl ani vědomostní test o tom, co vše víme o vajíčkách.
- návštěvnost 421 osob

Masopust / Fasching / Shrove Tuesday Carnival

Popis akcí roku 2008
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Vítejte v žabí zoo (26. 4. 2008)

Den dětí v zoo aneb Žáby mají zelenou (24. 5. 2008)

Noc snů – Dreamnight at the zoo (6. 6. 2008)

- prezentace evropské kampaně EAZA „2008: Year of the Frog“ – formou informačních
panelů, stánků ZooStop s ukázkami přírodnin a soutěží po areálu

- slavnostní otevření nové výstavy na záchranu obojživelníků doplněné promítáním fil-
mu Václava Šeny „Žabí jaro“

- představení nových obojživelníků v naší zoo (7 terárií)
- soutěž pro malé krasavice Žába roku aneb MISS junior, kdy soutěžící předvedly napří-

klad žabí řeč, skok a vědomosti z oblasti života obojživelníků
- ve spolupráci se studenty SŠŘaS Děčín proběhla ukázka přípravy a ochutnávka žabích

koktejlů
- vyhlášení výsledků výtvarné soutěže „2008: Year of the Frog“ doplněné o výstavu oce-

něných prací
- v souvislosti s oslavou Dne Země ve spolupráci s firmou EKO-KOM, a.s. proběhl Ba-

revný den – soutěže o správném třídění odpadu
- křtiny makaka chocholatého, prasátek divokých a ovečky ouessantské
- skvělou atmosféru doplnila hudební skupina Couvej svými country písněmi
- počet návštěvníků byl za dlouhá léta na dubnové akci rekordní
- návštěvnost 901 osob

- Den dětí jsme tentokrát pojali jako Žabí karneval, kdy nechybělo společné focení všech
žab v naší zoo

- „Amphibian Ark“ – veselé žabí soutěže doplňovaly celé odpoledne
- výtvarná dílna na výrobu žabích masek ve spolupráci se ZUŠ Děčín a SCA Packaging

ČR, s.r.o.
- křtiny malé lamy krotké
- Sbor dobrovolných hasičů z Benešova nad Ploučnicí si připravil ukázku a soutěže pro

děti všeho věku
- nechyběla ani oblíbená tradiční jízda na koních
- divadélko Bublinka zahrálo pohádku O zakleté princezně a uspořádalo show s obřími

bublinami
- v amfiteátru se o zábavu starala i kapela WYDLE
- V.I.P. prohlídka s průvodcem do zázemí zoo pro předem objednané skupiny
- celá akce byla pojata jako předvoj Noci snů, tak aby i běžný návštěvník zkusil vnímat stej-

ně jako handicapované a chronicky nemocné děti
- návštěvnost 536 osob

- pátý ročník akce Noc snů – večera pro chronicky nemocné a postižené děti (jako první
uspořádala Noc snů Zoo Rotterdam v roce 1996)

- exkluzivním hostem se stal Václav Chaloupek, který promítl nevysílaný poslední díl
večerníčkového seriálu Méďové

- děti čekala netradiční prohlídka zoo – hladily si různá zvířata, povídaly si s chovateli
zvířat a měly k tomu umožněn vstup i do zázemí expozic

- po celé zoo byla umístěna stanoviště s přírodninami a živými zvířaty. Soutěže byly
pojaty v rámci probíhající kampaně: „2008: Year of the Frog“

- o bohatý doprovodný program se postarali: kapela Garance, žáci ZUŠ Děčín s facepain-
tingem (malováním zvířecích masek na obličeje dětí) a výrobou papírových obličejo-
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vých masek různých zvířat, děvčata z DDM Březiny se soutěží o Žábu roku aneb MISS
Noci snů a módní přehlídkou „žabích“ oděvů, basketbalisté BK Děčín se svými soutě-
žemi, Policie ČR s ukázkou výcviku psů a jezdecký kroužek při Zoo Děčín se svojí ukáz-
kou výcviku koní

- všichni si odnesli na památku malý dáreček od různých sponzorů
- nechyběly loutkové pohádky Kašpárek a dráček Kulihrášek a Míša Kulička od divadla

Sváťovo dividlo, skupina historického šermu Exitus in Dubio, která předvedla Ohňo-
vou show a své předvedlo i Divadélko Uličník

- během celého večera se podávalo bohaté občerstvení a celou sváteční atmosféru do-
kreslovaly louče rozsvícené po areálu zoo

- akce se zúčastnilo 243 pozvaných hostů

P
- zoo plná pohádkových postaviček
- před správní budovou si děti užily spousty soutěží na téma zvířata v pohádkách. S vod-

níkem a vílou skládaly žabí puzzle (vývoj žáby), v zátoce s mořskými vílami si děti mohly
ulovit rybičku, v babiččině chaloupce sestavovala Červená Karkulka jídelníček pro vlka,
jazyk jako meč si vyzkoušely děti s rytíři při pokusu o úlovek potravy a mnoho dalších
soutěží.

- největší atrakcí byl letos pro děti boj se skřetem – střílení z luku
- nechyběl ani oblíbený Křemílek s Vochomůrkou, kteří pokřtili mláďátka srnců obec-

ných
- na závěr proběhla prohlídka zoo s princeznou Alenkou a jejím věrným přítelem Samem

ohádková noc v zoo (26. 7. 2008)
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(oslem), která barvitě vylíčila dětem některé pohádky a příběhy o zvířatech.
- opět nechyběla zábava na každém kroku
- návštěvnost 812 osob

- příchozí s mávátkem žáby čekalo milé překvapení v podobě 50% slevy na vstupném. Má-
vátko návštěvníci využili ještě při společné akci „zamávání prázdninám“

- k poslechu hrála skupina U-Style
- návštěvníci během odpoledne pokřtili mládě papouška kakadu žlutolícího sumbského

– unikátní odchov v naší zoo
- v areálu zoo byla připravena žabí výtvarná dílna, žabí malování na obličej, ZooStop

aneb informační a soutěžní stanoviště o žabkách a mlocích a mnoho dalšího
- vyhlašovaly se výsledky prázdninové soutěže „Rok žáby“ a výsledky fotografické soutě-

že „Svět obojživelníků“
- pro starší děti a dospělé jsme připravili speciální žabí křížovku o tom, proč je důležité

obojživelníky chránit
- nechyběla tradiční jízda na koních
- návštěvnost 557 osob

- akce pro žáky základních škol a osmiletých gymnázií
- druhým rokem jsme oslovili i speciální školy a ústavy sociální péče. Ty však měly mož-

nost své výtvory zaslat poštou.
- jedná se o tradiční výtvarnou dílnu pod širým nebem, která je u mnohých vyučující vý-

Loučení s prázdninami aneb Žáby, kam se podíváš (6. 9. 2008)

Barevný týden (22. – 26. 9. 2008)

tvarné výchovy velmi oblíbená.
- děti vyráběly prostírání, meto-

dou malby na textil, kdy se vyu-
žilo i razítek z brambor, různých
šablon a batikování listem. Moti-
vem byli samozřejmě obojživel-
níci.

- po krátkém úvodním slovu a in-
formacích ke kampani a nutnos-
ti chránit především naše obojži-
velníky se děti pustily do výroby
prostírání. Po vyhodnocení a pře-
dání cen si svá dílka odnesly a
potěšily svojí šikovností i rodiče.

- Celá tato akce byla začleněna do
mezinárodní akce na podporu
společného vzdělávání
„Nesedávej panenko v koutě“
aneb Týden pro inkluzi

- účast 334 dětí přítomných v zoo
a 30 dětí z ústavů sociální péče

Barevný týden / Bunte Woche / Colour Week
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I žáby mají svátek (4. 10. 2008)

Strašidelná zoo (1. 11. 2008)

Čertovský rej v zoo (6. 12. 2008)

- hosty odpoledne na akci pořádané k Mezinárodnímu dni zvířat a kmotry křtěné lamy
krotké se stali Jaroslav Uhlíř a Mgr. Miroslav Samler (náměstek primátora)

- v rámci oslavy Dne zvířat se prezentovala činnost Městského útulku pro toulavá a
opuštěná zvířata v Děčíně, Policie ČR předvedla ukázky techniky a vybavení dopravní
policie a ukázky výcviku policejních psů

- o hudbu se postarala kapela Garance a dobrou náladu navodila i Vojanova tlupa – di-
vadelní spolek ZŠ Vojanova se svým netradičním pojetím Svatební košile

- soutěže pro děti byly opět zaměřené na obojživelníky, a to např. žabí život, žabí počí-
tání, žabí dáma, žabí básnička, atd.

- své výrobky došli představit i klienti ÚSP Domino Děčín v rámci mezinárodní akce
na podporu společného vzdělávání „Nesedávej panenko v koutě“ aneb Týden pro in-
kluzi

- v návaznosti na tuto akci se též vyhlásily výsledky z Barevného týdne a proběhla vý-
stava všech prací pod širým nebem

- návštěvnost 518 osob

- i letos tato netypická akce měla velký ohlas. Ačkoliv se konala teprve potřetí, proslula
až za hranice okresu Děčín.

- ihned po zahájení akce se konaly křtiny mangust liščích a kmotrem se jim stal dabér a
moderátor Zdeněk Mahdal

- přestože se jednalo „pouze“ o výrobu strašidýlek z dýní, rozsvěcení dýní a nasvícení
zahrady výtvory dětí a jejich pomocníků, naši hosté si večerní atmosféru náležitě vy-
chutnali a brány zoologické zahrady opouštěli jen neradi.

- na závěr akce naše strašidla – mumie a raněný voják provedli návštěvníky po zahradě
a svoji prohlídku rozšířili i o pověsti o „strašidelných“ zvířatech a o tom, co lidská fan-
tazie vše nevymyslí

- celá zahrada byla nasvícena pouze loučemi a během průvodu si návštěvníci svítili lam-
piony

- zahradou se proháněly roje čarodějnic, přerostlých dýní a jiných nebezpečných by-
tostí

- děti též čekala nejen čarodějnická dílna plná kouzel a lektvarů, ale i soutěž o nejhezčí
strašidlo a dětský kouzelník Richard Nedvěd se svým představením

- atmosféru dokreslila svojí hudbou kapela Couvej
- návštěvnost 1219 osob

- děti čekala pohádková trojice Mikuláš, čert a anděl s nadílkou (čertovské perníky, ovo-
ce a čaje)

- příchozí děti v masce čertíka si mohly zasoutěžit o nejhezčí masku
- celé odpoledne se konalo v duchu návštěvy pekla, v zoo mohli návštěvníci spatřit za-

městnance a dobrovolníky převlečené za čerty, mohli si přiložit pod pekelný oheň ne-
bo se projet na čertovském oslu

- blížící se Vánoce připomněly vánoční koledy z amplionů a vystoupení žáků 1. A třídy
ZŠ Dr. M. Tyrše v Děčíně a Vánoční minitrhy

- zdobení vánočního stromku – děti ve výtvarné dílně mohly vyrobit ozdoby na vánoční
strom z připravených materiálů vč. výroby nejdelšího vánočního řetězu v zoo
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- během akce si návštěvníci mohli oddychnout od soutěží u pohádek Divadélka KUŠ a
pohádky Vánoce u klaunů

- na závěr akce vystoupila skupina historického šermu Exitus in Dubio s představením
o boji dobra se zlem. Hádejte, kdo vyhrál?

- návštěvnost 286 osob ovlivnilo deštivé a chladné počasí

- „Žáby bijí na poplach“ - soutěž o vytvoření nejlepší prezentace v Power Pointu pro
střední školy a odborná učiliště na téma obojživelníci – 14. 2. – 24. 5. 2008

- „2008: The Year of the Frog“ – výtvarná soutěž pro děti a mládež - 14. 2. – 26. 4.
2008

- „Svět obojživelníků“ – fotografická soutěž pro širokou veřejnost – 14. 2. – 4. 10.
2008

- Ekofilm pro školy, 18. 2. – 22. 2. 2008, 102 dětí ze 3 škol
- MDŽ, 8. 3. 2008, 326 osob
- Den otců aneb Rodino, hurá do zoo!, 17. 5. 2008, 517 osob
- Den květů, 21. 6. 2008, 532 osob
- Prázdniny začínají v zoo, 27. 6. 2008, 200 osob
- Rok žáby – stanovištní soutěž, 1. 8. – 31. 8. 2008, 361 soutěžících
- Ahoj školo…, 1. 9. 2008, 135 osob
- Václavové do zoo zdarma, 28. 9. 2008, 332 osob
- Den seniorů, 18. 10. 2008, 346 osob

- Medvědi grizzly na Aljašce, Rostislav Stach, 17. 1. 2008
- Za krokodýly do Venezuely, Ing. Jiří Trávníček, 31.1. 2008
- Trvale udržitelný rozvoj, Ing. Jaroslav Zahálka, CSc.27. 2. 2008
- Hory a lidé, Ing. Ondřej Smíšek, 13. 3. 2008
- Žáby Severních Čech, Bc. Lukáš Blažej, 27. 3. 2008
- Borneo – Východní Kalimantan, Roman Nešetřil, 30. 10. 2008
- Povídání s musherem, Martin Škoda, 27. 11. 2008
- Baja Kalifornia – úplně jiné Mexiko, Ing. Libor Kunte, 11. 12. 2008

- „2008: The Year of the Frog“, ZooLabyrint (výstava fotografií doplněná filmem
„Žabí jaro“ z dílny Václava Šeny)

- práce dětí z Barevného týdne, výstava pod širým nebem

Další akce menšího rozsahu:

Přednášky v ZooKlubu:

Výstavy:

Ing. Dagmar Floriánová
vedoucí Centra návštěvnických služeb

marketing@zoodecin.cz
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ZOOSCHULEZOO-ŠKOLA

ZooŠkola v roce 2008

Výukové programy
V roce 2008 nabízelo středisko environmentální výchovy

Zoo Děčín celkem 16 výukových programů, které jsou členě-
ny do několika skupin. V programech pro mateřské školy je
kladen důraz, kromě vzdělávání a obohacování pohledu dětí
na zvířata kolem sebe, také na hravost a přímé zapojení před-
školáčků do nejrůznějších aktivit souvisejících s tématem.
Programy pro žáky základních škol prvního i druhého stupně
nenásilnou a zajímavou formou navazují na učivo přírodovědných oborů a doplňují tak
školní osnovy. ZooŠkola děčínské zoo nabízí také zážitkové programy pro klienty ústavů
sociální péče a ty jsou založeny převážně na přímém kontaktu s živými zvířaty.

V průběhu roku 2008 se i děčínská zoo připojila ke kampani Evropské asociace zoolo-
gických zahrad a akvárií „2008 Year of the Frog“. To se stalo také impulsem pro vznik nové-
ho programu s názvem Vyprávění žabího krále. Cílovou skupinou tohoto programu jsou
právě nejmenší děti z mateřinek. Program je hravou a srozumitelnou formou a názornými
obrázky seznamuje se životem ve vodě a u vody, s jednotlivými stadii vývoje žab, od vajíček
přes pulce až k dospělým žábám. Živé zástupce obojživelníků mohly děti a vlastně i všichni
návštěvníci zoo pozorovat ve výstavní síni. Po většinu roku 2008 zde byla výstava zaměřená
právě na probíhající kampaň.

Některé programy děčínské ZooŠkoly jsou realizovány v moderně vybavené učebně,
kde nechybějí zástupci zvířecí říše, z nichž můžeme jmenovat třeba užovky červené, morče
domácí, kakadu žlutolícího sumbského nebo želvu žlutohnědou. V roce 2008 se skladba
kontaktních zvířat rozrostla ještě o korálovky mexické, osmáky degu a pakobylky indické.
Učebna ZooŠkoly s kapacitou až 25 míst je moderně vybavena - jako pomůcka zde může
být využita např. multimediální výuková tabule. Řada výukových programů využívá také
venkovní areál zoologické zahrady se svými bohatě vybavenými expozicemi. Většina hlav-
ně nově vznikajících programů využívá kombinace výuky jak v areálu tak i v učebně. Někte-
ré programy mohou být na přání objednávající skupiny realizovány v klubové místnosti
ZooKlubu v Expozici Rajské ostrovy.

Množství netradičních dojmů a zajímavých informací si z výukově- zážitkových pro-
gramů děčínské ZooŠkoly odneslo v roce 2008 více jak 2500 dětí z téměř šedesáti institucí
pracujících s dětmi a mládeží. ZooŠkolu ke své návštěvě zvolily kromě škol a ÚSP také na-
příklad domy dětí a mládeže, zájmové kluby, letní tábory a další.

ZooŠkola nabízela také po celý rok 2008 komentované prohlídky zoo s průvodcem. Ta-
to služba byla poskytována jak v areálu na Pastýřské stěně tak v Expozici Rajské ostrovy a
v prázdninových měsících zcela zdarma. Využilo ji 290 návštěvníků.

Další nabídkou ZooŠkoly pro děti je možnost navštěvovat zájmové kluby pracující při
zoo. V roce 2008 byly v nabídce 4 kroužky, které navštěvovaly více jak tři desítky dětí. Nápl-
ní kroužků byla péče o kontaktní zvířata, o koně a osly, jezdectví, výlety, exkurse, práce
s přírodninami a výtvarná činnost. Kromě jiného děti ve spolupráci s Ekocentrem Magis-
trátu města Děčín vyráběly ruční papír, byly seznámeny s prací v Městském útulku pro tou-

Nabídky průvodce

Zájmové kluby
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Výuka v areálu zoo / Der Unterricht im Areal des Zoos / A lesson in the zoo

lavá a opuštěná zvířata, zavítaly do Zoo Ústí nad Labem, do Podkrušnohorského zooparku
Chomutov, v Teplicích měly možnost navštívit planetárium a botanickou zahradu.

Alena Šotolová
lektor ZooŠkoly

zooskola@zoodecin.cz
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Mediální partneři Zoo Děčín v roce 2008

Děčínský deník
Český rozhlas SEVER
Hitrádio Crystal

Týdeník Princip
Zpravodaj města Děčín
DC servis

Deník 88 článků
Týdeník Princip 46 článků
Zpravodaj Děčín 14 článků
Mladá fronta DNES 13 článků
DC Servis 11 článků
Metro 6 článků
Aha! 5 článků
Šíp 4 články
Lidové noviny 2 články
Homér 2 články
Právo 1 článek
Lidé a Země 1 článek
Fajn život 1 článek
Maminka 1 článek
Jackie 1 článek
Cestujeme po Čechách 1 článek
Chovatelský katalog 1 článek
Pirnaer Anzieger 6 článků
Wochenkurier 1 článek
Nachbarland 1 článek
Travel in the Czech 1 článek

TV Nova 3 reportáže (z toho 2 exkluzivně také na tn.cz)
TV Prima 2 reportáže
TV Lyra 9 reportáží + dvě čtené zprávy

Hitrádio Crystal 44 zpráv a reportáží
Český rozhlas SEVER 23 zpráv a reportáží

Údaje vychází z dostupného monitoringu médií děčínské zoo.

Neustálá mediální podpora

Psali, mluvili či vysílali o nás:
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Pohádková noc v zoo / Märchennacht im Zoo / Fairylike Night at the Zoo

Beseda v ZooKlubu s Martinem Škodou o musheringu
/ Gespräch im ZooKlub von Martin Škoda über Mushering / Talk with Martin Škoda about the mushering
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Výuka - Rekordmani světa zvířat / Der Unterricht - Die Rekordmänner in der Tierwelt
/ Education - Champions in the animals’ world

Děti v ZooŠkole / Kinder in der ZooSchule / Childern in the ZooSchool



46

Nejzajímavější články z archivu roku 2008

Zoolog: Splnil se mi sen!

Historie chovu kakadu žlutolících sumbských v Zoo Děčín

Na odchov vzácného papouška čekala děčínská zoo dlouhých dvacet let
Prozatím sice váží jen pár gramů, růžové tělíčko mu kryje krapet žlutých prachových

peříček a více než krásného ptáka připomíná spíše ošklivé káčátko. Už dnes je ale obrov-
skou chloubou děčínské zoologické zahrady. O kom je řeč? O historicky prvním odchova-
ném mláděti papouška kakadu žlutolícího sumbského v České republice. „chovem těchto
papoušků jsme v Zoo Děčín začali už v roce 1988. Prvního odchovu jsme se dočkali až letos!
Lze proto lehce spočítat, že to trvalo dlouhých dvacet let. S vylíhnutím tohoto mláděte se mi
splnil životní sen,“ říká zoolog Roman Řehák.

Příchod malého papouška na svět nebyl vůbec jednoduchý. „Z minulých let nemáme
dobré zkušenosti. Vždy jsme sezení na vejcích i následnou péči nechávali pouze na rodičích
a nikdy jsme neměli úspěch. Stávalo se totiž, že už při sezení na hnízdě vejce svojí neopatr-
ností nakřápli a ta pak začala vysychat,“ vysvětluje zoolog. Proto jsme se letos rozhodli vej-
ce rodičům odebrat. Ve snůšce byly čtyři vejce. Dvě z nich objevili ošetřovatelé už naprask-
lé, třetí bylo neoplozené. Poslední vejce se zdálo být v pořádku. „Vzal jsem ho a odvezl domů,
kde mi na vejcích právě seděl pár papoušků žaků kongo. Přidal jsem jim ho do hnízda a pra-
videlně pod žárovkou kontroloval vývoj zárodku. Samice žaka je zcela krotká, proto jí kont-
rola hnízda nevadila,“ popisuje chovatel. Její mláďata přišla na svět o osm dní dříve než ma-
lý kakadu. „Z hnízda jsem je odebral a začal je dokrmovat ručně, protože jsem chtěl, aby zů-
stala sedět na posledním nejdůležitějším vejci.“ Den D nastal 7. června. Vylíhnutí ptáčete
zjistil zoolog při ranní kontrole.

Péče o takového drobečka byla v prvních dnech velmi náročná. Zoologa čekalo každé tři
hodiny krmení a to i v noci, hlídání správné teploty v inkubátoru. „Z počátku jsem ji udržo-
val na šestatřiceti stupních Celsia, postupně jsem ji ale začal snižovat. Dnes už mu stačí čty-
řiadvacet stupňů,“ říká. Při krmení používá zoolog injekční stříkačku. Zprvu bylo nutné
papouška krmit po malých dávkách přímo do volete, dnes už stačí speciální kašovitou směs
vstříknout pouze do zobáku. „Krmím ho pětkrát denně, v jedné dávce spořádá 20 ml kaše. Z
nejhoršího jsem ho už vypiplal,“ pyšní se Roman Řehák.

Pohlaví mláděte prozatím není známé. Dá se určit dvěma způsoby. Buď odebráním krve
a provedením testů nebo vyčkáním do přibližně 3. roku života, kdy lze podle očních duho-
vek rozeznat samice od samce. „Samice jí má zbarvenou do červena, sameček pak do hně-
da. Já osobně bych si přál, aby to byla samička. V tomto případě by mohla do budoucna zů-
stat v naší zoologické zahradě. Testy nejspíš dělat nebudeme, necháme se překvapit,“ vy-
světluje zoolog. Papoušci kakadu žlutolící sumbští patří do tzv. Evropských záchovných
programů. Jsou to speciální programy, které koordinují chov ohrožených druhů zvířat. Ko-
ordinátor chovu těchto vzácných papoušků určí, zda odchované mládě zůstane v děčínské
zoo nebo poputuje jinam.

1988 - první papoušek tohoto druhu v děčínské zoo - jde o samečka jménem Artur, kte-
rého dnes znají především předškoláci a školáci, neboť se stal živým exemplářem, který dě-
lá radost dětem při výukových programech a propagačních akcích.

1988 - 1992 - Zoo Děčín se k Arturovi snaží sehnat samičku. Daří se to až v roce 1992.
Samička pochází od soukromého chovatele. Arturovi však nepadla do oka, napadl ji a zabil.
1994 - Děčínské zoo se opět daří dopárovat chov kakadu žlutolících sumbských. Radost



47

Kakadu žlutolící sumbský / Cacatua sulphurea citrinoscristata/Gelbwagen Kakadu / Lesser Sulphur-crested

však netrvá dlouho. Artur se opět projevuje jako „neposlušný manžel“, napadá samičku,
v boji jí utrhává zobák a samička kvůli tomuto zranění umírá.

2001 - Do Zoo Děčín přichází třetí samička jménem Hellou. S Arturem fungují bezpro-
blémově přibližně jeden rok. Hellou dokonce několikrát snáší vejce, pozdější zkouška ale
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ukazuje, že jsou neoplozená. Velmi náladový Artur opět útočí. Hello přichází o spodní část
zobáku, útok ale přežila. Zoolog uvažuje o plastice zobáku, nakonec se od ní ale ustupuje.
Samička dokáže fungovat i bez spodní čelisti. Jednou za dva měsíce však musí na zabrouše-
ní vrchní části zobáku. Artur v té době putuje do vyhnanství do expozice k papouškům vln-
kovaným. K dalšímu chovu se nehodí, a protože je fixovaný na člověka, nachází své místo
na propagaci.

2006 - Hellou se dočkala nového partnera. Přicestoval za ní až z Dublinu. Do děčínské
zoo jej přiřadila koordinátorka chovu. S jeho příchodem se konečně začíná blýskat na lepší
časy. Papoušci si okamžitě padají do oka a v následujícím roce se chlubí několika snůškami.
Některá vejce jsou neoplozená, jiná stihli rodiče poškodit při střídání na hnízdě.
2007 - Jedno vejce ze snůšky se daří vysedět, po dvou dnech však mládě umírá. Ošetřovatelé
jej nacházejí nenakrmené. Neschopnost nakrmit mládě pravděpodobně zapříčinila absen-
ce spodní části zobáku samice. Samci se na krmení mláďat nepodílejí.
2008 - Poslední snůška čítá čtyři vejce. Dvě jsou naprasklá třetí neoplozené. Poslední ode-
bírá zoolog. Jeho osud už je příběhem, který je v úvodu naší zprávy.

První dny ve svém staronovém domově má za sebou samec babirusy celebeské jménem
Uli. Přicestoval ve středu 6. srpna až z daleké zoo St. Martin la Plaine ve Francii a nyní už
vesele pobíhá po expozici. „Uli, je odchovancem naší zoo, proto ta zmínka o staronovém
domově. Narodil se našemu páru Utě a Kašparovi v roce 1997,“ vzpomíná zoolog Roman
Řehák. Když byly Ulimu dva roky odcestoval dělat společnost samici do ústecké zoologické
zahrady. Tam pobyl několik let. "Přibližně na půl roku se v roce 2007 vrátil zpátky k nám,
poté pro něj koordinátor chovu našel místo ve francouzské zoo St. Martin la Plaine. Tam
však po úhynu samice zůstal sám. U nás mezitím uhynul samec Kašpar, a proto jsme požá-
dali koordinátora chovu o přidělení nového samce," vysvětlil zoolog. Rozhodnutí koordi-
nátora tak vrátilo Uliho, kterému v děčínské zoo říkají zrdobněle Uličník, zpátky do Děčí-
na.

„Na uvítanou jsme Uličníkovi přichystali mísu plnou ovoce, zeleniny a těstovin. S adap-
tací, myslím, problémy nebudou, hned mu chutnalo a s Utou si také hned padli do oka,“ uve-
dl ošetřovatel Zdeněk Šimek.

„Máme dalšího medvěda!,“ hlásí děčínská zoologická zahrada. Jde o nejmenšího pří-
slušníka čeledi medvědovitých - medvěda malajského. Samice Cindy pochází z ústecké zoo-
logické zahrady. U nás je proto, že v tamním pavilonu šelem probíhají stavební úpravy a ona
v jejich důsledku začala stresovat. Bylo tedy nutné pro ni najít klidnější místo. Naši návštěv-
níci se s ní budou moci vídat pouze na omezenou dobu. V děčínské zoo zůstane přibližně
měsíc,“ vysvětlil zoolog Roman Řehák.

Dočasné útočiště našla Cindy v expozici, která čeká na příjezd nového páru levhartů per-
ských. Je jí osm let a narodila se v olomoucké zoo.

Již dva roky je pro veřejnost otevřena Expozice Rajské ostrovy v Děčíně. Za tuto dobu ji
navštívilo téměř šedesát tisíc lidí. Pokud by každý návštěvník zoo využil svého bonusu, kdy
ho vstupenka ze zoo na Pastýřské stěně opravňuje k bezplatné návštěvě Rajských ostrovů,
mohla by být podle ekonomky děčínské zoo Dagmar Kedlesové statistika návštěvnosti ješ-

Zoo: Uličník je zpátky!

Zoo zve: Přijďte se podívat na nového medvěda!

Rajské ostrovy lákají návštěvníky již dva roky
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tě vyšší. „Ne všichni návštěvníci tohoto bonusu využívají. Někteří prohlídku odkládají na
pozdější dobu, protože vstupenka platí až do konce kalendářního roku,“ uvedla Kedlesová.
K nejnavštěvovanějším měsícům patří červen, červenec a srpen. To si cestu na Rajské ost-
rovy nachází kolem čtyř až pěti tisíc lidí. Nejméně jich pak přichází v zimním období. A při-
tom právě v chladném období poskytuje expozice návštěvníkům možnost přenést se na
chvilku z podzimních plískanic a mrazivých zimních dnů do (sub)tropického podnebí.

Expozice Rajské ostrovy nabízí netradiční pohled na vybrané světové oblasti a druhy
živočichů a rostlin. K největším lákadlům patří velké mořské akvárium, které je největším v
Ústeckém kraji, má kapacitu přibližně 6000 litrů. Přízemí je stylizované do podoby staré
lodi a přiblíží návštěvníkům život na korálovém útesu. První patro představuje některá sou-
ostroví západní části Tichého oceánu a současně mangrovové pobřeží. Druhé patro přibli-
žuje ostrovy jihovýchodní Asie a také faunu tropického pralesa. Třetí patro zavede návštěv-
níka do oblasti Karibiku a prostředí polopouště. Poslední patro expozice – tzv. ZooKlub -
poskytuje prostor pro pořádání nejrůznějších besed, přednášek, výstav i výuky. Právě nyní
v něm opět startuje oblíbený cyklus přednášek Z Čech na různé konce světa. Ve čtvrtek 30.
října zde bude o své cestě na ostrov Borneo vyprávět Roman Nešetřil, propagační pracov-
ník z ústecké zoologické zahrady. Beseda začíná v 17.30 hodin.

Sýkora parukářka, strakapoud prostřední, ořešník kropenatý, rehek zahradní, šoupá-
lek dlouhoprstý nebo třeba čížek lesní. Mnozí z vás jistě vědí, že řeč je nyní ptácích a zkuše-
nější z vás, se mohou blýsknout znalostí, že se všemi jmenovanými se navíc můžeme potkat
v naší oblasti. Málokdo z vás už ale bude přesně vědět, jak který opeřenec vypadá, čím se liší
od jiných, zda není zajímavý například svým způsobem života, stavbou hnízda či péčí o mlá-
ďata. Abychom se v rozmanitém ptačím světě dokázali lépe zorientovat, vznikla v děčínské
zoologické zahradě unikátní stezka, na které můžete potkat a poznat celkem 29 zástupců
ptačí říše našich lesů, luk a polí. Představí se vám prostřednictvím dřevěných maket, které
pro Zoo Děčín vyrobil Ivo Švejnoha, jenž je autorem i dalších zajímavých plastik jak v za-
hradě na Pastýřské stěně, tak v Expozici Rajské ostrovy.

Do ptačí říše uvede návštěvníky informační panel s celkovým přehledem opeřenců, kte-
ré je možné na Ptačí stezce potkat a nechybí také ukázka hnízd. Běžnému návštěvníkovi se
může průvodcem po Ptačí stezce stát pracovní list pro veřejnost, který je volně k dispozici
na recepci zoo. Pracovní list má nejen vzdělávací cíl. Je koncipovaný jako kvíz, v němž ná-
vštěvníci odpovídají na zvídavé otázky. Je ideálním řešením pro rodinné výpravy, které si ze
zoo chtějí odnést také trochu poučení podané zábavnou a hravou formou.

Spoustu zábavy ale i balíček vzdělání nabízí Ptačí stezka i školním kolektivům. Stala se
podkladem pro stejnojmenný výukový program, který v letošním roce rozšířil nabídku dě-
čínské ZooŠkoly. Je určen pro žáky 3. až 5. tříd základní školy a netradičním způsobem dopl-
ňuje školní osnovy. Jde o kombinovaný program - probíhá jak v areálu zoo, tak v učebně.
Žákům přibližuje zástupce vodního ptactva, exotického ptactva, dravců a ptáků našich le-
sů a to jak prostřednictvím maket, tak živých zástupců. Děti během společné procházky po
zoo vyplňují pracovní listy a seznamují se s rozdílnostmi mezi ptáky a s některými zajíma-
vostmi z jejich života. Na závěr mají žáci v učebně možnost bližšího pozorování jednoho ze
zástupce exotů, seznámí se s přírodninami souvisejícími s tématem a uslyší nahrávky zvu-
kových projevů některých ptáků.

Na Ptačí stezce najdou návštěvníci také další informativní panely, které se již zaměřují
na konkrétní druhy ptáků a jejich zvláštnosti. Dozví se například, že čeleď sýkorovitých čítá

Unikátní Ptačí stezkou můžete projít pouze v Zoo Děčín
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Děti na Ptačí stezce / Kinder auf dem Vogelweg / Childern on the Bird Path

na neuvěřitelných 65 druhů nebo že zbarvení kosí samice se výrazně liší od zbarvení sam-
ce. Zkusíte uhádnout, co zdobí hlavičku strakapouda? Víte, že krkavec patří k nejinteli-
gentnějším ptákům a že typické ku-ku vydávají pouze samci kukačky? Odpovědi na tyto
i další otázky můžete najít právě na Ptačí stezce. Stačí se jen na ní vydat.

Ptačí stezka v Zoo Děčín vznikla za finanční podpory Ministerstva životního prostředí
České republiky.
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Zoo přivítala nové kapybary
Ze Zoo Hannover přicestovala v tomto týdnu do děčínské zoologické zahrady nová zví-

řata. Jde o mladý sourozenecký pár kapybar vodních, který rozšíří současný chov. „V expo-
zici budou s naší starou samicí. Ačkoliv jsou kapybary stádová zvířata a tvoří větší rodinné
skupiny, zařazování nových členů nebývá vždy jednoduché. Zvířata si na sebe dlouho zvy-
kají a občas se projevují agresivně,“ uvedl zoolog Roman Řehák a doplnil: „Pokud by si na
sebe zvířata nezvykla, uvažujeme o tom, že starou samici od stáda oddělíme. V příštím týd-
nu dovezeme z Hannoveru ještě jednu samičku.“

Ani potom ale nebude skupina kompletní. Nově dovezený sameček se v děčínské zoo
ohřeje jen na chvilku. "Protože jde o zvířata v příbuzenském vztahu a my bychom chtěli ka-

Kapybara vodní / / Wasserschwein / CapybaraHydrochoerus hydrochaeris
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pybary rozmnožovat, budeme muset samce vyměnit. O tohoto samce má zájem Zoo Jihla-
va, k nám by pak nový přicestoval ze Zoo Plzeň," ukončil Řehák.

Děčínská zoo je první zoologickou zahradou v České republice, které se kapybary vodní
podařilo úspěšně rozmnožit.

O levharta perského jménem Bilbi přišla v tomto týdnu děčínská zoologická zahrada.
Zemřel ve věku 22 let. „Zvíře přibližně týden nepřijímalo potravu, jeho zdravotní stav se
nám nelíbil, a proto jsme k němu přivolali veterináře. Po uspání levharta provedli veterináři
odběry krve a celkové vyšetření,“vysvětlil zoolog Roman Řehák. To prokázalo, že sešlost
zvířete má na svědomí jeho stáří. „Výrazně mu ubylo svalové hmoty, jeho stav byl žalostný.
Proto, aby se zvíře netrápilo a defacto nezemřelo hlady, dohodli jsme se s veterináři na euta-
názii,“ doplnil Řehák.

Vedení zahrady už zahájilo jednání s koordinátorem chovu levhartů perských o přiřaze-
ní nového jedince. Než se to podaří, zoo provede rekonstrukci stávající expozice.

Levhart podlehl stáří

Alena Houšková
specialistka CNS pro mediální a informační činnost

media@zoodecin.cz

Návštěva Zoo Děčín v DDM Březiny / Zoo Děčín zu Besuch im DDM Březiny
/ Zoo Děčín visiting DDM Březiny
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Krmení nalezené srnky / Die Fütterung der findliche Rehziege / The fedding of the found roe kid



rok 2008 v ZOO
pohledem ekonoma

Hospodaření Zoo Děčín k 31. 12. 2008 (v tis. Kč)
Ukazatel Skutečnost roku

2008
Roční plán 2008 % plnění

k ročnímu plánu

Hlavní činnost

Vedlejší činnost

VÝNOSY CELKEM 18902,470 17140,000
NÁKLADY CELKEM 18650,960 17140,000
VÝSLEDEK CELKEM 251,510

MZDY

Vlastní výkony celkem 3832,200 4490,000 85,3
Investiční dotace 500,000 0,000
Příspěvek zřizovatele 12000,000 12000,000 100,0
Příspěvek MŽP 1800,880 0
Příspěvek INTERREG 214,850 0
Výnosy celkem 17847,930
Náklady celkem 18029,410
Výsledek hospodaření -181,480

Výnosy celkem 1054,540 650,000 162,2
Náklady celkem 621,550 450,000 138,1
Výsledek hospodaření 432,990

110,3
108,8

Mzdové náklady celkem 7205,220 7300,000 98,7
z toho mzdové nákl. bez OON 6937,740 7000,000 99,1
OON 267,480 300,000 89,2
Přepočtený stav pracovníků 30,920 31,500 98,2
Prům. mzda 1 zaměstnance 18698,000 18519,000 108,8

- provoz

Návštěvnost Zoo Děčín v roce 2008
Návštěvnost Plán %

pln.
Areál Zoo Děčín

CELKEM 73918

Rajské ostrovy

CELKEM 6733

Celkem ZOO + R.O.

CELKEM 80651 70000 115,2

dospělí 39926
děti 24831
neplatící 9161

dospělí 3490
děti 2266
neplatící 977

dospělí 43416
děti 27097
neplatící 10138
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Dagmar Kedlesová
ekonom/manažer CNS
zoodecin@zoodecin.cz
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Návštěvnost zoo za rok 2008 činila 80 651 osob, tj. 115,2 % oproti plánu pro rok 2008.
Velká návštěvnost v měsíci květnu a červnu je důsledkem pořádání školních výletů a zají-
mavých výukových programů (za 1. pololetí 2008 se zúčastnilo 1 224 osob výukových pro-
gramů, za celý rok pak téměř 2 500 dětí), které školy a školky hojně využívají. Návštěvnost
jsme podpořili i akcemi pro širokou veřejnost, které vždy mají u návštěvníků zoo velký
ohlas, nejúspěšnější akcí roku 2008 byla opět Strašidelná zoo, do které zavítalo 1 200 ná-
vštěvníků.

Ve výdajové části bylo navíc realizováno několik aktivit rozvojového charakteru, které
znamenají další posun v nabídce zoo pro veřejnost i chovatelského zázemí:

- úprava expozice levhartů
- úprava jízdárny
- stavba šaten pro jezdecký kroužek
- nákup nového chladicího boxu pro uložení biologického odpadu (kafilerie)
- výsadba zeleně ve výbězích vlků hřivnatých, anoa horských, oslů a koní
- nákup a dovoz nových zvířat
- strojní investice – užitkový automobil Volkswagen Transporter 4Motion – za podpory

účelového příspěvku Kč 500 tis. od zřizovatele
- kompletní rekonstrukce pavilonu opic – výměna oken, topení vč. kotle, vodoinstalace,

oprava střechy, fasády, oprava interiéru
- výměna oken a dveří v expozici malých koček (margay, jaguarundi)

. Vlastní výkony jsme splnili na 85,3 % (Kč 3 832,2 tis.) k ročnímu plánu. Vý-
nosy z vedlejší činnosti činily 162 % (Kč 1 054,54 tis.) oproti plánu. Návštěvnost byla nižší o
10 tis. osob oproti roku 2007.
Celkové výnosy jsme splnili na 110,3 % (Kč 18 902,47 tis.).
Příspěvek na provoz od zřizovatele činil za rok 2008 Kč 12 000 tis.
Celkové náklady byly čerpány na úrovni 108,8 % (Kč 18 650,96 tis.)
Dotace od Ministerstva životního prostředí ČR činila rekordních Kč 1 800 880,--.

Hlavními složkami vlastních příjmů bylo již tradičně vstupné, prodej upomínkových
předmětů, příjmy z reklamy a příjmy z pronájmu a konečně i dary, získané prostřednictvím
tzv. adopce zvířat, které však neovlivnily hospodářský výsledek, neboť byly účtovány ve pro-
spěch rezervního fondu. Vlastní příjmy a zejména příjmy z hospodářské činnosti nejvíce
ovlivnily zlepšený hospodářský výsledek.

Především však zde je úspěch v podobě příjmů z prodeje zboží, kde byl plán překročen o
62,2 %. Tento nárůst je způsoben tím, že jsme ustoupili od nákupu dražších suvenýrů a za-
měřili se na prodej levnějšího nicméně kvalitního sortimentu, po kterém je větší poptávka
především v řadách nejširší skupiny návštěvníků (děti a mládež).

Rozbor hospodaření za rok 2008

Všeobecné shrnutí

Výsledkem hospodaření za rok 2008 je zlepšený hospodářský výsledek ve výši
Kč 251 510,--

Vyhodnocení příjmové části rozpočtu
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Labuť koskoroba / Coscoroba coscoroba / Coscoroba Swan / Coscoroba-Schwan
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Jiné ostatní výnosy byly překročeny z důvodu úhrady příspěvku z programu
INTERREG na NOC SNŮ 2007 (Kč 214 853,33) - dotace z Euroregionu Labe, za loňskou
realizaci schváleného projektu – tyto mimořádné výnosy byly použity na realizaci letošní
akce Noc snů – Dreamnight at the Zoo, na výrobu internetových stránek této akce -
www.dreamnight.cz, na nákup nového chladícího zařízení (80 tis.) a na opravu auto-
mobilu pro přepravu živých zvířat Toyota Yaris Verso (kompletní výměna převodovky).

Zoologickou zahradu za rok 2008 navštívilo 80 651 osob. Návštěvníků, kteří navštívili,
pouze Expozici Rajské ostrovy za rok 2008 bylo 6 733 osob. Návštěvníci děčínské zoo mají
vstup do Expozice Rajské ostrovy zdarma, této možnosti využilo 14 803 osob.
Jako již každoročně, požádali jsme i v roce 2008 o příspěvek Ministerstva životního pro-
středí ČR na provoz zoo podle Zákona o zoologických zahradách a příslušného Nařízení
vlády ČR, žádost byla schválena v celkové výši Kč 1 800 880,--. Jedná se o podporu nenáro-
kovou, proto nemohl být příspěvek zahrnut do plánu. Na environmentální projekty (Zoo-
Škola a Průvodce Expozicí Rajské ostrovy) jsme dostali celkem Kč 1 066 555,--, což bylo
nejvíce ze všech českých zoo. Děčínská zoo také každoročně vydává Výroční zprávu UCSZ,
podporovanou z dotace MŽP. Dotace kryje náklady projektů z 80 %, zbylých 20 % nákladů
bylo pokryto z provozního rozpočtu zoo.

Celkové výdaje/náklady odpovídaly výši výnosů/příjmů, oproti plánu byly mírně pře-
kročeny a to z důvodu nutnosti dofinancovat dotaci MŽP na realizaci schválených projek-
tů.

spotřeba materiálu vyšší spotřeba materiálu a služeb z důvodu zvýšení snížené DPH
z 5 % na 9 %, zvýšené náklady na krmení nově dovezených zvířat, rea-
lizace projektů MŽP

prodané zboží vyšší objem nákupu suvenýrů/zboží – kompenzováno odpovídající-
mi příjmy z vedlejší činnosti

odpisy odpisy užitkového automobilu v posledním čtvrtletí, odpisy nově za-
koupeného chladicího boxu a ostatního nově pořízeného DHIM

náklady na energie zdražování energií v průběhu roku, brzký nástup chladného období

Obecně bylo navýšení nákladů způsobeno především zvýšením snížené daně z přidané
hodnoty (krmivo) a realizací schválených, velmi nákladných projektů, např. vytvoření no-
vé internetové stránky www.rajskeostrovy.cz, tisk několika brožur, letáků, omalovánek,
výroba dvou filmů na DVD, nákup nového vybavení pro CNS (stolní PC, notebook) atd.,
rekonstrukcí pavilonu opic a malých šelem, čímž naopak dojde k úspoře energií a zlepšení
podmínek chovu velmi vzácných makaků chocholatých. Na druhé straně je čerpání u ně-
kterých položek, jako např. PHM, nákup autopotřeb, cestovné nebo opravy a udržování,
nižší oproti plánu.

Vyhodnocení výdajové části rozpočtu

Položka Důvod nárůstu
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V roce 2008 byl zakoupen nový užitkový automobil Volkswagen Transporter 4Motion,
na jehož pořízení nám poskytl zřizovatel účelovou dotaci Kč 500 tis., zbylá část pořizovací
ceny byla pokryta z investičního fondu zoo, automobil byl již schválen Krajskou veterinární
správou pro přepravu živých zvířat na dlouhé i krátké cesty a již s ním byly realizovány dovo-
zy outloně z belgického Planckendaelu, čápa z Ostravy či kapybar z Plzně, apod. Starý užit-
kový automobil Renault Traffic byl vyřazen z evidence a odprodán na náhradní díly (vše
schváleno Radou města) za Kč 15 000,--, byl již nepojízdný.

Objem mzdových prostředků bez OON byl čerpán z 98,7 %, oproti ukazateli stanovené-
mu zřizovatelem. OON byly čerpány z 89,2 %. Přepočtený stav pracovníků byl 30,9 tj. nižší
než plán o 1,8 %. Průměrný plat je o 1 % vyšší, než plánovaný průměrný plat.

Od 1. 1. 2008 je účetnictví organizace opět zpracováváno zaměstnankyněmi Zoo Dě-
čín. Zoo Děčín v roce 2008 nebyla plátcem DPH.

V roce 2008 proběhlo v zoo licenční řízení Komise pro zoo při Ministerstvu životního
prostředí, bylo zkonstatováno, že zoo potřebuje nové hospodářské zázemí, sklady, veteri-
nární ošetřovnu, na druhou stranu bylo oceněno nové oplocení i zlepšení podmínek k cho-
vu mnohých zvířat. Licence děčínské zoo byla prodloužena.

Kateřina Majerová
ředitelka

director@zoodecin.cz

Křtiny zvířat / Taufe von Tieren / Animal christening



Vážení přátelé a příznivci děčínské zoo,

za rok 2008 byl v naší zoo odveden kus práce. Jsou za námi vidět výsledky v podobě vysoké
návštěvnosti, hospodaření v kladných číslech, nových zvířat, nových výukových programů
a propagačních materiálů, nových internetových stránek, rekonstruovaných či nově budo-
vaných expozic, nového plotu okolo zoo, nového užitkového automobilu a mnoha dalších
věcí…

Naši zoo navštívilo za rok 2008 80 tisíc návštěvníků. I přestože jsme nedosáhli re-
kordních čísel z loňského roku, ve statistikách takto vysoká návštěvnost září na předních
pozicích. Velký příliv návštěvníků se samozřejmě odrazil i v příjmech a zoo skončila hos-
po-daření se ziskem, který byl v roce 2008 využit například k nákupu nového užitkového
automobilu VW Transporter 4x4. Bylo možné zahájit také rozsáhlou rekonstrukci pavi-
lonu opic a to jak vnitřních ubikací, tak venkovního výběhu i s vodním příkopem, skálou a
spoustou prolézaček pro vzácné makaky chocholaté. Slavnostní otevření nově zrekon-
struované expozice je naplánováno na léto roku 2009, kdy společně s návštěvníky oslavíme
60. výročí otevření zoo pro veřejnost. Za finanční podpory našeho zřizovatele Statutárního
města Děčín jsme začali s přípravou projektové dokumentace na expozice rosomáků, kam-
zíků běláků, sov a tygra. Realizovali jsme také velké množství drobných, ale velmi důle-
žitých oprav a úprav, jako výměna „výlohy“ a revitalizace expozice margaye, kompletní vý-
měna lan na dětské opičí dráze, nová výsadba zeleně, úprava expozice pro sovice sněžné,
úprava expozice pro levharta mandžuského či medvěda malajského.

V oblasti importů a odchovů se nám také dařilo. Naši kolekci jsme doplnili například o
samce babirusy celebeské, kdy se k nám z Francie vrátil náš první historický odchov – již
dospělý samec jménem Uli. V zoo jsme přivítali samičku medvěda malajského Cindy ze
Zoo Ústí nad Labem, která v expozici nahradila samce levharta perského Bilbiho, kterého
jsme museli bohužel utratit. Byl ve značně pokročilém věku a nebyl schopen přijímat potra-
vu. Ze zajímavých odchovů můžeme jmenovat například historicky první odchov kakadu
žlutolícího sumbského v českých zoologických zahradách, samičku makaka chocholaté-
ho, kvakoše noční, sambary skvrnité či kočky divoké.

V roce 2008 jsme se samozřejmě jako každoročně zapojili do kampaně vyhlášené Ev-
ropskou asociací zoo a akvárií EAZA, Amphibian Ark, 2008: Year of the Frog a všechny na-
še aktivity v oblasti EVVO byly na tuto kampaň zaměřeny. Během roku se nám podařilo roz-
šířit „rodinu“ internetových stránek, které spravujeme. K již dlouholeté www.zoodecin.cz
přibyla www.rajskeostrovy.cz a také www.dreamnight.cz, která je zaměřená na akci Noc
snů určenou pro chronicky nemocné a zdravotně handicapované děti i dospělé. Podařilo se
nám uspořádat mnoho zajímavých akcí pro veřejnost a také rozšířit nabídku ZooŠkoly na
celkem 16 výukových programů. O tom, že ZooŠkola se stává stále více a více oblíbenou,
svědčí i fakt, že ji během roku navštívilo více než 2,5 tisíce dětí.

Za to, že jsme mohli všechny naše plánované projekty řádně realizovat, patří náš dík Mi-
nisterstvu životního prostředí ČR, které podpořilo dva rozsáhlé projekty a to ZooŠkola
2008 – Amphibian Ark a Informační systém Expozice Rajské ostrovy, v celkové výši Kč 750

Sumář
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tisíc. V rámci druhého projektu vznikly další internetové stránky - www.rajskeostrovy.cz,
informační knihy v Expozici Rajské ostrovy a také DVD o naší unikátní expozici.

Všem, kteří nám s naší krásnou a velmi náročnou prací pomáhají či pomohli, patří můj
dík, zaměstnancům, zřizovateli, všem sponzorům, dárcům a adoptivním rodičům, doda-
vatelům za vstřícný přístup a plnění našich někdy i nesplnitelných požadavků.

Těšíme se na vaši návštěvu i v roce 2009 ….
Kateřina Majerová

ředitelka
director@zoodecin.cz

Lama krotká / / Lama / LamaLama glama
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Zusammenfassung
Seher geehrte Freunde und Fans

des Děčíner Zoos,

im Jahr 2008 haben wir in unserem Zoo ein riesiges Stück Arbeit geleistet. Die Ergebnisse
unserer Arbeit sind in der Gestalt von hohen Besucherzahlen, positiven Wirtschaftsergeb-
nissen, neuen Tieren, neuen Bildungsprogrammen und Werbeunterlagen, neuen Inter-
netseiten, rekonstruierten oder neu ausgebauten Ausstellungen, des neuen Zauns rund
um den Zoo, eines neuen Nutzfahrzeugs und vielen weiteren Sachen zu sehen…
Unseren Zoo haben im Jahr 2008 achtzigtausend Besucher besichtigt. Auch wenn es uns
nicht gelungen ist, die Rekordzahlen des Vorjahres zu erreichen, in den Statistiken belegen
diese hohe Besucherzahlen jedoch einen der vorderen Ränge. Der starke Besucherzufluss
spiegelte sich natürlich auch in den Einnahmen wider und der Zoo schloss das Wirtschaft-
sjahr mit einem Gewinn ab, der im Jahr 2008 zum Beispiel für den Kauf eines neuen
Nutzfahrzeuges, eines VW Transporters 4x4, verwendet wurde. Wir konnten auch mit der
umfassenden Rekonstruktion des Affenpavillons beginnen, und zwar sowohl der In-
nenräume, als auch des Auslaufes mit einem Wassergraben, Felsen und einer Menge an
Klettergerüsten für die seltenen Schopfmakaken. Die feierliche Eröffnung der neu rekon-
struierten Exposition ist für den Sommer 2009 geplant, wenn wir gemeinsam mit unseren
Besuchern den 60. Jahrestag der Zoo-Eröffnung für die Öffentlichkeit feiern werden.
Dank der finanziellen Unterstützung unseres Stifters, der Statutarischen Stadt Děčín, ha-
ben wir mit den Vorbereitungsarbeiten an der Projektdokumentation einer Expositionen
für Vielfraße, Schneeziegen, Eulen und Tiger begonnen. Wir haben auch eine Menge an
kleinen, jedoch sehr wichtigen Reparaturen und Baumaßnahmen durchgeführt, wie z.B.
das Auswechseln der „Auslage“, die Erneuerung der Exposition der Langschwanzkatzen,
den kompletten Austausch der Seile in der Kinder-Kletterbahn, das Pflanzen von neuen
Grünanlagen und bauliche Veränderungen in den Exposition der Schnee-Eulen, des Amur-
leopards oder Malaienbären.

Auf dem Gebiet der neu importierten Tiere und der Tieraufzucht waren wir ebenfalls
erfolgreich. Unseren Tierbestand haben wir zum Beispiel um ein Hirscheber-Männchen
ergänzt, da unser allererstes aufgezogenes Tier – das bereits erwachsene Männchen mit
dem Namen Uli – zu uns aus Frankreich zurückgekehrt ist. Im Zoo haben wir auch Cindy
begrüßt, das Weibchen des Malaienbärs aus dem Zoo Ústí nad Labem, das in der Expositi-
on den Persischen Leoparden Bilbo, den wir leider einschläfern mussten, ersetzen wird. Er
hatte ein fortgeschrittenes Alter erreicht und war nicht mehr in der Lage, Nahrung aufzu-
nehmen. Zu unseren interessanten Züchtungen zählen zum Beispiel die historisch erste
Aufzucht eines Orangenhaubenkakadus in einem tschechischen Zoo, weiter ein Schopf-
makaken-Weibchen, ein Nachtreiher, ein Prinz-Albert-Hirsch oder Wildkatzen.

Im Jahr 2008 haben wir uns natürlich der vom Europäischen Zoo- und Aquarien-
Verband EAZA ausgerufenen Kampagne „Amphibian Ark, 2008: Year of the Frog” an-
geschlossen und alle unsere Aktivitäten auf dem Gebiet der Umweltbildung und Auf-
klärung wurden auf diese Kampagne gerichtet. Im Laufe des Jahres ist es uns gelungen, die
Anzahl der Internetseiten, die wir verwalten, zu vergrössern. Zur langjährigen www.zoo-
decin.cz sind www.rajskeostrovy.cz und weiter die www.dreamnight.cz dazugekommen,
samt der Veranstaltung „Traumnacht”, die für chronisch kranke und behinderte Kinder
und Erwachsene bestimmt ist. Es ist uns gelungen, viele interessante Veranstaltungen für
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die Öffentlichkeit zu organisieren und auch das Angebot der ZooSchule auf insgesamt 16
Bildungsprogramme zu erweitern. Von der immer größeren Beliebtheit der ZooSchule
zeugt auch die Tatsache, dass sie im Laufe des Jahres mehr als 2.500 Kinder besucht haben.
Dafür, dass wir alle unsere geplanten Projekte realisieren konnten, bedanken wir uns beim
Umweltministerium der Tschechischen Republik, das zwei umfangreiche Projekte, und
zwar die ZooSchule 2008 – Amphibian Ark und das Infosystem der Exposition Paradiesin-
seln, in einer Gesamthöhe von 750 Tsd. CZK, unterstützt hat. Im Rahmen des zweiten Pro-
jekts sind weitere Internetseiten – www.rajskeostrovy.cz, Informationsbroschüren in der
Exposition Paradiesinseln und auch eine DVD über unsere einmalige Ausstellung, ent-
standen.

Mein Dank geht an alle, die uns bei unserer schönen und gleichzeitig anstrengenden
Arbeit unterstützen oder unterstützt haben – an die Mitarbeiter, Stifter, alle Sponsoren,
Spendenfreudige und Adoptiveltern, an die Lieferanten für ihre hilfsbereite Einstellung
und die Erfüllung aller, manchmal fast unerfüllbarer Wünsche.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch im Jahr 2009 ...

Kateřina Majerová
Direktorin

director@zoodecin.cz

Nový užitkový vůz / Neuer Nutzwagen / New utility car
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Summary

Dear friends and supporters of Děčín Zoo,

In the year 2008, we did a pretty good job at our zoo. Our efforts resulted in high attendance,
positive economic management, new animals, new educational programs and promotio-
nal materials, a new website, reconstructed or newly built exhibits, a new fence around the
zoo, a new utility car and many other things…

Our zoo was visited by 80,000 visitors in 2008. Although the record figures of the previ-
ous year were not achieved, such high attendance still stands out at the head of statistics.
Naturally, the high flow of visitors also reflected in the incomes and the zoo realized a pro-
fit, which was used, for example, for the purchase of a new utility van VW Transporter 4x4
in 2008. We were also able to start the extensive reconstruction of the ape pavilion, which
applied both to the interior quarters and to the exterior enclosure including the moat, rock
and a lot of climbing frames for the rare Sulawesi Crested Macaques. The ceremonial ope-
ning of the newly reconstructed exhibit is planned for summer 2009, when we will invite
our visitors to join us in the celebration of the 60th anniversary of the zoo's opening to the
public. Using the financial assistance of our promoter, the City of Děčín, we started prepa-
ring the project documentation for the exhibits of wolverines, Rocky Mountain goats, owls
and a tiger. We also carried out many minor, however important repairs and modifications,
including the replacement of the "show window" and revitalisation of the margay exhibit,
complete replacement of the ropes on the children's monkey track, newly planted greenery,
modification of the exhibit for snowy owls, and modification of the exhibits for Amur leo-
pards and Malay bears.

We were also successful regarding the newly imported and bred animals. For example,
we added a male babirusa to our collection when our historically first bred grown male babi-
rusa called Uli returned to us from France. We also welcomed a female sun bear Cindy from
the Ústí nad Labem Zoo who replaced Bilbi, the male Persian leopard, who, unfortunately,
had to be put to sleep. He succumbed to advanced age and was unable to eat. Interesting bre-
edings include the historically first breeding of the lesser sulphur-crested cockatoo in a
Czech zoo, a female Sulawesi crested macaque, night-herons, Prince Alfred's spotted deer
and wild cats.

In 2008, as every year, we naturally joined the campaign declared by the European Asso-
ciation of Zoological Gardens and Aquariums (EAZA), Amphibian Ark, 2008: Year of the
Frog and we focused all our activities in environmental education and awareness on the
campaign. During the year, we managed to expand the "family" of the websites administe-
red by us. The long-established www.zoodecin.cz was expanded with www.rajskeostrovy-
.cz as well as with www.dreamnight.cz, which deals with the event called Dream Night
intended for chronically ill and handicapped children as well as adults. We managed to
organize many interesting events for the public and expand the offer of the ZooSchool
to as many as 16 educational programmes. The attendance of over 2,500 children at the
ZooSchool during the year indicates its increasing popularity.

Our thanks for being able to duly carry out all our planned projects go to the Ministry of
the Environment of the Czech Republic, which supported two extensive projects,
ZooSchool 2008 – Amphibian Ark and the Information system of the Paradise Islands Exhi-
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bit, amounting to a total of CZK 750,000. The second project included creating another
website - www.rajskeostrovy.cz as well as the information books in the Paradise Islands Ex-
hibit and a DVD regarding our unique exhibit.

I would like to thank everybody who has helped us with our nice and highly demanding
work - the employees, the promoter, all sponsors, donors and adoptive parents, and the sup-
pliers for their helpful approach and meeting our requirements, which sometimes seemed
impossible to fulfil.

We are looking forward to your visit in 2009….

Kateřina Majerová
director

director@zoodecin.cz

Stavba nového plotu začala demontáží toho starého.
/ Der Bau des neuen Zaunes begann mit der Demontage des alten.

/ Building the new fence begun with dismanting the old one.
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sponzoři
adoptivní rodiče
v roce 2008

sponsors

a

in 2008

doptive parents

Sponsoren

Adoptiveltern

im 2008

DÁRCE ZVÍŘE HODNOTA DARU /Kč/
SPONZOR ANIMAL GIFT /in Kč/

4.B, ZŠ a MŠ Děčín VI, Školní ul. puštík obecný 1 270,00
AK Děčín kakadu žlutolící sumbský 2 530,00
Alfred Godau lama vikuňa 7 998,08
Alice Kubíčková osel domácí 1 000,00
Bc. Martin Svoboda psoun prériový 3 840,00
Bianca Borutzki kočka divoká 987,20
Dana a Milan Skalských sova pálená 1 270,00
Dansk-Tjekkisk Forening kamzík bělák 6 790,00
DeCe COMPUTERS s. r. o. koza domácí 5 080,00
DeCe CONSULT s. r. o. koza domácí 5 080,00
Eliška a Vašík Hoškovi králík divoký 520,00
Eva Vaňková jezevec lesní 520,00
Eva Zajícová - Rešić sýček obecný 690,00
Familie Klauß kočka divoká 5 080,00
Familie Rasch kalous ušatý 1 270,00
Georgina James mýval severní 3 135,25
Gitte a Jens Jakobsen veverka obecná 2 232,30
Hana Sedláčková kočka divoká 1 500,00
Iniciative für Zoo Děčín mix 47 474,96
Irena a Aleš Volešákovi veverka obecná 1 000,00
Jakub Kreuter majna Rothschildova 1 340,00
Jana Hrdličková - Oční optika a.s. kakadu brýlový 3 ks 10 650,00
Jaroslava Vavřičková labuť koskorkoba 1 000,00
Josífek Vavák hrdlička vínorudá 600,00
JUDr. Jan Červenka kapybara vodní 1 500,00
Karate klub Děčín čáp bílý 1 560,00
Kateřina Orgoníková babirusa celebeská 1 000,00
Klub českých turistů Krásná Lípa čáp černý 1 560,00
Ladislav Milota krkavec velký 900,00
Lenka Lásková sovice krahujová 1 270,00
Lucie Langpaulová margay 1 000,00
Manželé Puffovi sklípkan potulný 520,00
Marek a Jana Abrtovi želva nádherná 520,00
Marie Kadlečková želva černavá 2 000,00
Martin Čekal medvěd grizzly 3 000,00
Martin Kasík a Veronika Milotová sýček obecný 690,00
Martin Rosulek mýval severní 520,00



Milada Lauková puštík obecný 1 400,00
Milada Lauková ropucha obecná 600,00
Miloslav a Miloslava Bernardovi sklípkan bělopýřitý 520,00
Miloslav a Miloslava Bernardovi sklípkan Smithův 520,00
Miloslava Fraňková želva nádherná 520,00
MŠ Bratří Čapků, Česká Lípa mýval severní 1 500,00
MŠ Česká Kamenice, Palackého kulíšek nejmenší 700,00
MŠ K.H.Borovského, Děčín makak chocholatý 2 458,00
MŠ Riegrova, Děčín mýval severní 3 550,00
MUDr. Jitka Kreuterová psoun prériový 5 600,00
MUDr. Jitka Kreuterová veverka Prévostova 3 840,00
MUDr. Mahulena Čejková kachnička mandarínská 1 000,00
MVDr. Reiner Bednarski jezevec lesní 3 550,00
Naďa Parýzková a Pavel Švec mravenec lesní 520,00
OG 31 der Volkssolida vität Pirna včelojed lesní 1 539,60
Ondřej, Kamila a Radim Frostovi psoun prériový 3 840,00
Petr a Dominika Lubasovi kočka rybářská 11 000,00
Petr Jetel srnec obecný 5 000,00
Petra a Václav Drozdovi papoušek vlnkovaný 540,00
Petra a Václav Drozdovi sovice krahujová 1 270,00
Radim Novák kapybara vodní 10 000,00
Radomír Němčík kvakoš noční 540,00
Rodina Bendova kvakoš noční 900,00
Rodina Bešťákova želva nádherná 520,00
Rodina Bojanova kočkodan černolící 2 000,00
Rodina Granátova sova pálená 700,00
Rodina Hejdukova zmije obecná 1 000,00
Rodina Jakubcova želva nádherná 520,00
Rodina Kaslova kulíšek nejmenší 690,00
Rodina Kaslova papoušek vlnkovaný 540,00
Rodina Kašparových kalous ušatý 1 270,00
Rodina Lipšanských čáp černý 1 560,00
Rodina Lipšanských kulíšek nejmenší 690,00
Rodina Malých želva nádherná 520,00
Rodina Rokosova vlk eurasijský 6 440,00
Rodina Seidlova kvakoš noční 1 000,00
Rodina Vrábelova sýček obecný 2 000,00
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sponzoři
adoptivní rodiče
v roce 2008

sponsors

a

in 2008

doptive parents

Sponsoren

Adoptiveltern

im 2008

RUMBURSKÉ DĚTI medvěd grizzly 12 073,00
Sbor dobrovolných hasičů, Krásná Lípa papoušek vlnkovaný 540,00
Sbor dobrovolných hasičů, Krásná Lípa želva nádherná 520,00
Skupina P.A.N. SMP Zoo Brno kulíšek nejmenší 690,00
Skupina P.A.N. SMP Zoo Brno sklípkan 520,00
Sobotková Dana příspěvek na zvířata 1 250,00
SŠ řemesel a služeb, p. o. klokan parma 5 600,00
Stap Vilémov, a. s. kamzík bělák 6 790,00
Veronika Kadlecová a Petr Aulický babirusa celebeská 520,00
Veronika Milotová a Martin Kasík veverka obecná 520,00
Základní škola praktická Benešov n./Pl. krkavec velký 900,00
Zdeněk Jeřábek bažant Edwardsův 1 680,00
ZŚ a MŠ Dobkovice kalimiko 690,00
ZŠ Komenského nám., Děčín kalimiko 7 818,00
ZŠ Horní Beřkovice kakadu sumbský 700,00
ZŠ Gen. Svobody, Nový Bor kotul veverovitý 3 834,00
ZŠ Tyršova, Rumburk papoušek vlnkovaný 550,00
Zuzana Kupková krkavec velký 1 000,00

Stomix Děčín, a.s. medvěd grizzly 5 000,00
Lovochemie, a.s. kůň domácí - hucul 12 570,00

rys ostrovid
mangabej černý
medvěd grizzly

RV-SOFT NETWORK SERVICE berneška kanadská malá Barterová smlouva
Martin Rosulek - ROSSERVIS rys ostrovid 8 500,00
DeNas Děčín s.r.o. klokan parma 5 600,00
Design koza domácí 6 000,00
Evropský sociální fond čáp bílý Barterová smlouva

žlutolící

Ostatní sponzoři

DÁRCE ZVÍŘE HODNOTA DARU /Kč/
SPONZOR ANIMAL GIFT /in Kč/



ostatní dary - příspěvky na zvířata

ostatní dary

JMÉNO MĚSTO ČÁSTKA/Kč/

JMÉNO MĚSTO POPIS DARU

Miloslava Janská Benešov nad Ploučnicí 2 400,00
Dana Sobotková 1 250,00
Radek Lekner Benešov nad Ploučnicí 8 100,00
návštěvníci zoo 16 686,15

Železářství ABRAHAM s.r.o. Jílové ceny do soutěže v hodnotě 2.027,00 Kč
SILISAN, s.r.o. Děčín 4 ceny do soutěže v hodnotě 2.880,98 Kč
Řeznictví GUSTO Č. Kamenice občerstvení na akci v hodnotě 2.428,00 Kč
Alcan Děčín Extrusions s.r.o. Děčín 5 10.000,00 Kč
H+M Děčín s.r.o. Děčín 6 občerstvení na akci v hodnotě 4.933,60 Kč
Radomír Němčík Havířov perníčky na Mikuláše v hodnotě 960,00 Kč
Valdemar Grešík - Natura s.r.o. Děčín dárkové sáčky čaje v hodnotě 5.000,00 Kč
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Díky!
Danke!
Thanks!
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Zvláštní poděkování
Special thanks to

Ein besonderes Dankeschön

Město Pirna
Pirna Town

Stadt Pirna

Ministerstvo životního prostředí ČR
Ministry of Environment of Czech Republic

Umweltministerium der Tschechischen Republik

Ministerstvo životního prostředí ČR, odbor propagace

Ministry of Environment of Czech Republic, department of public relations

Umweltministerium der Tschechischen Republik, Abteilung der Propagation

– zajištění organizace adopce zvířat na německé straně
– A provision of animal adoption organizational and financial issues on the German

side of the border
– Organisation der Tieradoption auf deutscher Seite

– poskytnutí příspěvku na provozování zoologické zahrady
– a contribution to support the zoological garden

operation
– Fördermittel für den Betrieb des Zoo's

– poskytnutí filmů na akci „Ekologie pro
všechny“

– a contribution of
films for event – „Ecology for everyone“

– die Zuwen-
dung des Filmes für Aktion „Ökologie für jeden“

Den adoptivních rodičů / Tag der Adoptiveltern / Adoptive Parents Day
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Zvláštní poděkování
Special thanks to

Ein besonderes Dankeschön

Statutární město Děčín
Statutary Town Děčín
Statutarische Stadt Děčín

Lesní úřad Děčín, p.o.
Děčín Forest Office
Forstamt Děčín

Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse Děčín – Libverda,
p.o./Gartenbau und Landwirtschaftschule, Děčín – Libverda

Agricultural and Horticultural High school, Děčín – Libverda

VZP ČR, Alcan Děčín Extusions s.r.o., RYKO plus spol. s r.o., FIEGE s.r.o., Inpeko, spol. s r.o.,
P & K Lahůdky s.r.o., Silisan s.r.o., ZUŠ Děčín, BK Děčín, Děčínský deník, DDM Březiny,
Policie ČR, H+M Děčín s.r.o., Limma Food s.r.o, Řeznictví GUSTO Česká Kamenice,
Velkoobchod – hračky a dárkové zboží – Ing. Barvíř, Bontonfilm, a.s.

Inpeko, spol. s r.o.

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě/National Museum and Gallery in Česká Lípa-
/Heimatkundliches Museum und Galerie in Česká Lípa

Základní umělecké škole Děčín/General Arts School Děčín/Kunst-Grundschule Děčín

– financování rekonstrukce oplocení zoo
– financing of the zoo fencing reconstruction

– Finanzierung der Reconstruktion der Umzäunung des Zoos

– bezplatné poskytování materiálu pro úpravu expozic
– A provision of material for exhibit design free of charge

– kostenlose Bereitstellung von Material für die Ausstellungen

- bezplatné provedení výsadby rostlin v expozicích zoo
- free of charge outplanting in zoo exhibits
- kostenlose Bepflanzung in den Expositionen des Zoo's

- finanční a materiální podpora uspořádání 5. ročníku večera pro chronicky nemocné
a zdravotně znevýhodněné děti „Noc snů – Dreamnight at the zoo”

- a financial and material support of the fifth “Dreamnight at the zoo” evening implemen-
tation

- finanzielle und materialle Untestützung beim 5. Abend für chronisch kranke und behin-
derte Kinder „Traumnacht – Dreamnight at the zoo“

zdarma dodání koblih a cukrovinek na akci pro veřejnost
doughnuts and sweets provided free of charge for a public event
kostenlose Lieferung von Krapfen und Süssigkeiten für Besucher von Veranstaltungen

- bezplatné zapůjčení přírodnin
- lending products of nature free of charge
- kostenlose Zurverfügungestellung von Naturexponaten

- bezplatné konzultace a pomoc při vyhodnocení výtvarných soutěží, bezplatné provedení
malování na obličej

- consultations and assistance with the valuation of arts competitions free of charge, face
painting free of charge

- kostenlose Konsultationen und Hilfe bei der Auswertung von Kunstwettbewerben, kos-
tenlose Durchführung der Gesichtsbemalung

-

-

-
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DDM Březiny/Březiny Youth Centre/Kinder- und Jugendhaus Březiny

SCA Packaging ČR, s.r.o

Jiří Honzátko, fotograf/Photographer/Fotogra

Zoo Liberec, Zoo Chomutov, Ekocentrum při Magistrátu města Děčín

Skautský roverský kmen Česká Lípa

Mateřské centrum Bělásek

Milan Figedi

obrovolníci/Volunteers/Freiwilligen

- spolupráce při organizování některých soutěží a zapůjčení kostýmů na akce pro veřejnost
- co-operation with organizing certain competitions and costume rental for public events
- Zusammenarbeit bei der Organisation einiger Wettbewerbe und Zurverfügungstellung

von Kostümen für öffentliche Veranstaltungen

.
zdarma poskytnutý materiál na Barevný týden a výroba papírových masek ve tvaru zvířátek
provision of material for Colour Week and also produce of animals masks for children free
of charge
kostenlose geliehenes Material für die Bunte Woche and also kostenlose Herstellung der
tierischen Masken für Kindern

f
bezplatné pořízení fotografií z děčínské zoo
photos from the Děčín Zoo free of charge
kostenlose Erstellung von Fotografien aus dem Zoo Děčín

za volný vstup pro děti ze ZooKroužku
free admission for children attending the ZooClub
freier Eintritt für Kinder aus dem Zoo-Interessenkreis

za spolupráci při organizování Strašidelné zoo
for cooperation with organising the event „Ghostly zoo“
für die Zusammenarbeit mit der Organisierung des „Gespensteres Zoo“

zapůjčení kostýmů
costume rental for public events
Kostümen für öffentliche Veranstaltungen

za vstřícnost při výlepu plakátů
for helpful with fly post up
für den entgegenkommenden Zutriit mit Plakate ankleben

D
za pomoc při organizování akcí pro veřejnost
for helping with organising the events for visitors
für die Hilfe mit Organisirung des Aktions für Besuchern

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Zvláštní poděkování
Special thanks to

Ein besonderes Dankeschön
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Medvěd grizzly / / Grizzlybär /Ursus arctos horribilis Grizzly Bear

Nashledanou!

Auf Wiedersehen!

Goodbye!



je členem těchto mezinárodních organizací:

UCSZ - Unie českých a slovenských ZOO
Union of Czech and Slovak Zoos

World Associtation of Zoos and Aquariums
WAZA - Světová asociace ZOO a akvárií

European Association of Zoos and Aquaria
EAZA - Evropská asociace ZOO a akvárií

International Zoo Educators Association
IZE - Mezinárodní asociace zoo-pedagogů


