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seznam
zaměstnanců
k 31. 12. 2010
staff list - at 31st Dec. 2010
Übersicht des Personals
- zum 31. 12. 2010

v zoo od

02

Funkce

Řídící a komunikační centrum

Centrum návštěvnických služeb

Centrum péče o zvířata

Technický úsek – údržba areálu zoo

Kateřina Majerová
Roman Řehák

Vasyl Tyrpak
Dagmar Kedlesová
Jaroslava Granátová
Bc. Dita Hendlová
RNDr. Milada Petrů Ph. D.

Ing. Dagmar Floriánová

Alena Houšková
Alena Šotolová
Mgr. Tomáš Rus
Lenka Landová
Alena Egrová
Petra Sokolářová
Klára Křížková
Tereza Teršlová

Klára Šotolová

Zuzana Slouková
Jiří Doubek
Sabina Petrlíková
Jiří Chadima
Radka Krejčová
Pavla Cabrnochová

Lenka Kovářová
Šárka Bodláková
Zdeněk Šimek
Naděžda Malečková
Pavel Liška
Kateřina Štolbová
Eliška Studená
Vít Kaška
Jiří Řehák

Eva Fiegerová
Ivan Stodola
Miroslav Pokorný
Iossif Mašek

ředitelka 1997
vedoucí chovatelského úseku - zoolog 1990
zástupce ředitelky
vedoucí technického úseku 2001
ekonom/manažer návštěvnických služeb 2007
účetní/personalistka 1999
asistentka pro marketing 2000, t.č. MD
terénní zoolog, koordinátor EEP 2000

vedoucí Centra návštěvnických služeb 2006
/specialistka pro marketing
specialistka pro mediální a informační činnost 2003
lektorka ZooŠkoly 2006
lektor ZooŠkoly, asistent zoologa 2008
recepční zoo 2006
recepční zoo 2006
recepční RO 2006
recepční RO 2006
průvodkyně po zoo 1.–16. 7. 2010

2.–13. 8. 2010
průvodkyně po zoo 21.–31. 7. 2010

16.–31. 8. 2010

chovatelka zvířat 1984
chovatel zvířat 1992
chovatelka zvířat 1997
chovatel zvířat 1999
chovatelka zvířat 1992
chovateka zvířat 2002, 27.7.2010

návrat po MD
chovatelka zvířat 1999, t.č. MD
chovatelka zvířat 2007
chovatel zvířat 2006
chovatelka zvířat 2006
chovatel zvířat 2007
chovatelka zvířat – Expozice RO 2008
chovatelka zvířat od 15. 3. 2010
pomocný chovatel zvířat 1. – 31. 7. 2010
pomocný chovatel zvířat 2.– 31. 8. 2010

zahradnice 1989
řidič 1995
zedník 2002
údržba a rozvoj 2002



fluktuace
zaměstnanců
fluktuation of staff
Fluktuation
des Personals

Příchod/Arrival/Zugang Odchod/Departure/Abgang

Řídící a komunikační centrum - -
Centrum návštěvnických služeb 2 2
Centrum péče o zvířata 5 3

Celkem 7 5

Příchody a odchody zaměstnanců v roce 2010
/ Staff Arrivals and Departures in 2010

/Zugänge und Abgänge des Personals im 2010
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Pavel Brůža
Viktor Tyrpak
Martin Petrák
Václav Markvart

MVDr. Dobromil Novák
MVDr. Reiner Bednarski
MVDr. Martin Hanzlík

elektrikář 2003
noční hlídač 2007
noční hlídač 1. 1.–31. 8. 2010
noční hlídač od 20. 9. 2010

Externí veterinární lékaři/External Vets/Externe Veterinäre

Jaroslava Granátová – životní výročí
Roman Řehák – 20 let zaměstnání (v zoo od roku 1990)
Pavel Brůža – 20 let zaměstnání (v zoo od roku 2003)
Eva Fiegerová – 25 let zaměstnání (v zoo od roku 1989)
Radka Krejčová – 20 let zaměstnání (v zoo od roku 1990)

Pracovní a životní výročí zaměstnanců v roce 2010



opět po roce vás zdravím a vítám při čtení Výroční zprávy děčínské zoo za rok 2010.
Očekávalo se, že nejhorší rok za poslední dobu máme za sebou, tedy rok 2009, rok celo-
světové ekonomické krize, ale bohužel to nebyla pravda. Rok 2010 ho v mnohém
„předčil“.

Rok 2010 začal tuhými mrazy, hromadami sněhu a téměř nulovou návštěvností v naší
krásné zahrádce. Stává se to často, takže jsme tomu nepřikládali nějaký zásadní význam,
bohužel chladné a deštivé počasí se protáhlo až do května a to už na naší návštěvnosti
i hospodářských výsledcích bylo bohužel znát. Přes veškeré naše aktivity směrem k veřej-
nosti, přesto, že jsme v dubnu dovezli nového velmi vzácného chovance děčínské zoo a to
mravenečníka velkého, návštěvnost se oproti roku 2009 propadla o neuvěřitelných 10
tisíc osob a tržby téměř o půl milionu.

První prázdninový měsíc, tedy červenec, nám ale opět vrátil optimismus, protože dě-
čínskou zoo si jako cíl svého výletu zvolilo 14,5 tis. návštěvníků. Léto bylo krásné až do
té doby, než děčínský okres postihly bleskové povodně. Tento zážitek skutečně nepřeji
nikomu. Cestovní ruch se z povodní vzpamatovává dodnes, protože takové lokality jako
Hřensko, byly téměř „spláchnuty“. Lidé (i někteří z nás) měli jiné starosti a priority, než
chodit na výlety či do zoo a pokles návštěvnosti se v srpnu opět prohloubil, čímž byla
hlavní návštěvnická sezóna naprosto ztracená. Nádherný podzim nám trochu spravil
náladu a to, když jsme v říjnu „trhli“ dlouhodobý návštěvnický rekord a zoo přivítala
přes 6 tis. návštěvníků. Celková návštěvnost v roce 2010 byla 73 117 osob. Všem moc
děkujeme!

A teď k radostnějším věcem, které samozřejmě také nějaké byly. Narodila se nám dvoj-
čátka outloňů malých. O jedno z mláďat nejevila matka, která měla mláďata poprvé, zá-
jem a tak si ho do péče vzal náš chovatel. Umělý odchov outloňů není úplně běžný a se-
hnat podklady a informace, jak takového pavoučka krmit, nebylo snadné. Vše jsme
zvládli my i malý outloň a odchov byl úspěšný!

Dalším velkým úspěchem, již výše zmiňovaným, byl dovoz mravenečníka velkého
z německé zoo v Duisburgu. Mravenečníky velké chovají pouze dvě další zoo v ČR (Olo-
mouc a Zlín). Pro mravenečníky jsme také kompletně zrekonstruovali vnitřní i venkovní
expozici. Začátkem roku 2011 samečkovi Ferdovi dovezeme z Holandska i partnerku a
budeme doufat, že se jim u nás zalíbí natolik, že přivedou na svět i mláďata.

V roce 2010 jsme žádali o dotaci z programu „Příspěvek zoologickým zahradám“ od
Ministerstva životního prostředí a to velmi úspěšně, byly podpořeny následující projekty
EVVO: ZooRekordy, Volání do divočiny, Tarsius (vznikl velmi zajímavý film o tomto in-
situ projektu), Sborník zoologického klubu a Zpravodaj děčínské zoo - URSUS.

Jako tradičně jsme uspořádali velké množství akcí pro veřejnost, nabízeli dětem i do-
spělým výukové programy v ZooŠkole, rodila se nám mláďátka a vše se podrobně dozvíte
v jednotlivých zprávách od mých milých kolegů a kolegyň.

Mé díky patří všem zaměstnancům děčínské zoo, návštěvníkům, sponzorům, dárcům
a samozřejmě také našemu zřizovateli Statutárnímu městu Děčín, Ústeckému kraji a

Vážení přátelé,

rok 2010 v zoo
očima ředitelky
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Ministerstvu životního prostředí a za přízeň a finanční podporu, které mám, prosím,
zkuste zachovat i v roce 2011. Plány jsou velké …

Kateřina Majerová
ředitelka

katerina.majerova@zoodecin.cz

05

Kozorožec kavkazský / / Westkaukasischer Steinbock / West Caucasian TurCapra caucasica
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Das Jahr 2010 aus der Sicht der Direktorin

Sehr geehrte Freunde,

ich begrüße Sie wieder nach einem Jahr beim Lesen des Jahresberichtes von Tiergar-
ten Děčín für das Jahr 2010. Man hat erwartet, dass das in der letzten Zeit schlimmste
Jahr, also das Jahr 2009 als Jahr der Weltwirtschaftskrise vorbei ist, es war aber nicht
der Fall. Das Jahr 2010 hat das Jahr 2009 in vielem "überholt".

Das Jahr 2010 begann mit bitteren Frösten, einer Menge Schnee und fast nullstelli-
ger Besucherzahl in unserem schönen Tiergarten. Das passiert oft, deswegen haben wir
das also nicht so ernst genommen. Das kalte und regenreiche Wetter dauerte jedoch bis
Mai und das hat sich in unserer Besucherzahl und unseren Wirtschaftsergebnissen
schon gezeigt. Trotz alle unseren Aktivitäten, die auf die Öffentlichkeit gerichtet waren,
und obwohl wir im April einen neuen, sehr seltenen Zögling des Tetschiner Tiergartens,
und zwar den großen Ameisenbär besorgt haben, sank die Besucherzahl im Vergleich
zum Jahr 2009 um unglaubliche 10 Tausend Personen und die Erlöse sanken fast um die
halbe Million.

Der erste Ferienmonat, also Juli, hat uns aber wieder in Optimismus zurückgesetzt,
da sich 14,5 Tausend Besucher den Zoo von Děčín als Ziel ihres Ausflugs auswählten.
Der Sommer war schön, und zwar bis zu der Zeit, in der den Landkreis von Děčín blitz-
schnell das Hochwasser betraf. Dieses Erlebnis wünsche ich wirklich niemandem. Der
Reiseverkehr erholt sich von dem Hochwasser bis heute, da das Hochwasser solche Lo-
kalitäten wie Hřensko betroffen hat. Die Leute (auch einige von uns) hatten andere Sor-
gen und Prioritäten als Ausflüge zu machen oder Tiergarten zu besuchen und die
Senkung der Besucherzahl hat sich im August wieder vertieft, wodurch die Hauptbesu-
chersaison absolut verloren war. Der wunderschöne Herbst hat uns wieder ein Bisschen
gute Laune gemacht, und zwar, als wir im Oktober den langjährigen Besucherrekord
überboten haben und der Tiergarten mehr als 6 Tausend Besucher begrüßte. Die
Gesamtbesucherzahl im Jahr 2010 betrug 73 117 Personen. Wir möchten uns bei allen
sehr bedanken!

Und jetzt zu erfreulicheren Sachen, die es natürlich auch gab. In unserem Tiergarten
sind die Zwillinge der kleinen Plumploris geboren. Die Mutter, die den ersten Wurf hat-
te, hat an einem der Jungtiere kein Interesse gezeigt und deshalb musste für das Baby
von unserem Pfleger gepflegt werden. Die Aufzucht der Plumploris ist nicht immer üb-
lich und es war nicht gerade leicht, die Unterlagen und Informationen, wie dieses Baby
zu füttern, zu besorgen. Wir und auch der kleine Plumplori haben alles gemeistert und
die Aufzucht war erfolgreich.

Ein weiterer, bereits oben genannter Erfolg war der Import des großen Ameisenbärs
aus dem deutschen Tiergarten in Duisburg. Die großen Ameisenbäre werden nur in zwei
weiteren Tiergärten in der Tschechischen Republik (Olomouc und Zlín) gezüchtet. Für
die Ameisenbäre haben wir auch die Innen- und Außenexposition komplett rekonstru-
iert. Am Anfang des Jahres 2011 bekommt das Männchen namens Ferda auch eine Part-
nerin aus Holland und wir werden hoffen, dass es ihnen bei uns so gefällt, dass sie auch
die Babys zur Welt bringen.

Im Jahr haben wir um eine Dotation aus dem Programm "Beitrag für Tiergärten" vom
Umweltministerium sehr erfolgreich ersucht, unterstützt wurden auch folgende EVVO
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Projekte: ZooRekorde, Ruf der Wildnis, Tarsius (es entstand ein sehr interessanter Film
über dieses "in-site"-Projekt), Sammelband des zoologischen Klubs und Merkblatt des
Tiergartens von Děčín - URSUS.

Wir haben traditionell eine große Menge von Veranstaltungen für die Öffentlichkeit
veranstaltet und den Kindern sowie den Erwachsenen Bildungsprogramme in der Zoo-
Schule angeboten, bei uns wurden Jungtiere geboren - das alles erfahren Sie in einzel-
nen Berichten von meinen lieben Kollegen und Kolleginnen.

Mein Dank gehört allen Mitarbeitern des Tiergartens von Děčín, allen Besuchern,
Sponsoren, Spendern und natürlich auch unserem Träger, der Statutarischen Stadt Dě-
čín, dem Bezirk Ústí nad Labem und dem Umweltministerium, und zwar für die Gunst
und Finanzunterstützung, die Sie uns bitte auch im Jahr 2011 schenken. Unsere Pläne
sind groß...

Kateřina Majerová
Direktorin

katerina.majerova@zoodecin.cz

Levhart mandžuský / / Amurleopard / Amur LeopardPanthera pardus orientalis
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Year 2010 as seen by our director

Dear Friends,

I greet you again after a year and welcome you to reading of the Annual Report of
Zoo Děčín for the year 2010. It was expected that the worst year for the last time was
over, I mean the year 2009, the year of world economical crisis, but unfortunately it
was not true. The year 2010 surpassed it in many regards.

The year 2010 began with heavy frosts, heaps of snow and almost zeros attendance
in our beautiful little garden. It has happened many times, so we didn't give it a lot of
attention, unfortunately the chilly and rainy weather lasted till May and it was unfor-
tunately visible on the attendance and economic results. Despite all our activities to-
wards the public and although we imported a new and very precious inmate - a giant
anteater, to zoo Děčín, the attendance in contrast to the year 2009 fell to incredible 10
thousand people and the incomes to almost half a million.

But in the first month of summer holidays, I mean July, our optimism was back, be-
cause 14.5 thousands of visitors chose zoo Děčín as a destination of their excursion.
Summer was beautiful until the Děčín district was struck by flash floods. I really don't
wish that anyone of us would have this experience. The tourism is recovering from flo-
ods until today because the localities such as Hřensko were almost "washed away". Peo-
ple (including some of us) had other preoccupations and priorities than to go on trips
or to zoo, consequently the attendance in August fell again and the main visitor season
was entirely lost. Beautiful autumn lifted our spirits a little bit as we jerked the long-
term visitor record and the zoo welcomed over 6 thousands visitors. Total attendance
in 2010 was 73 117 people. Thanks to everyone!

Now I'd like to mention some happier things, which were there of course. The
twins of slender loris were born. The mother of one of the young ones didn't seem inte-
rested in him (she had the young ones for the first time), that's why the breeder took
care of him. The artificial breeding of slender loris isn't very common, thus trying to
get all the supporting documents and information on how to feed this little one wasn't
easy. We managed to do all so the artificial breeding was successful!

Another big achievement, mentioned before, was an importation of a giant anteater
from zoo in Duisburg in Germany. The giant anteaters are kept only in two different
zoos in the Czech Republic (Olomouc and Zlín). We have completely reconstructed the
outer and inner exposition for the purposes of giant anteaters. In the beginning of
2011, we will import a female from Holland to a male Ferda and we will hope they will
come to like our zoo so much that they will give birth to cubs.

In 2010 we asked for a subsidy of the programme called "A contribution to zoologi-
cal gardens" from the Ministry of Environment and we were successful, so the fol-
lowing projects of EVVO (Environmental Education and Awareness) were supported:
Zoo Records, Calling into the wilderness, Tarsius (a very interesting film about this in-
situ project was created), Anthology of the zoological club and Děčín Zoo Reporter -
URSUS.

As ever we organized great a many events for the public, we offered tutorials in Zoo
School to the children and grown-ups, the young ones were born and about all this you
will learn in individual messages from my dear colleagues.
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I would like to thank all employees of Děčín zoo, the visitors, sponsors, donators and
of course our founder, the Statutory Town of Děčín, Usti Region and Ministry of Envi-
ronment for their favour and financial support, please try to keep it also in 2011. We ha-
ve large plans...

Kateřina Majerová
Director

katerina.majerova@zoodecin.cz

Seriema rudozobá / / Rotfußseriema / SeriemaCariama cristata
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Srnec obecný, srna albín / / Albino-Reh / Albinistic Roe DeerCapreolus capreolus



rok 2010
očima zoologa

Počátkem roku nám uhynula samice anoa horského ( ). V Evropě
se s tímto nejmenším turem světa můžete setkat už pouze v Zoo Krefeld. V uvolněném
výběhu byl vybudován přístřešek a našly v něm útočiště lamy krotké (

) a návštěvníci se s nimi setkají ihned po vstupu do zoo.
Nejvýznamnější událostí v roce 2010 byl však v naší zoo příchod samce mravenečníka

velkého ( ) ze Zoo Duisburg. Sdílí výběh společně s kapyba-
rami vodními. Jedná se o velmi prostorný, přírodní výběh a všichni jeho obyvatelé z řad
jihoamerické fauny zde naleznou dostatek místa k volnému pohybu či nalezení klidného
úkrytu k odpočinku. Mohou využívat prosluněnou travnatou plochu, stíny stromů nebo
bazének s vodou. Krmení mravenečníka patří k finančně náročnějším. Tento druh si
snadno navyká na náhradní stravu. Je krmen kaší, která je tvořena vařenými hovězími
srdci, sušenými garnáty a hmyzem, psími granulemi, jablky a banány, ovesnými vločka-
mi a dalšími ingrediencemi včetně rašeliny. V roce 2011 plánujeme dovoz samice tohoto
druhu, abychom ustanovili pár pro odchov tohoto zajímavého tvora. Dále tuto expozici
ještě doplní lenochod dvouprstý ( ), abychom vyplnili volnou niku
výběhu a učinili jej tak pro návštěvníky ještě atraktivnějším.

Mezi nově získanými druhy bychom také rádi vyzdvihli vzácné kozy šrouborohé (
), puštíky bradaté ( ) a také melanickou for-

mu zmijí obecných ( ). Zmije s tímto fenotypem se vyskytují v chladných ob-
lastech, kde jim černé zbarvení pomáhá rychleji se vyhřát na slunci. Nejhojněji se tedy
tato forma vyskytuje v Krkonoších, Krušných horách, nebo v Labských pískovcích a pro-
to byly zmije umístěny do terária v expozici věnované Národnímu parku České Švýcar-
sko.

Dovezena byla také samice kamzíka běláka ( ), aby utvořila pár
s naším samcem. Bohužel, za krátkou dobu po transportu nám obě zvířata uhynula a zoo
již neplánuje jejich další chov z důvodu nedostatku vhodných chovných zvířat. Do
prázdného výběhu bychom rádi v příštím roce umístili takiny indické (

).
Radostnou událostí byl odchov dvojčat vzácného outloně malého (
). Narození dvou mláďat jedné samici je raritou jak v přírodě, tak i v chovu v zajetí.

Samice jedno mládě odvrhla a bylo nutné ho odchovat uměle. Mezi dalšími významnými
odchovy můžeme vyzdvihnout přírůstek samce makaka chocholatého (

), mláďat nandu pampového ( ), sovic sněžných (
), kočky divoké ( ), norka evropského ( ), sambarů skvrni-
tých ( ) a hutií kubánských ( ).

Závěrem bych tímto rád poděkoval Lesnímu úřadu Děčín, p. o. za poskytování okusu
pro zvěř a přírodního materiálu pro výstavbu oplocení výběhů.

Bubalus quarlesi

Lama guanaco f.
glama

Myrmecophaga tridactylum

Choleopus didactylus

Cap-
ra falconeri heptneri Strix nebulosa lapponica

Vipera berus

Oreamnos americanus

Budorcas taxico-
lor taxicolor

Nycticebus pygma-
eus

Macaca nigra
nigra Rhea americana Nyctea scandiaca-

Felis silvestris Mustela lutreola
Cervus alfredi Capromys pilorides

Roman Řehák
zoolog

zoolog@zoodecin.cz
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seznam
zvířat
animal inventory

die Tierliste

aguti středoamerický 1.1 1.1

anoa horský 0.1 0.1 0.0

babirusa celebeská 1.1 1.1

hutie kubánská 0.1 1.1 0.0.2 1.2.2

jaguarundi 1.0 0.1 1.1

jezevec evropský 1.1 1.1

kabar pižmový 0.1 0.1

kalimiko 2.1 2.1

kamzík bělák 1.0 0.1 1.1 0.0

kapybara vodní 1.1 1.1

klokan parma 2.0 1.0 1.0

kočka divoká 1.1 2.0 3.1

kočka rybářská 1.1 1.1

kočkodan černolící 0.1 0.1

kotul veverovitý 3.0 3.0

kosman zakrslý 1.1 1.0 0.1

koza domácí 0.2 0.1 0.1

koza šrouborohá 0.0 5.0 2.0 3.0

kozorožec kavkazský 1.2 1.2

kůň domácí - hucul 1.2 1.2

kuna skalní 0.1 0.1

lama krotká

levhart mandžuský 1.0 1.0

liška obecná 0.1 1.0 1.1

makak chocholatý 2.5 1.0 3.5

Dasyprocta punctata

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

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

Capromys pilorides RDB=LR

Herpailurus yagouaroundi CITES=I

Meles meles meles

Moschus moschiferus RDB=VU,CITES=I

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

Oreamnos americanus

Hydrochaeris hydrochaeris

Macropus parma RDB=LR

Felis silvestris CROH=KOH

Prionailurus viverrinus EEP, ISB, RDB=LR

Cercopithecus ascanius

Saimiri sciureus EEP,

Cebuella pygmaeus

Capra hircus

Capra falconeri heptneri

ESB,

Equus caballus

Martes foina

Lama glama

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

Vulpes vulpes

Macaca nigra nigra EEP, RDB=EN

RDB=LR

RDB=LR

RDB=LR

RDB=LR

RDB=LR

RDB=LR

Capra causasica RDB=EN

Oryctolagus cuniculus RDB=LR

RDB=LR

RDB=LC

králík divoký 1.1 1.1

1.4 1.4
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Stav Příchod Odchov Odchod Úhyn Stav

1. 1. 2010 31. 12. 2010

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

savci ( )Mammalia



malpa hnědá 7.0 7.0

mangabej černý 1.1 1.1

mangusta liščí 1.4.3 1.4.3

mara stepní 1.0.3 0.0.3 1.0

margay 1.0 1.0

medvěd grizzly 1.1 1.1

medvěd malajský 0.1 0.1

mirikina bolívijská 1.1 1.0 0.1

mravenečník velký 0.0 1.0 1.0

mýval severní 1.2 1.2 0.2 2.2

muntžak malý 1.0 2.0

norek evropský 3.2 4.2 7.4

osel domácí 1.2 1.0 2.2

outloň malý 1.1 2.0 3.1

ovce domácí - ouessantská 2.1 0.1 1.1 1.1

pásovec štětinatý 2.1 1.0 1.1

plch velký 0.1 1.0 1.1

prase divoké 1.2 1.2

prase domácí - mini 1.1 1.1

psoun prériový 2.3.5 2.3.5

rys ostrovid 1.1 1.1

sambar skvrnitý 2.4 1.1 1.0 2.5

srnec evropský 0.2 0.1 0.1

sysel obecný 1.1 1.1

ur n kanadský 1.1 1.1

veverka obecná 1.0 1.1 1.0 1.1

veverka Prévostova 1.2 1.2

Cebus apella

Lophocebus albigena atterimus ESB, RDB=LR

Cyncitis penicillata

Dolichotis patagonum RDB=LR

Leopardus wiedii EEP, CITES=I

Ursus arctos horribilis

Helarctos malayanus ESB, RDB=DD, CTES=I

Aotus azaral boliviensis

Procyon lotor

Muntiacus reevesi reevesi RDB=LR

Mustela lutreola EEP, RDB=EN

Equus asinus

Nycticebus pygmaeus EEP, ISB, RDB=VU

Ovis aries aries

Chaetophractus villosus

Glis glis CROH=OH,RDB=LR

Sus scrofa

Sus domesticus

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

RDB=LC

RDB=LR

RDB=LR

ESB, RDB=LC

Myrmecophaga tridactyla EEP,ISB,RDB=NT,CITES=II,EU(B)

RDB=LR

RDB=LR

RDB=CR

RDB=LR

Vicugna vicugna EEP, ISB, RDB=LR, CITES=I

zo

vikuňa 1.2 0.1 1.1
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Stav Příchod Odchov Odchod Úhyn Stav

1. 1. 2010 31. 12. 2010

Status Arrival Birth Departure Death Status
Stand Ankunft Aufzucht Abgang Tod Stand
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Malpa hnědá / Cebus apella / Gehaubter Kapuziner / Tufted Capuchin



vlk hřivnatý 1.1 1.1

vlk obecný 2.0 2.0

ara rudobřichý 1.0 1.0 0.0

ara vojenský 2.2 2.2

bažant bělochocholatý 0.0 1.2 1.2

bažant Edwardsův 1.1 1.1

bažant lesklý 1.1 1.1

bažant obecný tchajwanský 1.2 1.2

bulbul červenouchý 1.1 1.1

čáp bílý 1.1 0.1 1.0

čáp černý 1.1 1.1

hohol severní 1.1 1.1

holub celebeský 1.0 1.0

holub krvavý 1.1 0.1 1.0

hrdlička čínská 1.1 1.1

hrdlička jihoasijská 2.2.1 2.2.1

hrdlička východní 0.0.2 0.0.2

husice liščí 1.1 0.1 1.0

jeřáb bělošíjí 1.1 1.1

jeřáb mandžuský 1.1 1.1

kachnička mandarínská 3.3 3.3

kakadu brýlový 3.0 3.0

kakadu žlutolící 3.1 1.0 2.1

kalous ušatý 0.2.2 0.2.2

Chrysocyon brachyurus EEP, ISB, RDB=NT

Canis lupus CROH=KOH, CITES=I

Orthopsittaca manilata

Ara militaris ISB, RDB=VU, CITES=I

Lophura leucomelanos hamiltonii

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

Lophophorus impejanus

Phasianus colchicus torquatus

Phasianus colchicus formosanus RDB=LC

Pycnonotus jocosus

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

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

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

Aix galericulata

Cacatua opthalmica ESB

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

Asio otus

bažant obecný obojkový 0.0 1.1 1.1
RDB=LC

RDB=LC
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ptáci ( )Aves

Stav Příchod Odchov Odchod Úhyn Stav

1. 1. 2010 31. 12. 2010

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



krkavec velký 1.1 1.1

křepelka korunkatá 2.2 0.2 2.0

kvakoš noční 4.2.1 4.2.1

labuť koskoroba 1.1 1.1

ledňák obrovský 1.1 1.1

lelkoun soví 0.1 0.1

lori červený 1.0 1.0 0.0

majna Rothschildova 1.1 1.1

moták pochop 0.1 0.1

nandu pampový 1.1 0.0.2 1.1.2

ostralka štíhlá 1.1 1.1

papoušek vlnkovaný 5.5 5.5

páv korunkatý - bílá forma 0.2 0.2

puštík bělavý středoevropský 2.2 0,2 2.0

puštík obecný 0.0.3 0.0.3

raroh velký 0.1 0.1

satyr Temminckův 1.0 1.0 0.0
i

seriema rudozobá 1.2 1.0 2.2

slípka zelenonohá 0.0.1 0.0.1

sova pálená 0.1 0.0.1 0.1.1

sovice krahujová 1.1.1 0.0.1 1.1

sovice sněžní 1.1.1 1.1 0.0.1 2.2

sýc rousný 1.0 0.1 1.1

sýček obecný 2.2 2.2

včelojed lesní 2.1.1 1.0 1.1.1

výr velký 1.2 1.2

zoborožec vrásčitý 1.0 1.0

Corvus corax CROH=OH

Rollulus rouloul RDB=LR

Nycticorax nycticorax CROH=SOH

Coscoroba coscoroba

Dacelo novaeguineae

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 RDB=LC

Pavo cristatus

Strix uralensis macroura CROH=KOH

Strix aluco

Falco cherrug CROH=KOH

Tragopan temmincki

Cariama cristata

Gallinula chloropus

Tyto alba CROH=SOH

Surnia ulula

Nyctea scandiaca

Aegolius funereus CROH=SOH

Athene noctua CROH=SOH

Pernis apivorus CROH=SOH

Bubo bubo CROH=OH

Aceros corrugatus

RDB=LC

RDB=LC

RDB=LC

RDB=LC

RDB=LC

RDB=LC

RDB=LC

RDB=LC

RDB=LC

RDB=LC

RDB=LC
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Stav Příchod Odchov Odchod Úhyn Stav

1. 1. 2010 31. 12. 2010

Status Arrival Birth Departure Death Status
Stand Ankunft Aufzucht Abgang Tod Stand
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Nandu pampový / / Nandu / Greater RheaRhea americana



agama kočinčinská 2.2 1.1 1.1

anolis rytířský 0.1 0.1

anolis jeskynní 0.1 0.1

anolis vepří 1.0 1.1 0.0

hroznýšovec kubánský 3.1 3.1

krajta timorská 0.1 0.1

krajta mřížkovaná 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 1.0 1.0 0.0

zmije obecná 1.1 1.1

želva anámská 3.0 3.0

želva bahenní 0.1 0.1 0.2

želva černavá 1.0 1.0

želva nádherná 1.1.5 1.1.5

Physignathus cocincinus

Anolis guamuhaya

Anolis bartschi

Anolis porcatus

Epicrates angulifer EEP, RDB=LR

Python timorensis

Python reticulatus RDB=LR

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

Trachemys skripta elegans RDB=LR

18

plazi ( )Reptilia

Agama kočinčinská / Physignathus cocincinus / Grüne Wasseragame / Chinese water dragon

Stav Příchod Odchov Odchod Úhyn Stav

1. 1. 2010 31. 12. 2010

Status Arrival Birth Departure Death Status
Stand Ankunft Aufzucht Abgang Tod Stand
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parmovec červený 1

parmovec průsvitný 4

bodlok bezrohý 1

bodlok olivový 1

bodlok žlutý 2

kanic modroskvrnný 1

kanícek fialovožlutý 1

klaun očkatý - černá forma 1

kněžík 1

králíčkovec liščí 1

lezec obojživelný 9

ostenec běloskvrnný 1

ostenec červenozubý 3

perutýn ohnivý 1

pyskoun rozpůlený 1

sapín 10

sapínek zlatoocasý 1

sapínek žlutomodrý 3
Chrysiptera hemicyanea
slizoun pruhovaný 1

Apogon maculatus

Apogon leptacanthus

Naso lituratus

Acanthurus olivaceus

Zebrasoma flavescens

Cephalopholis miniata

Gramma hemichrysos

Amphiprion ocellaris

Thalassoma bifasciatum

Siganus vulpinus

Periophthalmus barbarus

Balistoides conspicillum

Odonus niger

Pterois volitans

Labroides dimidiatus

Chromis viridis

Chrysiptera parasema

Salarias fasciatus

mlok skvrnitý 0.0.2 0.0.2

ropucha obecná 5.5 5.5

skokan hnědý 0.0.3 0.0.3

Salamandra salamandra CROH=SOH

Bufo bufo CROH=OH

Rana temporaria

obojživelníci ( )Amphibia

ryby ( )Pisces

Stav Příchod Odchov Odchod Úhyn Stav

1. 1. 2010 31. 12. 2010

Status Arrival Birth Departure Death Status
Stand Ankunft Aufzucht Abgang Tod Stand
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Jeřáb mandžuský / Grus japonensis / Mandschurenkranich / Red-crowend Crane



Kapybara vodní / / Wasserschwein / CapybaraHydrochoerus hydrochaeris

hvězdice Linckova 0.1

sklípkan bělopýřitý 0.1

sklípkan Smithův 0.1

sklípkan potulný 0.1

ježovka diadémová 1

kreveta 0.0.5

hadice 2

kreveta 0.0.1

Archaster typicus

Brachypelma albopilosa

Brachypelma smithi

Brachypelma vagans

Diadema setosum

Lysmata debelius

Ophiarachna incrassata

Stenorhynchus seticornis
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bezobratlí ( )Evertebrata

Stav Příchod Odchov Odchod Úhyn Stav

1. 1. 2010 31. 12. 2010

Status Arrival Birth Departure Death Status
Stand Ankunft Aufzucht Abgang Tod Stand
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Stěhování lam / Umzug der Lamas / Moving of llamas



stavy
zvířat 2010
Census of animals
2010

Obojživelníci 3 15
Plazi 15 31
Ptáci 46 121
Savci 52 151
Bezobratlí 6 7
Ryby 19 45

Amphibians
Reptiles
Birds
Mammals
Invertebrata
Pisces

CELKEM Total 141 370

31. 12. 2010
Druhů - Jedinců –Species Specimens

Ohrožené druhy zvířat, zapojené do Evropských záchovných programů
/EEP Animals:

1,1 Babirusa celebeská ( )
1,1 Bažant Edwardsův ( )
3,1 Hroznýšovec kubánský ( )
1,1 Jeřáb bělošíjí ( )
1,1 Jeřáb mandžuský ( )
2,1 Kakadu žlutolící sumbský ( )
2,1 Kalimiko ( )
1,1 Kočka rybářská ( )
3,0 Kotul veverovitý ( )
1,1 Majna Rothschildova ( )
3,5 Makak chocholatý ( )
1,0 Margay )
7,4 Norek evropský ( )
1,0 Levhart mandžuský ( )
3,1 Outloň malý ( )
1,1 Lama vikuňa ( )
1,1 Vlk hřivnatý ( )
1,0 Zoborožec vrásčitý ( )
1,0 Mravenečník velký ( )

Babyrousa babyrussa
Lophura edwardsi

Epicrates angulifer
Grus vipio

Grus japonensis
Cacatua sulphurea citrinocristata

Callimico goeldii
Prionailurus viverrinus
Saimiri sciureus

Leucopsar rothschildi
Macaca nigra nigra

(Leopardus wiedii
Mustela lutreola

Panthera pardus orientalis
Nycticebus pygmaeus
Vicugna vicugna

Chrysocyon corrugatus
Aceros corrugatus
Myrmecophaga tridactyla
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Druhy zvířat zapsaných v Evropských plemenných knihách
/European Studbook Animals:

1,1 Čáp černý ( )
1,1 Holub krvavý ( )
3,0 Kakadu brýlový ( )
1,2 Kozorožec kavkazský ( )
1,0 Leguán nosorohý )
1,1 Mangabej černý ( )
0,1 Medvěd malajský ( )
1,0 Orlície bornejská ( )
1,1 Rys ostrovid ( )
1,0 Želva černavá ( )

Ciconia nigra
Gallicolumba luzonica

Cacatua opthalmica
Capra caucasica

(Cyclura chrnuta
Cercocebus atterimus

Helarctos malayanus
Orlitia borneensis

Lynx lynx
Heosemys grandis
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Druhy zvířat zapsané v mezinárodních plemenných knihách
/International Studbook Animals:

2,2 Ara vojenský ( s)
1,1 Leguán kubánský ( )

Ara millitari
Cyclura nubila nubila

The World Conservation Union

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

1,1 Bažant lesklý ( )
1,1 Berneška kanadská malá ( )
1,1 Bulbul červenouchý ( )
1,0 Holub celebeský ( )
1,1 Hrdlička čínská ( )
2,2,1 Hrdlička jihoasijská ( )
0,0,2 Hrdlička východní ( )
1,1 Husice liščí ( )
1,2 Hutie kubánská ( )
1,1 Jaguarundi ( )
1,1 Jezevec lesní )
0,1 Kabar pižmový ( )
3,3 Kachnička mandarínská ( )
0,2,2 Kalous ušatý ( )
1,1 Kapybara ( )

Lophophurus impejanus
Branta canadensis minima

Pycnoctus jocosus
Gallicolumba tristigmata

Streptopelia chinensis chinensis
Streptopelia tranquebarica humilis

Streptopelia orientalis
Tadorna tadorna

Capromys pilorides
Herpailurus yagouaroundi
(Meles meles

Moschus moschiferus
Aix galericulata

Asio otus
Hydrochaeris hydrochaeris



1,0 Klokan parma ( )
0,1 Kočkodan černolící ( )
1.1 Kosman zakrslý ( )
1,1 Králík divoký ( )
2,2 Křepel korunkatý ( )
0,1 Kuna skalní ( )
1,1 Labuť koskoroba ( )
0,1 Lelkoun soví ( )
1,1 Liška obecná ( )
7,0 Malpa hnědá ( )
1,4,3 Mangusta liščí ( )
1,0,3 Mara stepní ( )
1,1 Medvěd grizzly ( )
4,0 Mýval severní ( )
1,1 Nandu pampový ( )
5,5 Papoušek vlnkovaný ( )
2,3,5 Psoun prériový ( )
0,0,3 Puštík obecný ( )
2,4 Sambar skvrnitý ( )
1,0 Satyr Teminckův ( )
1,2 Seriema rudozobá ( )
0,0,3 Skokan hnědý ( )
0,0,1 Slípka zelenonohá ( )
2,1 Sovice krahujová ( )
1,1 Sovice sněžná ( )
0,2 Srnec evropský ( )
1,1 Urson kanadský ( )
1,2 Veverka Prévostova ( )
3,0 Želva anámská ( )
1,1,5 Želva nádherná ( )

Macropus parma
Cercopithecus ascanius

Callithrx pygmea
Oryctolagus cuniculus

Rollulus roulolou
Martes foina

Coscoroba coscoroba
Podargus strigoides
Vulpes vulpes
Cebus apella

Cynitis penicillata
Dolichotis patagonum

Ursus arctos horribilis
Procyon lotor

Rhea americana
Melopsittacus undulatus

Cynomys ludovicianus
Strix aluco
Servus alfredi
Tragopan temminckii

Cariama cristata
Rana temporaria

Gallinula chloropus
Surnia ulula

Nyctea scandiaca
Capreolus capreolus capreolus

Erethizon dorsatum
Callosciurus prevostii

Mauremys annamensis
Trachemys scripta elegans
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Srnec obecný
/
/ Reh

/ Roe Deer

Capreolus capreolus
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Ohrožené druhy fauny ČR
/Native fauna endangered species:

1,1 Čáp bílý ( )
1,1 Hohol severní ( )
1,1 Kočka divoká ( )
1,1 Krkavec velký ( )
4,2,1 Kvakoš noční ( )
0,0,2 Mlok skvrnitý ( )
0,1 Moták pochop ( )
1,1 Ostralka štíhlá ( )
1,0 Plch velký ( )
2,2 Puštík bělavý ( )
0,1 Raroh velký ( )
5,5 Ropucha obecná ( )
0,1 Sova pálená ( )
1,0 Sýc rousný ( )
2,2 Sýček obecný ( )
1,1 Sysel obecný ( )
2,1,1 Včelojed lesní ( )
1,0 Veverka obecná ( )
2,0 Vlk obecný ( )
1,2 Výr velký ( )
1,1 Zmije obecná ( )
0,1 Želva bahenní ( )

Ciconia ciconia
Bucephala clangula
Felis silvestris
Corvux corax

Nycticorax nycticorax
Salamandra salamandra

Circus aeruginosus
Anas acuta

Glis glis
Strix uralensis macroura

Falco cherrug
Bufo bufo

Tyto alba
Aegolius funereus

Athene noctua
Spermophilus citellus

Pernis apivorus
Sciurus vulgaris

Canis lupus
Bubo bubo

Vipera berus
Emys orbicularis

Kočka divoká / / Wildkatze / WildcatFelis silvestris
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Komentované krmení babirusy /
Kommentierte Fütterung - Celebes-Hirscheber / Commented feeding - babirusas celebes
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odborná
činnost 2010
Special activities 2010
Fachtätigkeit 2010

EEP Fishing cat - kočka rybářská ( )

Projekt Tarsius

Prionailurus viverrinus

Situace v populaci koček rybářských v evropských zoo se vyvíjí poměrně pozitivně bě-
hem posledních let. Program je stabilizovaný, populace mírně roste. V loňském roce se na-
rodilo 29 mláďat, z toho nepřežila polovina (15). Podařil se odchov u nově sestavených
párů (Newquay, Sandwich) a také již stávajících párů jako je La Fleche, Port Lympne, Tre-
gomeur, Usti. Do programu přibyla jedna nová instituce – Leipzig. Přesto bychom potře-
bovali více zájemců o tento druh, aby se podařilo umístit všechna úspěšně odchovaná mlá-
ďata a úspěšně pokračovat v dalším chovu. Pokud to jde, snažíme se držet odděleně kočky
původem z pevninské Asie a ze Srí Lanky.

V roce 2010 začalo zpracování vzorků pro studium genetické odlišnosti jednotlivých
populací koček rybářských. Zpracovány budou postupně jak vzorky ze zoologických za-
hrad tak z volné přírody.
Díky neúnavné činnosti kolegů veterinářů - Julia Stagegaard (Ebeltoft), Guillaume Douay
(Lyon) a Dorothée Ordonneau (Lille) byl mezi členské zoo distribuován veterinární dotaz-
ník. Po shromáždění všech údajů bude k dispozici kompletní veterinární příručka pro koč-
ky rybářské, která doplní informace k chovu (husbandry guidelines) pro kočku rybářskou,
vytvořené v roce 2009.

Zpráva o situaci v EEP koček rybářských byla zaslána na jednání Komise pro kočkovité
šelmy a přednesena na konferenci EAZA. I v loňském roce byla vydána plemenná kniha.

Projekt Tarsius, zaměřený na výzkum a ochranu nártouna filipínského (
) a podporovaný Zoo Děčín jako projekt in-situ, probíhá již od roku 2007. Po dvou letech

příprav jsme konečně mohli vyrazit na Filipíny a v roce 2009 proběhly první terénní aktivi-
ty. V rámci projektu se zaměřujeme na výzkum domovských okrsků nártounů, sociálního
systému a také hlasové komunikace. Zvířata jsou sledována pomocí radio-telemetrie s vyu-
žitím vysílaček, které se umístí kolem krku zvířete. Terénní výzkum započal v roce 2009 na
lokalitě v Corelle a probíhal po dobu 5 měsíců.

V roce 2010 nás čekalo celoroční sledování. Přesunuli jsme se na lokalitu do Bilaru, opět
na ostrově Bohol. Podmínky jsou v této oblasti poněkud odlišné a nás zajímalo srovnání
obou lokalit. Během celého roku se nám podařilo získat data o pohybu 10 nártounů. Získa-
ná data budou použita k výpočtu velikosti případně překryvu domovských okrsků a také
pomohou charakterizovat sociální systém nártounů filipínských. Kromě toho jsme pořídili
další akustické nahrávky, které poslouží k vypracování hlasového repertoáru a dalším ana-
lýzám. Získaná data nejen přispějí k prohloubení znalostí tohoto druhu, ale mají význam
také při jeho ochraně.

Tarsius syrich-
ta
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Vedle toho se věnujeme i jiným aspektům ochrany. Ve spolupráci s místními organizace-
mi se podílíme na osvětové činnosti zaměřené na vzdělávání návštěvníků ochranářských
center a také studentů. Kromě přednášek na místní univerzitě proběhlo již druhým rokem
dvoutýdenní soustředění pro středoškolské studenty ve spolupráci s Philippine Science
High School.

Během roku 2010 jsem se zapojila také do monitoringu podmínek nártounů chovaných
v zajetí na ostrově Bohol. Toto je velkým problémem, neboť nártouni jsou chováni a vysta-
vováni jako turistická atrakce v naprosto nevyhovujících podmínkách. Za těmito účely jsou
také ilegálně odchytáváni z přírody, což představuje pro tamní populaci velké riziko. Na
semináři věnovaném ochraně nártounů, pořádaném úřadem životního prostředí, jsem
představila návrhy podmínek, ve kterých by nártouni měli být chováni a které by měl každý
chovatel splňovat, a tato příručka (husbandry guidelines) byla vydána také v tištěné formě.

Radio-telemetrický výzkum byl ukončen v prosinci 2010. Nyní probíhá zpracování dat.
Stále zůstáváme v kontaktu s místním ochranářským centrem Simply Butterfly Con-
servation Centre a věnujeme se jak osvětové činnosti tak zlepšení podmínek nártounů cho-
vaných v zajetí.

Projekt je představován také široké veřejnosti s pomocí webových stránek (www.tarsi-
usproject.org), přednášek, reportáží v médiích a propagačních materiálů vzniklých mimo
jiné za podpory MŽP.

Zpráva o situaci v projektu Tarsius byla zaslána na jednání Komise pro poloopice a jed-
nání Komise pro in-situ a vědecký výzkum a představena na konferenci EAZA.

Petrů M.: Plemenná kniha koček rybářských – „EEP Fishing cat, studbook 2009“
Petrů M. (2010): Vzdělávací program pro filipínské středoškoláky v rámci projektu

Tarsius.
Petrů M. (2010): Husbandry recommendations for the Philippine tarsier (

) for tarsier holders and display facilities, The Tarsius Project & Decin
Zoo

Peške L., Petrů M. (2010): Telemonitoring and conservation of threatened species in the
world, Bohol Island State University, Bilar, Bohol, Filipíny (prezentace)

Petrů M. (2010): Study of social behaviour and communication of the Philippine tarsier
( ) using radio-telemetry and bioacoustic methods and
implication for conservation, Bohol Island State University, Bilar, Bo-
hol, Filipíny (prezentace)

Petrů M. (2010): Study of social behaviour and communication of the Philippine tarsier
( ) using radio-telemetry and bioacoustic methods and
implication for conservation – final presentation, Bohol Island State Uni
versity, Bilar, Bohol, Filipíny (prezentace)

Petrů M. (2010): Conservation of the Philippine tarsier ( ) - tarsiers in cap
tivity, Dialogue on Philippine tarsier conservation, Tagbilaran, Bohol,
Filipíny (prezentace)

Odborná publikační činnost a prezentace:

Fauna Bohemiaeseptentrionalis
Tarsius syrich-

ta

Tarsius syrichta

Tarsius syrichta

Tarsius syrichta
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Petrů M., Peške L., Ramayla S. (2010): The Tarsius project – research and conservation of
the Philippine tarsier ( ), EAZA Annual Conference, Vero
na, Itálie (poster)

EAZA Annual Conference, Verona, Itálie
Dialogue on Philippine tarsier conservation, Tagbilaran, Bohol, Filipíny

Tarsius syrichta

RNDr. Milada Petrů, Ph. D.
terénní zoolog, koordinátor EEP

animals@zoodecin.cz

Navštívené konference a odborná jednání:

Objekt projektu Tarsius - nártoun filipínský / / Koboldmakis / TarsierTarsius



Termín cesty Zaměstnanec Místo Účel cesty

20.–21. 1. Zoo Praha
20.–22. 1. Jánské Lázně

11. 2. Praha

19. 2 Zoo Plzeň
23. – 26. 2. Velká Británie
2. 3 . Krásná Lípa
25. 3. . 3. Zoo Brno
26. 3. Zoo Praha
7. 4 ČIŽP Praha
14. 4. Zoo Jihlava
18.–21. 4. SRN
19.–20. 4. Zoo Dvůr Králové
5.–10. 5. Francie
6. 5. Rumburk
26. 28. 5. Zoo Olomouc
28. 5. Ústí nad Labem
11. 13. 6.

Mukařov
23. . 6. Zoo Bratislava

16. 17. 8. Zoo Olomouc

Holandsko
19. 27. 9. Verona, Itálie

13. . 10 Humpolec
13. . 10. Zoopark Chomutov

9. . 11.
11. 2. 11. Zoo Jihlava

Komise pro obojživelníky a plazy
Konference „In-situ projekty
a zoo“
Školení „Hospodaření příspěv-
kových organizací v souladu
s novými právními normami“

. Transport zvěře
R. Řehák Transport zvěře (kamzík bělák)

Seminář „Komunikace s médii…“
D. Kedlesová Ekonomická komise

Seminář „Nebojte se komunikace“
. Školení k CITES

Jednání revizní komise
Transport zvěře (mravenečník)
Zasedání Komise pro výstavbu

K. Majerová EAZA Council, Director´s Day
Program „Korunka pro zoo“
Valná hromada UCSZOO

, Seminář „Personalistika“
Z. Slouková, A. Houšková, E. Studená,
P. Sokolářová, ZOOHRY

Česko-slovensko-polské setkání
ředitelů zoo

K. Majerová Jednání o in-situ projektu
„Reintrodukce rysa“
Transport zvěře (mývalové)

K. Majerová Konference EAZA

. Seminář CITES
Setkání Komise pro vzdělávání

Jednání Komise pro výstavbu

Mgr. T. Rus
K. Majerová

K. Majerová

J. Doubek

A. Houšková

A. Šotolová
K. Majerová
K. Majerová
R. Řehák, Z. Šimek
V. Tyrpak

A. Šotolová
K. Majerová
D. Kedlesová

Mgr. T. Rus

K. Majerová

R. Řehák, Mgr. T. Rus

Dr. M. Petrů
R. Řehák, Mgr. T. Rus
A. Šotolová
K. Majerová, Setkání Komise pro marketing
Ing. D. Floriánová, A. Houšková
K. Majerová Konference WAZA
Mgr. T. Rus Jednání Komise pro evidenci zvířat
V. Tyrpak
K. Majerová Jednání komise pro marketing
K. Majerová Jednání Komise pro vědu a výzkum
K. Majerová, Jednání Ekonomické komise
D. Kedlesová
R. Řehák, Dovoz ryb do Expozice RO
K. Štolbová

–26

–

–

–26

–

17.–18. 8.
–

–14
–15

14.–15. 10. Zoopark Chomutov

16.–22. 10. Kolín n/L., SRN
–10 Kostelec n. Č. Lesy

–1
18. 11. Zoo Jihlava
23. 11. Zoo Liberec
30. 11.–1. 12. Zoo Ostrava

1.–2. 12. Šumvald

Přehled pracovních cest zaměstnanců zoo v roce 2010
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ZOO a ve ejnost v roce 20ř 10:
Přehled návštěvnosti

Návštěvnost akcí
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Popis akcí roku 2010

Tématicky zaměřené akce ke kampani EAZA

- „Šelmoviny“ – výtvarná soutěž pro MŠ a I. stupeň ZŠ
- „Zoologická olympiáda“ – soutěž pro II. stupeň ZŠ
- Den Země aneb žijeme tu spolu – akce pro veřejnost
- Noc snů – akce pro chronicky nemocné a postižené děti
- Loučení s prázdninami – akce pro veřejnost
-Barevný týden – výtvarná dílna pod širým nebem – pro ZŠ a ÚSP
- I zvířata mají svátek – akce pro veřejnost
- Výstavní síň s novými interaktivními prvky - tématicky zaměřená na kampaň



33

AKCE S VELKÝM VÝZNAMEM

Masopust v zoo

Jarní úklid aneb Kam s tím hnojem?

(20. února 2010)

(27. března 2010)

- lidová tradice s průvodem masek přizpůsobená podmínkám chodu zoologické zahrady
- o zpěv a zábavu se postaral soubor Pramínek při ZŠ a MŠ Školní ul. v Děčíně
- všichni příchozí v masce měli 20% slevu na vstupném
- soutěž o nejchutněji usmaženou koblihu se v tomto ročníku nekonala pro neúčast soutěží-

cích
- soutěže se prolínali s hudbou, zpěvem a tancem
- na závěr akce proběhlo velké losování cen z tomboly
- sponzorem akce byla společnost Inpeko s.r.o., která dodala chutné koblihy a koláčky pro

naše návštěvníky na tento den
- návštěvnost 320 osob

- 3. ročník „srandamače“ nejen pro děti
- soutěžní kategorie: muži, ženy, dorost a smíšené tříčlenné týmy
- principem soutěže: projet vytyčenou trasu s kolečkem hnoje a s ochrannými pracovními

pomůckami v co nejrychlejším čase za plného provozu zahrady
- trasa byla „ztížena“ občerstvovacími stanicemi s tlačenkou, kterou museli závodníci sníst

taktéž v co nejkratším čase
- pro děti byly připraveny další soutěže např. v zatloukání hřebíků, poskytnutí první pomoci

(obvázání ruky obvazem), piškotová štafeta, hra na Popelku a mnoho dalších
- atmosféru odpoledne doplňovala kapela U-Style
- sponzory akce byli: Zahradní centrum Děčín – Bynov, Inpeko s.r.o., Bottari, Dům tisku,

Prodejna Fotoalb v OD Korál Děčín
- návštěvnost 176 osob

Jarní úklid aneb Kam s tím hnojem /
Frühjahrsputz oder wohin mit dem Mist / Spring Cleaning Day or how to get
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Den Země aneb Žijeme tu spolu

Den adoptivních rodičů

Den dětí s národními parky v Zoo Děčín

Noc snů – Dreamnight at the zoo

(24. dubna 2010)

(16. května 2010)

(22. května 2010)

(4. června 2010)

- návštěvníci s názvem šelmy v příjmení měli vstup zdarma
- vyhlášení výsledků výtvarné soutěže „Šelmoviny“ doplněné o výstavu oceněných prací
- „Zvířecí olympiáda“ – velká soutěž, kde si děti mohly porovnat své schopnosti se schop-

nostmi zvířecími
- odpolední program byl zpestřen pohádkou Slepička Pepička v podání Divadélka Bublin-

ka, které navíc mimo domluvené aktivity udělalo pro děti bublinkovou show
- Policie ČR předvedla ukázky výcviku služebních psů
- tradičně proběhly i jízdy na koních a ekologické soutěže
- nechyběli ani křtiny nově narozeného mláděte – osla domácího
- skvělou atmosféru doplnila hudební skupina U-style
- v rámci otevření turistické sezony České Švýcarsko proběhla akce 1+1 na vstupném
- návštěvnost 982 osob

- již 19. ročník setkání s adoptivními rodiči a přáteli zoo
- jako poděkování dlouholetým a významným adoptivním rodičům udělila Zoo Děčín Ma-

lou cenu Ď, kterou předala ředitelka zoo Kateřina Majerová a primátor města Děčín Vladi-
slav Raška

- na hosty čekalo speciální krmení zvířat a prohlídka areálu zoo
- vše doplnilo vystoupení kapely Compromix a malé pohoštění v učebně ZooŠkoly
- na závěr měli adoptivní rodiče jedinečnou možnost se dozvědět od zaměstnanců zoo mno-

hem více o „svých“ zvířátkách a plánech naší zoo
- pozvání na akci přijalo 81 adoptivních rodičů a sponzorů

- oslava Dne dětí proběhla částečně v lesním amfiteátru, kde především nejnemenší ná-
vštěvníky bavilo Hitrádio FM

- v areálu zoo jsme pak společně s NP připravili soutěže, rukodělné a výtvarné dílny, výstavu
fotografií z NP, přednášky „Procházka Labskými pískovci“ a „Putování za labskými bob-
ry“, ukázky výukových programů o NP, …

- tradičně Den dětí byl doplněn o jízdu na koních a komentovanou prohlídku (tentokrát
v roli průvodce byl ředitel NP České Švýcarsko Pavel Benda)

- místo obvyklých křtin v den akcí jsme popřáli našim rysům ostrovidům vše nejlepší do dal-
ších let v podobě „masového dortu“, a to z důvodu, že byli opět spatřeni ve volné přírodě
našeho nejbližšího NP

- sponzorem akce bylo Hitrádio FM, NP České Švýcarsko a NP Saské Švýcarsko
- návštěvnost 869 osob

- sedmý ročník akce Noc snů – večer pro chronicky nemocné a postižené děti (jako první
uspořádala Noc snů Zoo Rotterdam v roce 1996, Zoo Děčín se přidala jako první v ČR
v roce 2004)

- exkluzivním hostem večera byl herec Luděk Sobota, který naše hosty dobře pobavil a kupo-
divu též rozezpíval

- děti čekala již tradiční „výjimečná“ prohlídka zoo – hladily si různá zvířata, povídaly si
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Den Země / Tag der Erde / Earth Day

Noc snů / Traumnacht / Dream night
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s chovateli zvířat a měly i umožněný vstup do zázemí některých expozic
- jako každý rok, tak i letos po celé zoo byla umístěna stanoviště s přírodninami, živými zví-

řaty a vše bylo doplněno a zajímavé soutěže z říše zvířat
- o doprovodný program se postarali: Divadélko Bublinka, dramaticý kroužek DDDM

Rumburk, OS Dubíčko, basketbalový klub Děčín, DDM Březiny, Stanice volnočasových
aktivit Sedmikráska, Sdružení dobrovolných hasičů Benešov n./Pl., ZUŠ Děčín a samo-
zřejmě vše rozezpívala a roztančila romská hudební skupina Galaxie Junior a taneční sou-
bor Čave

- všichni naši hosté si odnesli na památku malý dáreček od různých sponzorů
- taktéž byl pořízen videozáznam z celé akce, který všichni účastnici následně obdrželi
- během celého večera se podávalo bohaté občerstvení a celou sváteční atmosféru dokreslo-

valy louče rozsvícené po areálu zoo
- vše vyvrcholilo na závěr, kdy všichni hosté najednou pustili z prostranství před medvědy

grizzly lampiony štěstí
- sponzory akce byli: VZP ČR, Alcan Děčín Extusions s.r.o., RYKO plus spol. s r.o., SČVK,

a.s., Inpeko, spol. s r.o., P & K Lahůdky s.r.o., Silisan s.r.o., ZUŠ Děčín, Basketbalový
klub Děčín, DeCe COMPUTERS s.r.o., DDM Březiny, ENVIROCONT s.r.o., H+M Dě-
čín s.r.o., Limma Food s.r.o, Řeznictví GUSTO Česká Kamenice, Velkoobchod – hračky a
dárkové zboží – Ing. Barvíř, DDM Rumburk, OS Dubíčko, Stanice volnočasových aktivit
Sedmikráska, SDH Benešov n./Pl.,

- akce se zúčastnilo 327 pozvaných hostů

- zoo plná pohádkových postaviček, které děti provedly pohádkovou cestou plnou nástrah
- již při vstupu si děti se dostaly do smutného království a král s královnou jim zdělil straš-

nou zprávu o tom, že jejich jedinou dceru odnesl zlý černokněžník
- každé dítě, které chtělo vysvobodit princeznu, obdrželo putovní knížku s povídáním o ná-

strahách, které musí zdolat
- za každou nástrahu (soutěžní úkol) dostalo do knížky razítko
- bylo-li všech 13 úkolů splněno, mohlo dítě přistoupit k princezně (ředitelce zoo) a ta mu

nabídla, aby si vybralo dáreček z její truhlice plné pokladů
- všichni jsme si užili mnoho pohádkové legrace, někteří se i zapotili, přesto akce doplněná

o hudební vystoupení kapely U-Style, byla jednou z nejúspěšnějších v tomto roce
- návštěvnost 1.146 osob

- celá akce nesla podtitul Veselé dovádění, vezeme vám zatřídění aneb potkáme se s příro-
dou

- akce byla připravena částečně na klíč od firmu Envicon, kteří si dodali soutěže a veškeré
aktivity na téma třídění odpadu v amfiteátru vč. moderátora z Hitrádia FM

-zoo následně veškeré své soutěže přispůsobila tomuto tématu, což nakonec vyznělo velmi
hezky

-návštěvníci si mohli např. vyzkoušet zabubnovat na popelnici, kličkovat mezi kužely na
čas s popelnicí, skákat v třídícím pytli apod.

-navíc pokud návštěvníci donesli starý elektrospotřebič, dostali slevu na vstupném v hod-
notě dětské vstupenky

- malé kluky a určitě nejenom je potěšil popelářský vůz, který si mohli celý prolézt a vyzkou-

Pohádková zoo

Loučení s prázdninami

(21. srpna 2010)

(4. září 2010)
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šet si na vlastní kůži jaké je to být popelářem
-odpoledne vyvrcholilo vystoupením herečka a zpěvačka Olgy Lounové, se kterou se poba-
vily, zatančily a zazpívaly především malé slečny

- k poslechu hrála skupina U-Style
- návštěvníci během odpoledne se mohli také seznámit s novým zvířetem naší zoo, a to s mra-

venečníkem velkým
- nechyběla tradiční jízda na koních
- sponzory akce se stali: ZP Metal-Aliance a Děčínské knihkupectví
- návštěvnost 630 osob

- akce pro žáky základních škol, osmiletých gymnázií, speciální školy a ústavy sociální péče
- jedná se o tradiční výtvarnou dílnu pod širým nebem, která je u mnohých vyučující výtvar-

né výchovy velmi oblíbená
- děti vyráběly obrázek z lékařských špachtlí v rámci kampaně EAZA na téma: Šelmy mezi

námi; motivem se tedy staly především šelmy žijící v naší zoo
- děti si tak mohly vyrobit buď obrázek, nebo puzzle dle toho zda nechaly špejle slepené ne-

bo si je po vyzdobení následně rozdělily
- po krátkém úvodním slovu, informacích ke kampani a nutnosti naučit se znovu žít se šel-

mami v našem okolí se děti pustily do práce
- veškerá dílka byla vystavena na další akci pro veřejnost a následně si je mohly děti odnést

domů
- účast 303 dětí přítomných v zoo

- hosty odpoledne na akci pořádané k Mezinárodnímu dni zvířat a kmotry outloně malého
Bédi se stali herci z Ordinace v růžové zahradě Bára Štěpánová a Ladislav Ondřej; Tereza
Kostková nakonec pro nemoc nepřijela

- pokřtili jsme tato zvířata: nandu pampový a sambar skvrnitý
- v rámci oslavy dne zvířat se prezentovala činnost Městského útulku pro toulavá a opuště-

ná zvířata v Děčíně a městská policie Příbram s ukázkami veřejného výcviku psů
- o hudbu se postarala kapela Petra Klímová a H-Band a dobrou náladu navodilo i Divadlo

nad Labem se svojí pohádkou „Dva kocouři“
- příchozí děti v masce zvířete měly slevu 50% a na závěr se mohly všechny masky zúčastnit

focení
- soutěže pro děti byly opět zaměřené na kampaň EAZA, a tak jsme měli soutěže s těmito

názvy: Šelmí strava, Poznáš mě? Podle nosa poznáš kosa, podle zubů šelmu…. apod.
- vyhlásili jsme výsledky a předali ceny z Barevného týdne a proběhla výstava všech prací

pod širým nebem
- byly předány též ceny z Fotografické soutěže, které předali přímo zástupci sponzorující

firmy FotoŠkoda
- návštěvnost 1.101 osob

- přestože se jednalo „jen“ o výrobu strašidýlek z dýní, rozsvěcení dýní a nasvícení zahrady
výtvory dětí a jejich pomocníků, naši hosté si večerní atmosféru náležitě vychutnali a brá-
ny zoologické zahrady opouštěli velmi neradi

Barevný týden

I zvířata mají svátek

Strašidelná ZOO

(20. až 24. září 2010)

(2. října 2010)

(6. listopadu 2010)
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- opět v rámci lampiónového průvodu proběhla komentovaná prohlídka po naší zoologické
zahradě tentokrát nově doplněná o naše nová „zvířata“, kterými byla Medůza, Satyr, Ohni-
vý pes, Jednorožeč apod. - jednalo se především o dobře maskované zaměstnance naší
zoo)

- celá zahrada byla nasvícena pouze loučemi a během průvodu si návštěvníci svítili lampio-
ny

- zahradou se navíc proháněly roje čarodějnic, přerostlých dýní a jiných nebezpečných by-
tostí, které měly připravené pro děti strašidelné soutěže

- soutěžilo se i nejlepší masku a tradičně o nejhezčí vydlabanou dýni
- atmosféru dokreslila svojí hudbou kapela U-Style a strašidelná diskotéka klauna Ferdy
- návštěvnost 471 osob

- děti čekala trojice Mikuláš, čert a anděl se svojí nadílkou
- již tradičně se naše zoo proměnila v tento den v peklo, které si mohly děti projít a kde na kon-

ci kupodivu neskončily v kotli nad pekelným ohněm, ale dostaly sladkou odměnu
- v zoo mohli návštěvníci pohovořit taktéž s několika čerty, kteří se nebáli vyjít mezi lid
- již tradičně si mohli příchozí přiložit polínko do pekelného oheně, zahrát čertovský mariáš

nebo se jen projet na čertovském oslu
- blížící se Vánoce jsme si připomněli vánoční koledami
- k Vánocům patří i pohádky, takže byla připravena i loutková pohádka „Broučci“ v podání

Českého loutkového divadla Praha
- navíc vzdělaný čert Tom a rozverný čertík Alaburka návštěvníky provedli naší zoo a poví-

dali si s nimi o zvířátkách
- sponzory akce byli: FH systém s.r.o., H+M Děčín s.r.o. a Silisan spol. s r.o.
- návštěvnost: 88 osob (ovlivněno počasím)

Čertovský rej v zoo (4. prosince 2010)
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DALŠÍ AKCE MENŠÍHO ROZSAHU

- Oslavte s námi MDŽ (8. 3. 2010)
- Velikonoční ptákoviny (1. 4. – 5. 4. 2010)
- Ohrožená zvířata (19. 4. – 23. 4. 2010)
- Komentovaná krmení zvířat (květen až září 2010)
- Den dětí (1. 6. 2009)
- Prázdniny začínají v zoo (30. 6. – 4. 7. 2010)
- Večerní prohlídky (23. 7. a 20. 8. 2010)
- Dny otevřených dveří ZooŠkola (26. 7. – 6. 8. 2010)
- Václavské dny v zoo (25. 9. - 28. 9. 2010)
- Den pro seniory (1. 10. 2010)
- Podzimní prázdniny (27. – 31. 10. 2010)
- Zdobení vánočních stromků v zoo (1. 12. – 22. 12. 2010)
- Přijďte popřát zvířátkům (23. 12. – 31. 12. 2010)
- Vstup do zoo zdarma (24. 12. 2010)

- Návrat nosorožců do Mkomazi, Jiří Bálek a Přemysl Rabas (28. 1. 2010)
- Ohlédnutí za 35. ročníkem Ekofilmu 2009 - film Architekt odpadu (11. 2. 2010)
- Napříč Jižní Amerikou, Stanislav Honzík (25. 2. 2010)
- Ze světa zoologických zahrad, Kateřina Majerová (11. 3. 2010)
- Grónsko-kouzlo arktické divočiny, Lenka Trajerová a Radek Havelka (25. 3. 2010)

- Tibet a expedice na Mount Evererest a Cho-You, Josef Kubíček (7. 10. 2010)
- Za tučňáky na Falklanské ostrovy, Ondřej Prosický (4. 11. 2010)
- Mongolsko a Rusko, Stanislav Honzík (2. 12. 2010)

- „Nechme šelmy žít“, ZooLabyrint (výstava zaměřená na kampaň EAZA)
- „Historie Zoo Děčín“, areál zoo
- práce dětí z Barevného týdne, výstava pod širým nebem
- fotografie ze soutěže

Přednášky v ZooKlubu

Přednášky v malém sále v Městké knihovně Děčín:

Výstavy:

Ing. Dagmar Floriánová
vedoucí Centra návštěvnických služeb

marketing@zoodecin.cz
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Den otevřených dveří v ZooŠkole / Tag der offenen Tür in der Zoo-Schule / Open Day in Zoo school
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Zoo Škola v roce 2010

ZooŠkola úspěšně pokračovala v realizaci výukově-zážitko-
vých programů i v roce 2010. Za tento rok navštívilo její progra-
my 3083 lidí, převážně dětí z mateřských, základních a středních
škol, ale také klientů ústavů sociální péče a členů jiných, nejrůznějších
organizací a spolků. Z mimoškolních kolektivů jmenujme např.: Kostka
Krásná Lípa, Člověk v tísni – nízkoprahový klub Nový svět, Dětský domov
Ústí nad Labem nebo HC Slovan Ústí nad Labem. Stále více využívají služeb
ZooŠkoly i cestovní kanceláře. Výlet do zoologické zahrady spojený se zážitkem a tak tro-
chu i s poučením je totiž zcela jistě vítaným zpestřením pobytů školních skupin na školách
v přírodě anebo kolektivů širokého věkového rozpětí při poznávacích zájezdech.

Výukové programy

S oslíkem za zvířátky

Domácí zvířata v zoo

Zvířata a jejich mláďata

Největší podíl v návštěvnosti ZooŠkoly tvoří ale tradičně školní kolektivy. ZooŠkola
vznikla právě pro služby převážně specializované na tuto skupinu. Svými programy se dlou-
hodobě snaží přispět ke zpestření přírodovědných oborů na školách a to hravou a zábavnou
formou. Ze školních kolektivů jsou to tradičně skupiny mladšího věku, které ZooŠkolu
v hojné míře navštěvují. O tom svědčí i přehled nejvíce využívaných programů v roce 2010,
kterými byly, se stejným počtem realizací, tyto programy:

- program realizovaný přímo v areálu zoo, při kterém se děti vydá-
vají na procházku po části zoo, dozvědí se bližší informace o některých zvířatech zoo, plní
různé úkoly, poznávají přírodniny a přijdou do kontaktu i s vybranými živými zvířaty. Celou
dobu je po zoo provází kromě lektora i živý oslík. Doporučováno pro MŠ a 1. tř. ZŠ.

- program realizovaný v areálu zoo. Pohádkový příběh, při kterém
se děti seznamují se zástupci domácích, ale i dalších zvířat v zoo. Děti svou aktivitou mají za
úkol vysvobodit princeznu a prince ze zakletí. Přijdou do kontaktu s vybranými druhy ži-
vých zvířat a při závěrečném shrnutí programu poznávají přírodniny. Doporučeno pro 1. a
2. tř. ZŠ.

- program probíhá v učebně. Děti se seznamují s určitými dru-
hy zvířat, dozvědí se o životě ve zvířecích rodinách a naučí se jednotlivé členy zvířecích ro-
din pojmenovávat. Poslouchají i zvukové nahrávky. Po vyluštění tajenky závěrečné křížov-
ky je čeká překvapení v podobě živého zvířátka. Doporučeno pro 1. a 2. tř. ZŠ.

Vyprávění žabího prince
Dobrodružství papouška Artura
S oslíkem za zvířátky
Domácí zvířata v zoo
Zvířata a jejich mláďata
Lesní zvířátka
Na lovu s rysy a vlky
Stopy zvířat
Ptačí stezka

I další programy se samozřejmě setkávají s patřičným zájmem. Pro přehled je zde kompletní
nabídka programů ZooŠkoly pro rok 2010:

ZOOSCHULEZOO-ŠKOLA
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Rekordmani světa zvířat
Ekologie
Mezi vlky
Putování po Národním parku České Švýcarsko
Patenty a vynálezy přírody
Ohrožená zvířata
Světem obojživelníků
Zvířata v náručí
Světem zvířat s oslíkem

Jako speciální nabídku pro kolektivy, které by si ani z této široké nabídky pro každou vě-
kovou skupinu nevybraly, má ZooŠkola jako alternativu k výukově-zážitkovým progra-
mům také speciální nabídku. Tou je prohlídka zoo s průvodcem, kdy se návštěvníci mají
možnost při procházce areálu s pracovníkem zoo dozvědět z jeho úst spoustu zajímavostí
o zvířatech a zoologické zahradě všeobecně.

Obsah, metodika i skladba programů ZooŠkoly se během doby svého trvání mění. Ně-
které staré programy byly nahrazeny novými, většina z těch původních byla během let upra-
vena. V roce 2010 prošel velkou úpravou program Rekordmani světa zvířat. Stejně jako se
mění druhové zastoupení zvířat chovaných v Zoo Děčín, tak se změnilo i zastoupení zvířat,
které jsou hlavní osnovou tohoto programu. Nově se program zmiňuje např. o mraveneční-
ku velkém, o pásovcích, papoušcích ara a ubyla část odkazující na anoa horské. Program
prošel úpravou nejen ve skladbě zvířat, o kterých se hovoří a které je možné zhlédnout, ale
také úpravou v metodice výuky a byl také kompletně nahrazen starý pracovní list listem no-
vým. Významnou proměnou prošel také pracovní list určený pro širokou veřejnost nazvaný
Zemí šelem.

ZooŠkola neseznamuje zájemce o přírodu, zvířata a zážitky s nimi, jen návštěvníky
v areálu na Pastýřské stěně, v učebně ZooŠkoly , či v klubové místnosti v Expozici Rajské
ostrovy na Teplické ulici, ale vyjíždí také za brány zoo. V roce 2010 byla ZooŠkola Zoo Dě-
čín potěšit kontaktem se zvířátky, ukázkou přírodnin, povídáním či promítáním o zvířa-
tech např. klienty Ústavu sociální péče Jiříkov, nebo Domu pro seniory Děčín. Byla součás-
tí oslav Dne dětí v Domě dětí a mládeže Děčín-Březiny, setkání v Domově pro osoby se zdra-
votním postižením Oleška –Kamenice, Dne Země v ZŠ Nový Bor anebo společně s Domem
dětí a mládeže Rumburk poděkovala svým programem rumburským dětem za dlouhodo-
bou adopci medvědů grizzly.

Tradicí Zoo Děčín je také pořádání akcí Barevný týden, Ekologický únor a dalších, kdy se
ZooŠkola významně podílí na jejich realizaci. Výtvarná dílna Barevný týden byla v roce
2010 zaměřena na téma kampaně, kterou vyhlásila EAZA k podpoře záchrany evropských
šelem a zároveň k Roku biodiverzity. Děti převážně ze základních škol vytvářely zajímavé
obrázky šelem za pomoci dřevěných lékařských ústních lžiček a kreslících potřeb. Ekologie
pro všechny - Ekologický únor nabídl v roce 2010 ohlédnutí za 35. ročníkem festivalu Eko-
film. Žáci základních a středních škol v rámci této akce shlédli vybrané filmy z nabídky sou-
těže a zúčastnili se i výukově-zážitkového programu ZooŠkoly – Ekologie. ZooŠkola se
svou činností podílela v roce 2010 také na programu akcí pro veřejnost, kdy se lektoři cho-

Výjezdy

Další činnost, vzdělávání a osvěta veřejnosti k ochraně přírody
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Komentované krmení - medvědi grizzly /
Kommentierte Fütterung - Grizzlybären / Commented feeding- grizzly bears

Novou službu - komentované ukázky krmení v Expozici Rajské ostrovy - přivítali návštěvníci s nadšením./
Die neue Dienstleistung - kommentierte Fütterungsvorführungen in der Exposition Paradiesinseln - begrüßten

die Besucher mit Begeisterung. / New service - previews of commented feeding in the Exposition of Paradise
Islands - was welcomed with high spirits by the visitors.
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Den dětí s národními parky /
Tag der Kinder mit Nationalparks / The International Children's Day with national parks

Kalimiko po operaci kýly /
Lisztaffe nach Bruchoperation / Calimico after hernia operation
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Koza domácí / / Hausziege / Domestic goatCapra aegagrus hircus

Osel domácí / / Hausesel / DonkeyEquus asinus asinus
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pili úlohy průvodců při nově nabízených večerních a nočních prohlídkách zoo, speciálně se
věnovali dříve narozeným návštěvníkům při akci ke Dni seniorů, realizovali Dny otevře-
ných dveří, apod. Dny otevřených dveří v ZooŠkole probíhaly jak v rámci akcí pro veřejnost,
tak i samostatně, po dva prázdninové týdny. Jejich cílem bylo seznámit běžné návštěvníky
zoo s programy ZooŠkoly a umožnit jim kontakt s živými zvířaty. ZooŠkola v roce 2010 or-
ganizovala i vícekolovou vědomostní soutěž k Roku biodiverzity, kterým byl právě rok 2010
Valným shromážděním Organizace spojených národů vyhlášen. Soutěž byla určena pro
žáky druhého stupně základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Zoo-
Škola se podílela také na návrzích nových aktivit pro širokou veřejnost. Návštěvníci areálu
zcela jistě využijí nově navržené a zhotovené interaktivní prvky, seznamující se zajímavými
a rekordními vlastnostmi, schopnostmi a dovednostmi zvířat, se souhrnným názvem Zoo-
Rekordy. Také k tomuto tématu je k dispozici nový pracovní list, určený všem návštěvní-
kům – rodinám, školám, široké veřejnosti.

Učebna ZooŠkoly i klubová místnost ZooKlub a samozřejmě také areál na Pastýřské
stěně či Expozice Rajské ostrovy jsou i místem setkávání dětí v rámci činností zájmových
klubů. V roce 2010 se členové zájmových útvarů starali o vybraná zvířata, věnovali se jez-
dectví, podnikali výlety a exkurze a pomocí besed, her, kvízů a soutěží prohlubovali a rozví-
jeli své znalosti o zvířatech. Cílem výletů v roce 2010 byly Zoo Ústí nad Labem, Tiské stěny,
Libouchecké rybníčky anebo veterinární ordinace, kde se děti měly možnost seznámit s cho-
dem v ordinaci a vyzkoušet si řadu nástrojů a přístrojů.

Konec roku 2010 byl také koncem prodloužené kampaně Evropské asociace zoologic-
kých zahrad a akvárií, zaměřené na ochranu velkých šelem, EAZA Carnivore campaign
2009/2010 „Living together“. Během prvního roku kampaně pro evropské šelmy bylo úsilí
zaměřeno na příslušníky řádu šelem (Carnivora), kteří žijí v Evropě. Bylo vyzdviženo 12
tzv. vlajkových druhů, nazvaných „Tucet (ani ne tak) špinavců“, kteří šelmy zastupovali.
V prodloužené kampani bylo slovo carnivora, neboli masožravec, pojato poněkud doslov-
něji a do kampaně přibyli další evropští živočichové, kteří jsou potravně závislí na mase,
jako jsou dravci, supi a mořští savci. Pro aktivity kampaně pro období 2009/10 byly vybrá-
ny čtyři nové vlajkové druhy, kteří dostali název „Fantastická čtyřka“ (ale bylo jich vlastně
pět).

Celkově se do kampaně zapojilo 175 evropských institucí a bylo uspořádáno mnoho ak-
cí a vzdělávacích aktivit zaměřených na ochranu či problém soužití s velkými druhy maso-
žravců.

A Zoo Děčín nebyla výjimkou. V lednu byla vyhlášena výtvarná soutěž pro žáky 1. stup-
ně ZŠ a mateřské školy a v únoru se návštěvníci mohli v převleku šelem účastnit Masopustu
v zoo. V dubnu, kdy jsme slavili Den Země, si účastníci této akce mohli na vlastní kůži vy-
zkoušet, jak těžké je přežít ve stále se zmenšujícím životním prostředí. Ve spolupráci s Ná-
rodním parkem České Švýcarsko pořádala naše zoo v květnu akci nazvanou Den dětí, kde
ředitel národního parku předvedl, že veliké šelmy nejsou tak agresivní, jak se o nich obecně
smýšlí, když osobně vešel do výběhu rysů ostrovidů, aby jim tam zanesl dort, který se sklá-
dal, jak jinak, pouze z masa. Duch kampaně pak dýchl nejen na účastníky červnové akce po-
řádané pro handicapované a chronicky nemocné děti, která nese název Noc snů v zoo, ale
také na žáky mateřských a základních škol a odpovídajících ročníků gymnázií na zářijové
akci Barevný týden, což je výtvarná dílna pod širým nebem, kde děti malovaly obrázky maso-

Zájmové útvary, výlety

Ohlédnutí za „šelmí kampaní“ v Zoo Děčín



47

Mangusta liščí / / Fuchsmanguste / Yellow MongooseCynictis penicillata
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žravců na rámečky tvořené z dřevěných lékařských ústních lžiček.
Po celý rok byly, stejně jako v roce předešlém, ve výstavní síni informace o kampani a zví-

řatech do ní zahrnutých. V loňském roce jsme však návštěvníkům poskytli dvě nové aktivi-
ty. Na jedné si mohli návštěvníci vyzkoušet znalost stop některých šelem, druhou si mohli
ukrátit dlouhou chvíli, protože se jednalo o hru s kostkou a figurkami, které symbolizovaly
šelmy, a měly za úkol projít trasu, která skrývala některé aspekty života šelem. Byl zde také
promítán dokumentární film Vlci v Lužici.
Návštěvníci byli seznámeni s problémem nelegálních otrav živočichů. Svůj postoj vyjádřilo
725 návštěvníků podpisem pod petici „Stop jedům v Evropě“, požadující důslednější dodr-
žování a postihy legislativy proti užívání jedů jako způsob regulace šelem v Evropě.

EAZA Carnivore campaign 2009/2010 „Living together“, byla pokračováním kampa-
ně z předešlého roku. Kampaň se již nezaměřovala pouze na evropské šelmy a slovo carni-
vora – masožravec, bylo pojato poněkud doslovněji. Do kampaně tak byly zahrnuty nové
vlajkové druhy žijící v Evropě, které jsou také potravně závislé na mase, jako jsou dravci,
supi a mořští savci.

19. 1. byla vyhlášena výtvarná soutěž „Šelmoviny“, která byla určena pro mateřské ško-
ly a 1. stupeň základních škol.

Na téma kampaně proběhlo v zoo v roce 2010 pět akcí pro širokou veřejnost. 20. 2. – Ma-
sopust v zoo, 24. 4. – Den Země aneb žijeme tu spolu, 22. 5. – Den dětí v zoo s Národním par-
kem České Švýcarsko, 4. 9. – Loučení s prázdninami, 2. 10. – I zvířata mají svátek. Na
všechny akce byly připraveny informační stánky a soutěže týkající se problematiky soužití
s velkými šelmami a také s aspekty jejich života.
Taktéž Noc snů – akce pro handicapované a chronicky nemocné děti, která proběhla 4. 6.,
byla pojata v duchu kampaně.

20. 9. – 24. 9. proběhla akce pro základní školy a ústavy sociální péče, nazvaná Barevný
týden, kde v tradiční dílně pod širým nebem mohly děti vytvářet rámečky z dřevěných lékař-
ských ústních lžiček, na kterých vyobrazovaly evropské masožravce.
Ve výstavní síni mohli návštěvníci po celý rok shlédnout: vzdělávací panely věnující se ev-
ropským šelmám, informace o druzích šelem vyskytujících se původně na území ČR, pane-
ly s hádankami směřujícími k informacím o vybraném druhu šelmy, makety medvědů, kteří
nabádají návštěvníky k zamyšlení nad problémy, týkajícími se šelem. Promítán byl pohád-
kový příběh v powerpointové prezentaci s názvem Šelma a Sedlák. V tomto roce jsme však
návštěvníkům poskytli dvě nové aktivity. Na jedné si mohli návštěvníci vyzkoušet znalost
stop některých šelem, druhou si mohli ukrátit dlouhou chvíli, protože se jednalo o hru
s kostkou a figurkami, které symbolizovaly šelmy, a měly za úkol projít trasu, která skrývala
některé aspekty života šelem. Byl zde také promítán dokumentární film Vlci v Lužici. Ná-
vštěvníci byli seznámeni s problémem nelegálních otrav živočichů. Svůj postoj vyjádřilo
725 návštěvníků podpisem pod petici „Stop jedům v Evropě“, požadující důslednější dodr-
žování a postihy legislativy proti užívání jedů jako způsob regulace šelem v Evropě.

Alena Šotolová
lektorka ZooŠkoly

zooskola@zoodecin.cz

EAZA European Carnivore Campaign
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Vzdělávací panely byly také umístěny u jednotlivých výběhů evropských šelem, chova-
ných v zoo Děčín.

V rámci kampaně bylo také v průběhu roku připraveno několik stanovištních soutěží.

– Zájem regionálních, ale i republikových televizních stanic vzbuzovaly v roce
2010 především zajímavé odchovy, dovezená zvířata či jejich narozeniny. Nejvíce reportáží
odvysílala TV R1 Lyra, která zajišťuje regionální zpravodajství pro TV Prima. Šest reportá-
ží natočila v průběhu roku v děčínské zoo také TV Nova, která své reportáže prezentovala
nejen v Odpoledních, ale také v Hlavních televizních novinách nebo na serveru TN.cz.
Hned dvakrát se podařilo děčínskou zoo prezentovat v pořadu Snídaně s Novou. Další re-
portáže proběhly například na TV Barrandov, zájem projevila i německá televize ZDF a čes-
ká Z1, kde zoo v živém telefonickém vstupu hovořila o hospodaření zoo.

– Zpravodajství o novinkách lze slyšet v různých rádiích, např. na Hitrádiu FM,
Českém rozhlasu Sever, Rádiu Blaník, Fajn radiu North Music... S Hitrádiem FM a také Ná-
rodním parkem České Švýcarsko připravila zoo v roce 2010 velkou akci přímo v areálu za-
hrady – Den dětí.

– Největším mediálním partnerem je Deník. Nejčastěji pak samozřejmě jeho děčínská
odnož a další nejbližší okresní deníky tohoto vydavatele VLP, a. s. Dle monitoringu médií
vyšlo v Deníku za rok 2010 téměř tři sta článků, fotografií, anket, pozvánek a dalších mate-
riálů. Velkou podporu zajišťují také deníky MF Dnes, Právo, Blesk, Aha nebo Metro. Mno-
ho zpráv a novinek ze zoo pravidelně zpracovává Česká tisková kancelář, která je po zpraco-
vání poskytuje dalším médiím. Informace z děčínské zoo přinášely v roce 2010 také mnohé
časopisy – Koktejl, Tina, Týdeník rozhlas, Fajn život a další. Obyvatelům Děčína a okolí
zprostředkovává pravidelné informace o akcích a novinkách týdenník Princip, Zpravodaj
města Děčína, ale také měsíčník s kulturním přehledem Enter nebo DCservis.

– Kromě pravidelných aktualizací na vlastních stránkách zoo (www.zoodecin.cz,
www.rajskeostrovy.cz, www.dreamnight.cz) se informace o dění v zoologické zahradě ob-
jevují také na dalších nejrůznějších webových portálech ať už se zaměřením na turistiku,
kulturní akce, rodiny s dětmi, zoologii. Za poslední rok se velmi osvědčila možnost prezen-
tace zoo a poskytování informací prostřednictvím sociální sítě Facebook. Zoo se zde může
pochlubit více jak dvěma tisícovkami příznivců.

Mgr. Tomáš Rus
koordinátor kampaně pro ČR, specialista ZooŠkoly

vyuka@zoodecin.cz

Spolupráce s médii v roce 2010

Spolupráce děčínské zoo s médii se již několik let drží na slušné úrovni. Daří se prosa-
zovat novinky jak na okresní, krajské, tak celorepublikové úrovni. Jednotliví redakto-
ři jsou o veškerém dění v zahradě informování prostřednictvím elektronické pošty,
kdy dostávají kromě tiskových zpráv také kvalitní obrazový materiál.

Televize

Rozhlas

Tisk

Internet
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JAKÉ ZPRÁVY MÉDIA NEJVÍCE ZAUJALY?

V lednu zaujala novináře nejvíce zpráva o bílé srně. Policisté ji odchytili pokousanou psy
v Krásném Březně a nové útočiště našla právě v Zoo Děčín. Zvířata postižená albinismem
mají ve volné přírodě problémy s přežitím nejen kvůli svému nápadnému zbarvení, ale
zejména kvůli nedostatku pigmentu v očích, což způsobuje poruchy vidění a světlopla-
chost. Podle myslivců se traduje pověst, že ten, kdo střelí bílou srnu, do roka zemře.

Únorové stránky novin plnil připomenutý příběh opičáka makaka chocholatého jménem
Satu, který v tento měsíc oslavil své třetí narozeniny. Jeho nelehký vstup do života sledují
média již od začátku. Matka princezna se o něj po porodu neuměla postarat, a proto musel
do péče ošetřovatelek. Ke třetímu dostal velký tvarohový dort s jeho oblíbenými lískovými
oříšky a k výročí mu přišly popřát děti z Mateřské školy K. H. Borovského, které jsou adop-
tivními rodiči tohoto druhu.

Velký mediální boom se v měsíci březnu spustil po narození dvojčat outloňů malých v Ex-
pozici Rajské ostrovy. Ve volné přírodě je taková nadílka velkou vzácností a tak nejspíše za-
skočila i samotnou samici. Po porodu se totiž začala starat pouze o jedno z mláďat, o druhé
neprojevila žádný zájem, ošetřovatelé jej nalezli prokřehlé na zemi. Malý sameček proto
musel do péče člověka. Náhradní maminou se mu stal ošetřovatel Jiří, kterého v prvních
týdnech čekala velmi náročná práce. Každé dvě hodiny se malý outloň dožadoval mléka,
bylo potřeba mu masírovat bříško, zahřívat ho.

V dubnu zavedla děčínská zoo novou službu pro návštěvníky – komentované krmení v Ex-
pozici Rajské ostrovy a díky médiím se o této novince brzy vědělo mnoho čtenářů, diváků či
posluchačů. Kdo se pak na samotné komentované krmení vydal, mohl vidět, jak se krmí je-
dovatý perutýn ohnivý, velká vodní želva orlície bornejská, ale mohl přihlížet třeba i akční-
mu krmení hadů nebo nočních poloopiček outloňů malých.

V květnu udělala zoo radost všem návštěvníkům dovozem zcela nového druhu zvířete – mra-
venečníka velkého. A tento pozoruhodný živočich proto neunikl ani zájmu médií. Manfréd
alias Ferda, jak mu začali ošetřovatelé říkat, přicestoval z německého Duisburgu a děčín-
ská zoo se tak stala teprve třetí zoologickou zahradou, kde je možné tento druh mraveneč-
níků spatřit. S koordinátorem chovu jedná zoo i o přidělení samice.

První červnový pátek patřil v Zoo Děčín už tradičně handicapovaným a chronicky nemoc-
ným dětem. Noc snů je výjimečnou akci pro nemocné děti, kdy se jim zoo snaží poskytnout
netradiční zážitky, které by kvůli svému postižení možná neměli šanci v běžném životě zaží-
t. A proto se tento večer dostal i do hledáčku novinářů. Letošní ročník podpořil svou účastí
známý český herec a komik Luděk Sobota. Více se můžete dočíst na webových stránkách
www.dreamnight.cz.

Teplý červencový vzduch rozvířila zpráva o útěku kocoura kočky divoké, který se vydal na
třídenní výlet po Pastýřské stěně. Nejspíše hlad ho potom donutil sejít do jedné z dílen
StrojUnionu, kde už ho odchytili ošetřovatelé zoo. Velký zájem vzbudila také informace
o možnosti prohlédnout si v zoo černě zbarvenou zmiji obecnou a další zajímavost v pro-
gramové nabídce, kterou byly noční prohlídky zoo. O kukandu do zoo po zavíračce byl velký
zájem.
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V srpnu se pozornost zaměřila na novou pětici mývalů severních, které zoo dovezla až z ho-
landského Almere. Šlo o chovance ze záchranné stanice a útulku pro primáty a exotické dru-
hy savců AAP, Santuary for Exitc Animals. Pokračovaly také večerní prohlídky a opět se se-
tkaly s velkými ohlasy.

Začátek září se v zoo nesl v duchu loučení s prázdninami a novináři u toho samozřejmě
nechyběli. Pozvání na velkou akci pro veřejnost totiž přijala herečka a zpěvačka Olga Lou-
nová. Kdo na tuto akci donesl do zoo nějaký vysloužilý elektrospotřebič, mohl se do zoo do-
stat buď zcela zdarma (dítě) nebo se slevou (dospělý). Pozornost přilákala i tradiční dílna
pod širým nebem s názvem Barevný týden, který poskytuje školám prostor pro tvorbu v ne-
tradičním prostředí se zaměřením na problematiku kampaní EAZA.

Měsíc říjen by se dal pro děčínskou zoo nazvat měsícem slevovým. Nejenže na toto období
v roce snižuje zoo vstupné na minimální hranici, ale poskytuje v rámci Dne seniorů také sle-
vu všem starobním důchodcům. V tomto měsíci ale zoo oslavila i další významný den – Me-
zinárodní den zvířat. Pozvání na velkou oslavu svátku všech živočichů přijali herci ze se-
riálu Ordinace v růžové zahradě Bára Štěpánová a Ladislav Ondřej, kteří se zároveň stali
kmotry uměle odchovaného samečka outloně malého, který plnil stránky novin a obrazov-
ky televizí v měsíci březnu.

Listopad patřil v zoo strašidelnému odpoledni spojenému s dlabáním dýní a lampionovým
průvodem. I přes deštivé počasí si tuto akci nenechalo ujít přes pět stovek návštěvníků, kte-
ří společně nazdobili zoo nasvícenými dýněmi. Prohlídku zoo v lampionovém průvodu
zpestřil strašidelný komentář se strašidly a podivuhodnými zvířaty přímo v expozicích.

I když prosincové počasí mnohé návštěvníky od vystoupání k zoo na pastýřskou stěnu odra-
dilo, novináři si návštěvu po mikulášské nadílce rozhodně ujít nenechali. Zoo totiž ohlásila
narození nádherného oslího kluka. Že je zcela určitě součástí mikulášské nadílky na něj pro-
zradily i bílé flíčky na zadečku, které připomínají andělské perutě.

Alena Houšková
specialistka CNS pro mediální a informační činnost

media@zoodecin.cz



rok 2010 v ZOO
pohledem ekonoma

Hospodaření Zoo Děčín k 31. 12. 2010 (v tis. Kč)
Ukazatel Skutečnost od Roční plán % plnění upravený % plnění

začátku k ročnímu plánu rozpočet k roč. plánuroku 2010 2010

Vlastní výkony celkem 3104,715 4525,000 68,6
Zúčtování fondů 920,448 600,000 153,4
Příspěvek zřizovatele - provoz 12600,000 12600,000 100,0
Příspěvek MŽP 1332,221
Výnosy celkem 17957,383 17725,000 101,3
Náklady celkem 17928,965 17925,000 100,0
Výsledek hospodaření 28,418
Výnosy celkem 1047,920 700,000 149,7
Náklady celkem 913,033 500,000 182,6
Výsledek hospodaření 134,887

19005,303 18425,000 103,1
18841,998 18425,000 102,3

163,305

Mzdové náklady celkem 7350,900 7700,000 95,5
Mzdové náklady bez OON 7027,600 7400,000 95,0
OON 323,300 300,000 107,8
Přepočtený stav pracovníků 31,370 32,000 98,0
Průměrná mzda zaměstnance 18669,000 19271,000 96,9

VÝNOSY CELKEM
NÁKLADY CELKEM
VÝSLEDEK CELKEM

Mzdové náklady za rok 2010

Přehled celkové návštěvnosti v roce 2010
Zoo Děčín za rok 2010 roční plán

CELKEM 65197

Rajské ostrovy

CELKEM 7920

Celkem ZOO + RO

CELKEM 73117 70000 (104,5 %)

dospělí 34534
děti 21722
neplatící 8941

dospělí 3866
děti 3101
neplatící 953

dospělí 38400
děti 24823
neplatící 9894
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Dagmar Kedlesová
ekonom/manažer CNS

ekonom@zoodecin.cz
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Návštěvnost zoo za rok 2010 činila 73 117 osob, tj. 104,5 % oproti plánu pro rok
2010 (70 000 osob). Na nižší návštěvnosti měla největší vliv téměř celoroční nepřízeň poča-
sí, tuhá a dlouhá zima, chladné a deštivé jaro a zejména letní povodně, které zasáhly velkou
část děčínského okresu. Přesto jde o čtvrtou nejúspěšnější sezónu za posledních deset let.
Nejsilnějším měsícem byl tradičně červenec, kdy jsme v zoo přivítali 14,5 tis. návštěvníků.
Naopak nejméně, 422 osob, přišlo do zoo v prosinci. Významnou složkou návštěvnosti byly
děti a školní kolektivy, které využily naši širokou nabídku výukových programů a zvolily si
děčínskou zoo za cíl svých školních výletů (celkem v roce 2010 navštívilo ZooŠkolu 3 083
osob, což je jen o cca 100 osob méně, než v roce 2009).

Nejúspěšnějšími akcemi pro veřejnost byly tentokrát „Pohádková zoo“ (1 146 osob) a
„I zvířata mají svátek“ (1 101 osob).

Bohužel do hlavní návštěvnické sezóny zasáhly velmi významně letní povodně, což způ-
sobilo výrazný pokles návštěvnosti i tržeb v měsíci srpnu (propad o cca 3 000 osob).

Ve výdajové části bylo realizováno několik aktivit rozvojového charakteru, které zname-
nají další posun v nabídce zoo pro veřejnost i chovatelského zázemí, či řešily havarní stav:
· Rekonstrukce otopného systému v objektu šaten pro chovatele
· Rekonstrukce a úprava expozice pro mravenečníky velké (vnitřní i vnější)
· Druhá etapa rekonstrukce mostu v Expozici Českosaského Švýcarska
· Úprava nového výběhu pro lamy krotké
· Úprava výběhu hutií
· Úprava vnitřní ubikace pro kapybary
· Údržba dětského hřiště
· Údržba tepelných čerpadel, údržba vodního vrtu

ve výši Kč 163 305,--, po odečtení daňové
zálohy Kč 129 103,--. Vlastní výkony (tržby ze vstupného) jsme splnili pouze na 68,6 % (Kč
3 105 tis.) k ročnímu plánu (Kč 4 525 tis.). Výnosy z vedlejší činnosti (prodej suvenýrů, re-
klama a pronájem) činily 148 % (Kč 1 048 tis.) oproti plánu (Kč 700 tis.). Návštěvnost byla
nižší oproti roku 2009 a to o 9 020 osob (nepřízeň počasí, povodně, hospodářská krize, ne-
ochota běžné populace k utrácení).

Plánovaný příspěvek na provoz od zřizovatele činil za rok 2010 Kč 12 600 tis.

Účelová dotace od Ministerstva životního prostředí ČR na provoz zoo činila Kč 1 332
tis.

Hlavními složkami vlastních příjmů bylo již tradičně vstupné, prodej upomínkových před-
mětů, 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.

Rozbor hospodaření za rok 2010

Všeobecné shrnutí

Výsledkem hospodaření za rok 2010 je zisk

Celkové výnosy jsme splnili na 103 % (Kč 19 005,3 tis.).

Celkové náklady byly čerpány na úrovni 102,3 % (Kč 18 841 tis.).

Vyhodnocení příjmové části rozpočtu
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S vysloužilci do zoo - akce Zoo Děčín a společnosti Elektrowin /
Mit Oldtimern in den Zoo - Veranstaltung von Zoo Děčín und Gesellschaft Elektrowin /

To the Zoo with veterans - an event of Zoo Děčín and Electrowin company
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Především však zde je úspěch v podobě příjmů z prodeje zboží, kde byl plán překročen
o 49,7 %. Tento nárůst je způsoben tím, že jsme ustoupili od nákupu dražších suvenýrů a
zaměřili se na prodej levnějšího nicméně kvalitního sortimentu, po kterém je větší poptáv-
ka především v řadách nejširší skupiny návštěvníků (děti a mládež).

Vlastní výkony (vstupné): Kč 3 104 715,--
Pronájmy: Kč 141 103,--
Reklama: Kč 174 080,--
Tržby z prodeje zboží: Kč 639 128,--
Ostatní výnosy: Kč 93 609,--
Zúčtování fondů: Kč 920 448,--

Zoologickou zahradu za rok 2010 navštívilo 73 117 osob (pokles oproti roku 2009
o 9 020 osob). Návštěvníci, kteří navštívili pouze Expozici Rajských ostrovů za rok 2010,
bylo 7 920 osob (nárůst oproti loňsku o 949 osob). Návštěvníci děčínské zoo mají vstup do
Expozice Rajské ostrovy zdarma, této možnosti využilo 15 595 osob (návštěvnost Expozi-
ce Rajské ostrovy oproti loňsku se mírně zvýšila, o 1 669 osob).

Jako již každoročně, požádali jsme i v roce 2010 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 1 332 221,--. Jedná se o podporu nenáro-
kovou, proto nemohl být příspěvek zahrnut do plánu.

Dotace MŽP byla poskytnuta v dotačních titulech:

(včetně projektů EVVO: ZooRekordy – Kč 108 000,--, Volání do divočiny – Kč 88 000,--,
Sborník zoologického klubu – Kč 64 000,--, Tarsius – Kč 60 000,--, Zpravodaj URSUS – Kč
50 000,--)

(včetně projektů: Výroční zpráva UCSZ 2009 – Kč 80 000,-- a Plemenná kniha koček rybář-
ských 2009 – Kč 8 000,--).

Dotace kryje náklady projektů maximálně z 80 %, zbylých 20 % nákladů je kryto z pro-
vozního rozpočtu zoo. V roce 2010 dotace kryla náklady průměrně pouze z 66 %. Chov
mnoha nových, ale pro návštěvníky velmi atraktivních zvířat, je finančně náročný (např.
chov mravenečníků). Některé projekty byly finančně náročnější, přesto jsme byli schopni
vše dofinancovat z vlastních zdrojů a plánované projekty zrealizovat v plném rozsahu i při
snížení původní plánované dotace.

Bylo překročeno plánované využití fondů organizace, plán činil Kč 600 tis., skutečnost
k 31. 12. 2010 byla Kč 920 tis., aby bylo udrženo vyrovnané hospodaření organizace. Pro-

Shrnutí příjmů:

Celkem: Kč 5 073 083,--

A – Chov ohrožených druhů světové fauny v českých zoologických zahradách
– Kč 472 721,--

B – Zapojení českých zoologických zahrad do systému ochrany přírody České republi-
ky – Kč 587 000,--

C – Spolupráce českých zoo v rámci mezinárodních programů ohrožených druhů
s významnými zoo a institucemi v cizině, podpora členství a účasti českých zoo v mezi-
národních organizacích (WAZA, EAZA, IZE, UCSZ) – Kč 272 500,--
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pad tržeb, zejména vlastních výkonů (tj. tržeb za vstupné) byl zapříčiněn výrazným propa-
dem návštěvnosti v hlavní návštěvnické sezóně (v srpnu činil propad návštěvnosti 3 000
osob z důvodu povodní v děčínském okrese).

Výše investičního fondu k 31. 12. 2010 před snížením činila Kč 1 036 102,62.
Zdroje krytí byly v následující výši:
- běžný bankovní účet: Kč 567 802,69
- pokladna korunová: Kč 39 823,--
- pokladna valutová: Kč 669,90

Tato účetní operace byla provedena na základě vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se pro-
vádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších před-
pisů, pro některé vybrané účetní jednotky, § 66, odst. 8, konzultována s ekonomickým odbo-
rem a oddělením účetnictví zřizovatele i s externí auditorkou Magistrátu města Děčína,
Ing. Pejškovou (viz příloha).

P

Objem mzdových prostředků bez OON byl čerpán z 95 % (Kč 7 027,6 tis.), oproti uka-
zateli stanovenému zřizovatelem (Kč 7 400 tis.). OON byly čerpány z 107,8 % (Kč 323,3
tis.), plán činil Kč 300 tis. Přepočtený stav pracovníků byl 31,4, tj. nižší než plán o 0,6 %. Prů-
měrný plat je o 3,1 % nižší (Kč 18 669,--) než plánovaný průměrný plat (Kč 19 271,--).

Proúčtování investičního fondu ve prospěch výnosů:

odrobný přehled některých účtů s komentářem:
501 – Spotřeba materiálu Zde je na jednotlivých analytických účtech navýšení nákladů, např. na maso, jádro,

zelenina a ostatní potraviny, což je způsobeno navýšením ceny např. za jednodenní
kuře (loňská cena Kč 0,10 Kč a letos Kč 1,--), zvýšila se i cena masa oproti loňsku.
Dále bylo zakoupeno větší množství speciálních granulí pro opice a ostatní zvířata.
Ostatní náklady na propag. materiály a materiál pro tech. oddělení jsou nižší. Navý
šení souvisí i s vyšší DPH oproti loňsku 9% na 10 %.

502 – Spotřeba energie Nižší náklady oproti roku 2009 jsou na spotřebu vody (o Kč 100 tis.), důvodem je
neodebírání vody z veřejného vodovodu, ale z vlastního vrtu, kde byl dostatek vody
na pokrytí naší spotřeby. Nižší je i spotřeba el. energie v Expozici Rajské ostrovy
(o 15 tis.), z důvodu zavedení úsporných opatření.

511 – Oprava a udržování Zde jsou náklady proti r. 2009 nižší o 311 tis.
Dodavatelsky řešené úprava expozice mravenečníka, rekonstrukce otopného sys
tému atd., následně pokryto z rezervního fondu organizace, tudíž se toto neprojevi
lo v hospodářském výsledku.

512 - Cestovné Oproti loňsku je nižší o 10 tis.
513 – Náklady na reprezentaciNáklady na reprezentaci jsou oproti loňsku vyšší o Kč 5 tis., občerstvení během

Den adoptivních rodičů a Noci snů.
518 – Ostatní služby Na analytických účtech k účtu 518 se např. snížily náklady na služby pro chovatel

ské odd. o Kč 18 tis., náklady na veterinární dozor se naopak zvýšily o Kč 9 tis. (celo
plošné očkování proti vzteklině, operace). Zvýšily se náklady na tisk – např. Sbor
níku Zooklubu, Výroční zpráva UCSZ, URSUS, prac. listy, větší část nákladů byla
pokryta z dotace MŽP. O 100 tis. vzrostly náklady v tech. oddělení, z důvodu nají
maní firmy (ostraha) po dobu dovolených a neobsazení místa nočního hlídače.
Dále se na tomto účtu promítly náklady na dovoz kameniva k úpravě výběhů (mra
venečník), toto bylo následně pokryto z RF.

602 – Tržby z prodeje služeb Na snížení tržeb (o Kč 520 tis.) se negativně projevila nízká návštěvnost způsobená
dlouhou zimou a velmi horkým červnem a srpnovými povodněmi. Počet osob je
nižší o cca 9 tis. osob oproti roku 2009 (tržby ze vstupného jsou nižší o Kč 563 tis.).

Kateřina Majerová
ředitelka

katerina.majerova@zoodecin.cz



Rok 2010 byl pro děčínskou zoo v mnoha ohledech úspěšný, ale přinesl i stinné stránky.
Úspěchem byly především zajímavé odchovy a dovozy nových zvířat. Nejvýznamnější-
mi přírůstky byly mláďata outloňů malých, samec makaka chocholatého, mláďata nandu
pampového, sovic sněžných, kočky divoké, norka evropského, sambarů skvrnitých a hutií
kubánských. Zahrada se rozrostla o několik nových druhů živočichů. Dovezly se kozy šrou-
borohé, nově jsou v teráriích vidět černě zbarvené zmije obecné, Expozice Českosaského
Švýcarska je bohatší o puštíky bradaté a života se po krátké revitalizaci dočkala také expozi-
ce mývalů severních, pětice nových mývalů přicestovala z holandského Almere. Nejvý-
znamnější import roku však proběhl koncem dubna. Zoo získala z německého Diusburgu
samce mravenečníka velkého. V roce následujícím přibude také samička. Nemilými udá-
losti byly úhyny zvířat. Rok 2010 přinesl konec chovu dvou ohrožených druhů. Z kraje roku
uhynula poslední samička anoa horského a během roku pak také pár kamzíků běláků.

K méně radostným událostem patřil v roce 2010 také pohled do statistik návštěvnosti.
Oproti roku 2009 se návštěvnost propadla o více než 10 tisíc návštěvníků, což se podepsalo
na nižších tržbách.

Významné úspěchy zaznamenala zoo na poli projektové politiky. Rok 2010 přinesl
hned několik úspěšných žádostí o dotace a návštěvníci se tak dočkali například nové aktivi-
ty v podobě netradiční telefonní budky, z níž lze zavolat do pralesa na devět vybraných dru-
hů zvířat a prostřednictvím telefonního seznamu se o nich dozvědět zajímavé informace.

Sumář
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Prase divoké / / Wildschwein / Wild boarSus scrofa
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Dovoz koz šrouborohých / Import der Schraubenziegen / Importation of markhors
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Zusammenfassung

Das Jahr 2010 war für den Tiergarten von Děčín in vielen Gesichtspunkten erfolgreich,
brachte aber auch Schattenseiten mit. Der Erfolg lag vor allem in interessanten Aufzüch-
ten und dem Nachschub der neuen Tiere. Zum wichtigsten Nachwuchs gehörten die klei-
nen Plumploris, das Schopfmakakmännchen, die Jungtiere von Nandu, Schnee-Eule,
Wildkatze, vom Nerz, Sambar und Hutia. Der Tiergarten gewann einige neue Tierarten.
Es wurden Schraubenziegen hergebracht, in den Terrarien kann man jetzt neu die schwarz
gefärbten Kreuzotter sehen, die Exposition von Böhmisch-sächsischen Schweiz wurde
um Bartkauze erweitert und nach einer kurzen Revitalisierung kam auch die Exposition
der nordamerikanischen Waschbären zum Leben, die fünf neuen Waschbäre kamen aus
dem holländischen Almere. Der wichtigste Import erfolgte jedoch Ende April. Der Tier-
garten bekam aus Duisburg in Deutschland ein Männchen des großen Ameisenbärs. Im
nächsten Jahr kommt noch ein Weibchen dazu. Leidige Ereignisse waren die Tierverluste.
Das Jahr 2010 führte zur Beendigung der Zucht von zwei bedrohten Tierarten. Am Anfang
des Jahres starb das letzte Weibchen des Berg-Anoas und im Laufe des Jahres auch das Pa-
ar der Schneeziegen.

Zu weniger erfreulichen Ereignissen gehörten im Jahr 2010 auch die Besuchsstatisti-
ken. Die Besucherzahl sank im Vergleich zum Jahr 2009 um mehrt als 10 Tausend Besu-
cher, was sich in niedrigeren Erlösen zeigte.

Wichtige Erfolge hatte der Tiergarten im Bereich der Projektpolitik. Im Jahr 2010 beka-
men gleich mehrere Dotationsanträge den Zuschlag und die Besucher konnten zum Bei-
spiel die neue Aktivität in Form einer außergewöhnlichen Telefonzelle erleben, von der
man neun ausgewählte Urwald-Tierarten anrufen und über diese Tiere mittels Telefon-
buch interessante Informationen erfahren kann. Das andere erfolgreiche Projekt war die
Idee mit der Bezeichnung ZooRekords, die der Anlass für die Errichtung von 15 nagelneu-
en Standplätzen auf dem Gelände des Tiergartens war, wo die Besucher ihre Kräfte mit den
Rekordhaltern aus der Tierwelt messen können. Dank der Projektfinanzen entstand auch
eine Dokumentation über das "in-site" Projekt Tersius, an dem sich der Tiergarten von Dě-
čín beteiligt, es wurde das Sammelband "Fauna Bohemiae Septentrionalis" herausgege-
ben, in dem zoologischen Neuigkeiten von den Tiergärten in Děčín, Ústí nad Labem und
Chomutov zusammengefasst sind, und der Tiergarten gab für seine Besucher auch 2 Aus-
gaben des eigenen Merkblatts „Ursus“ heraus.

Druhým úspěšným projektem byl nápad s názvem ZooRekordy, který přinesl 15 zcela no-
vých stanovišť v areálu zoo, kde si mohou příchozí poměřit své síly se zvířecími rekordma-
ny. Díky projektovým financím vzniknul také dokumentární film o in-situ projektu Tarsius,
na němž se Zoo Děčín podílí, byl vydán sborník Fauna Bohemiae Septentrionalis, který shr-
nuje zoologické novinky zoologických zahrad v Děčíně, Ústí nad Labem a Chomutově, a
zoo přinesla návštěvníkům také 2 vydání vlastního zpravodaje Ursus.
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Sambar skvrnitý / / Prinz-Alfred-Hirsch / Visayan Spotted DeerCervus alfredi
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Summary

The year 2010 was very successful in many respects for the Zoo in Děčín, but it had also
many downsides. Interesting animal husbandries and importations of new animals were
above all a success. The most significant acquisitions were the cubs of slender loris, the ma-
le of crested macaque, the cubs of greater rhea, snowy owl, wildcat, European mink, sam-
bar deer and desmarest's hutia. The Zoo spread with new species of animals. We have
imported markhors and we can admire the new black coloured common European vipers,
the Exposition of Saxon Switzerland has got new great grey owls and the exposition of nor-
thern raccoons which was under revitalization is coming back to life, as five new raccoons
arrived here from Almere in Netherlands. The most significant importation occurred at
the end of April. The Zoo obtained a male of giant anteater from Diusburg in Germany.
Next year a female will arrive as well. Animal deaths were sad occasions. The year 2010
brought about the end of breeding of two endangered species. In the beginning of the year
died the last female of mountain anoa and during the year also a pair of mountain goat.

The statistics of attendance in 2010 belongs to less merry occasions. In contrast to the
year 2009, the attendance fell about 10 thousands of visitors, which was marked by lower
earnings.

The Zoo gained significant success in the sphere of project policy. In the year 2010, seve-
ral successful grant applications were made, thus the visitors could enjoy a new activity in
the form of a nontraditional telephone booth from which you can call to the primeval forest
to nine species of animals chosen and get to know more interesting information about them
by means of telephone directory. Zoo Records was the second successful project idea
which made 15 entirely new standpoints in the area of the zoo who the newcomers can mea-
sure their strengths with animals record holders. The project of documentary film about
in-situ project Tarsius, on which Zoo Děčín participates, was created thanks to the project
finances, and an anthology Fauna Bohemiae Septentrionalis was published, which sum-
marizes the zoological novelties of the zoos in Děčín, Ústí nad Labem and Chomutov, and
the zoo brought to its visitors two publications of its own bulletin Ursus as well.

Husa domácí / / Hausgans / Domestic gooseAnser anser domesticus
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Prase domácí mini / / Minischwein / Miniature pigSus scrofa domestica



63

sponzoři
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JMÉNO DÁRCE, MĚSTO ZVÍŘE HODNOTA DARU /Kč/
SPONZOR’S NAME, MĚSTO ANIMAL GIFT /in Kč/

Abrtovi Marek a Jana, Roudnice n. L. želva nádherná 520,00 Kč
AK Děčín, Děčín 4 kakadu žlutolící sumbský 2 530,00 Kč
Bednarski Reiner, MVDr., Děčín 4 jezevec lesní 3 550,00 Kč
Bendova - rodina, Děčín 3 kvakoš noční 900,00 Kč
Bernardovi Miloslav
a Miloslava, Jílové sklípkan bělopýřitý 520,00 Kč
Bernardovi Miloslav
a Miloslava, Jílové sklípkan Smithův 520,00 Kč
Bláhová Alena
a Dlouhý Jan, Lomnice n. Pop. sýček obecný 700,00 Kč
Bojanova - rodina, Horní Libchava kočkodan černolící 2 000,00 Kč
Böser Thoralf, Dresden psoun prériový 3 578,53 Kč
Březina Miroslav, Česká Lípa levhart mandžuský 600,00 Kč
Čejková Mahulena, Děčín 2 kachnička mandarínská 1 000,00 Kč
Čekal Martin, Děčín medvěd grizzly 3 000,00 Kč
Čekalovy Anna a Ella, Děčín kotul veverovitý 1 000,00 Kč
Červenka Jan, JUDr., Roudnice n. L. kapybara vodní 1 500,00 Kč
DeCe COMPUTERS s. r. o., Děčín 3 koza domácí 5 080,00 Kč
DeCe CONSULT s. r. o., Praha 9 koza domácí 5 080,00 Kč
Děčínská kapela
COMPROMIX, Děčín 10 kakadu žlutolící sumbský 2 530,00 Kč
Doležal Vladimír, Brno sýček obecný 690,00 Kč
Drnec Daniel, Děčín 1 želva nádherná 520,00 Kč
Drozdovi Petra a Václav, Děčín 8 papoušek vlnkovaný 540,00 Kč
Drozdovi Petra a Václav, Děčín 8 sovice krahujová 1 270,00 Kč
Elbert - rodina, Berlin krkavec velký 840,38 Kč
Fraňkova - rodina, Česká Kamenice želva nádherná 520,00 Kč
Fraňkova - rodina, Česká Kamenice želva nádherná 520,00 Kč
Granátova - rodina, Děčín 32 sova pálená 700,00 Kč
Granátová Jitka, Ing., Děčín 32 kočka rybářská 1 000,00 Kč
Granátová Lenka, Bc., Děčín 32 medvěd malajský 1 000,00 Kč
Grosse Kreisstadt Pirna, Pirna nespecifikováno 8 663,64 Kč
Hejdukova - rodina, Rumburk zmije obecná 1 000,00 Kč
Homolová Klára, Děčín 14 mlok skvrnitý 520,00 Kč
Homolovy Libuše a Klára
a Dunuvsští Jan a Čeněk, Děčín 14 ropucha obecná 520,00 Kč
Hrochová Kateřina, Luxembourg sova pálená 1 300,00 Kč



Hykl Jiří, Děčín 2 medvěd grizzly 1 000,00 Kč

Jakubcova - rodina, Šluknov želva nádherná 550,00 Kč
James Georgina, Rotterdam mýval severní 3 313,83 Kč
JANA HRDLIČKOVÁ
- OČNÍ OPTIKA s.r.o., Děčín 1 kakadu brýlový (3x) 10 650,00 Kč
Janoutová Jana
a Kunst Jiří, Jílové u Děčína hrdlička čínská 2x 1 040,00 Kč
Kadlečková Marie, Děčín 27 želva černavá 1 000,00 Kč
Karate klub Děčín, Děčín 2 čáp bílý 1 560,00 Kč
Kasíkova - rodina, Praha 6 koza domácí 550,00 Kč
Klub českých turistů, Krásná Lípa čáp černý 1 560,00 Kč
Knotkovi Tereza a Matyáš, Děčín 4 outloň malý 520,00 Kč
Koštejnovi Zoe, Tobiáš,
Zlata a Dušan, Děčín 6 orlície bornejská 1 500,00 Kč
Kreuterová Jitka, MUDr., Děčín 6 psoun prériový 3 840,00 Kč
Kreuterová Jitka, MUDr, Děčín 6 veverka prévostova 3 840,00 Kč
Kubíčková Alice, Praha 5 osel domácí 1 000,00 Kč
Kupková Zuzana
a Břečka Zdeněk, Česká Kamenice krkavec velký 1 000,00 Kč
Labuta Dušan, Ing., Děčín 1 mravenečník velký 18 000,00 Kč
Langpaulová Lucie, Děčín margay 1 000,00 Kč
Lauková Milada, Most puštík obecný 1 400,00 Kč
Lauková Milada, Most ropucha obecná 600,00 Kč
Mateřská škola, p.o.
- tř. Zajíčků, Doksy sokol stěhovavý 725,00 Kč
Milota Ladislav, Praha 4 krkavec velký 1 000,00 Kč
MŠ Bratří Čapků, Česká Lípa mýval severní 1 500,00 Kč
MŠ K.H.Borovského, Děčín 32 makak chocholatý 3 517,00 Kč
MŠ, Palackého, Česká Kamenice sýček obecný 800,00 Kč
Navrátilovi Josef a Mareček, Děčín 7 želva nádherná 520,00 Kč
Novák Radim, Litoměřice kapybara vodní 10 000,00 Kč
Parýzková Nďa a Švec Pavel, Děčín 1 mravenec lesní 540,00 Kč
Puffovi - manželé, Děčín 2 sklípkan potulný 520,00 Kč
Ranglová Silvie, Děčín 2 sovice sněžná 2 300,00 Kč
Rosulek Martin, Děčín VI mýval severní 650,00 Kč
RUMBURSKÉ DĚTI, Rumburk medvěd grizzly 14 932,00 Kč

Iniciative für Zoo Děčín, Pirna samostatný jmenný seznam 17 670,52 Kč

64

sponzoři
adoptivní rodiče
v roce 2010

sponsors

a

in 2010

doptive parents

Sponsoren

Adoptiveltern

im 2010

JMÉNO DÁRCE, MĚSTO ZVÍŘE HODNOTA DARU /Kč/
SPONZOR’S NAME, MĚSTO ANIMAL GIFT /in Kč/



65

Kotul veverovitý / / Gewöhnlicher Totenkopfaffe / Common squirrel monkeySaimiri sciureus



Růžičková Jiřina, Děčín psoun prériový 1 000,00 Kč
Řebíková Pavlína, Krupka kapybara vodní 2 000,00 Kč
Sbor dobrovolných hasičů, Krás. Lípa papoušek vlnkovaný 540,00 Kč
Sbor dobrovolných hasičů, Krás. Lípa želva nádherná 520,00 Kč
Sedláčková Hana, Rumburk kočka divoká 1 000,00 Kč
Seidlova - rodina, Rumburk kvakoš noční 1 000,00 Kč
Skalských Dana a Milan, Děčín sova pálená 1 270,00 Kč
Sládkovi Leona a Miroslav, Děčín kočka divoká 5 080,00 Kč
SŠ řemesel a služeb, p. o., Děčín klokan parma 5 000,00 Kč
Stap Vilémov, a. s., Vilémov u Šluknova kozorožec kavkazský 6 790,00 Kč
Straková Vlasta
a Obrovská Lenka, Praha 4 kočkodan černolící 1 000,00 Kč
Svoboda Martin, Bc., Děčín psoun prériový 3 840,00 Kč
Syslovi Marcela a Jan, Děčín 13 sysel obecný 3 840,00 Kč
Štercl Daniel, Ústí nad Labem sovice sněžná 2 300,00 Kč
Voborská Kateřina s tatínkem, Děčín 9 puštík obecný 1 270,00 Kč
Volešákovi Irena a Aleš, Děčín 27 veverka obecná 1 000,00 Kč
Vrábelova - rodina, Děčín 2 sýček obecný 2 000,00 Kč
Zajícová - Rešić Eva, Praha 2 sýček obecný 690,00 Kč
Zákl. škola praktická, Benešov n. Pl. krkavec velký 900,00 Kč
ZŚ a MŠ, Dobkovice u Děčína kalimiko 690,00 Kč
ZŠ, Horní Beřkovice kakadu sumbský žlutolící 1 350,00 Kč
ZŠ a MŠ, Petrovice sýc rousný 690,00 Kč
ZŠ a MŠ, 7. B, Školní ul., Děčín 6 puštík obecný 800,00 Kč
ZŠ Tyršova, Rumburk papoušek vlnkovaný 540,00 Kč
ZŠ U Nemocnice, Rumburk puštík bělavý 3 670,00 Kč
ZŠ, Generála Svobody, Nový Bor kotul veverovitý 2 491,00 Kč
ZŠ, Komenského nám., Děčín 1 kalimiko 7 835,00 Kč
Žabáčci z EOA Děčín, Děčín 1 kotul veverovitý 700,00 Kč
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Ahlswede Rüdiger, Pirna želva nádherná 20,00
Banas Helmut, Pirna raroh velký 28,00
Eule Dieter, Pirna výr velký 86,00
Eule Ingeborg, Pirna sovice sněžná 86,00
Flade Egon und Christine, Dresden jezevec lesní 100,00
Görner Gerd, Pirna puštík obecný 48,00
Hensel Klaus, Pirna ara vojenský 50,00
Schill Martina, Pirna hrdlička vínorudá 20,00
Schramm Kathrin, Pirna sýc rousný 26,00
Stransky Günter, Pirna čáp bílý 75,00
Stransky Günter, Pirna mýval severní 75,00
Vogt Christina, Pirna výr velký 86,00

Pozn.: Celková částka v Kč je uvedena v seznamu adopcí – řádek tučným písmem

Jmenný seznam adoptivních rodičů
v rámci projektu „Initiative für Zoo Děčín“,

/celkem darováno 700/€
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JMÉNO DÁRCE, MĚSTO ZVÍŘE HODNOTA DARU /v /€
SPONZOR’S NAME, MĚSTO ANIMAL GIFT /in /€

Příspěvky na zvířata
JMÉNO MĚSTO ČÁSTKA/Kč/

Janská Miroslava Benešov nad Ploučnicí 2 400,00
Kačer Emil Benešov nad Ploučnicí 3 000,00
Petrlíková Sabina Děčín 31 12 000,00



NÁZEV SPOLEČNOSTI IČ POPIS DARU

Alcan Děčín Extrusions s.r.o., Děčín 18380654 finanční dar
Zahradní centrum v Děčíně BH s.r.o., Děčín 27336182 ceny do soutěže
Silisan spol. s r.o., Děčín 18383912 sladkosti na akci Noc snů
Silisan spol. s r.o., Děčín 18383912 sladkosti na akci
Řeznictví Gusto, Česká Kamenice 25406442 občerstvení Noc snů
Silisan spol. s r.o., Děčín 18383912 sladkosti na Mikuláše

68

Dary a reklama

Lovochemie, a.s., Lovosice 49100262 kůň domácí - hucul 2 642,00
Lovochemie, a.s., Lovosice 49100262 rys ostrovid 2 645,00
Lovochemie, a.s., Lovosice 49100262 mangabej černý 2 645,00
Lovochemie, a.s., Lovosice 49100262 medvěd grizzly 2 645,00
TONDACH Česká republika s.r.o.,
Hranice na Moravě 25828584 sova pálená 5 000,00
Account consult spol. s r.o.,
Děčín 1 25042041 mravenečník velký 5 200,00
DOKOM FINAL s.r.o.,
Děčín 32 - Boletice 25487230 mangusta liščí 6 000,00
Benešovské stavebniny, s.r.o.,
Děčín 1 25007921 pásovec štětinatý 5 000,00
Design, Děčín 4 47275545 liška obecná 3 550,00
DeNas Děčín s.r.o., Děčín 9 25012282 klokan parma 5 600,00
Martin Rosulek - ROSSERVIS,
Jílové u Děčína 12762121 rys ostrovid 8 500,00

NÁZEV SPOLEČNOSTI IČ ZVÍŘE HODNOTA v Kč

Inpeko , spol. s r.o., Ústí n/ L 40233278 pekařské a cukrářské výrobky 930,00
Metal-Aliance, Děčín 1 48703893 finanční částka 8 334,00
Hana Andrášová, Děčín 4 16449428 knihy 1 344,00
Milan Škoda - FOTO, Praha 1 43164536 fotoaparáty a poukazy 6 983,00
ADV Communication s.r.o. 27075966 finanční částka 9 000,00
ČEZ a.s., Praha 4 45274649 finanční částka 50 000,00

NÁZEV SPOLEČNOSTI IČ POPIS DARU HODNOTA v Kč
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Reklama Zoo Děčín - název POPIS Hodnota v Kč
(bez DPH)

Dary a reklama

Enter (měsíčník
- zpravodaj o kulturním dění v Děčíně) akcí zoo 6 480,00
Cykloprůvodce inzerce v mapě 8 400,00

Příroda (měsíčník) inzerce 1/4 strany 5 988,00
ŠIK CZ 10 s spot v měsíci srpnu 3 240,00

Dopravní infosystém (Walli) informační dopravní 12 000,00

Rodinné pasy inzerce loga 1 500,00
Planeta zvířat (měsíčník) inzerce 1/4 strany 1 500,00
Princip (děčínský týdeník) inzerce PF 720,00
Mladá Fronta dnes (Severní Čechy) inzerce PF 1 482,00
Milan Figedi výlep letáků v Děčíně zdarma
Děčínský zámek - informační centrum umístění zdarma

Plavecký areál Děčín umístění stojanu zdarma

Hitrádio FM inzerce akce Den dětí zdarma

přehled pořádaných

(cyklomapa s vyznečnými cyklotrasami)

(velkoplošná LCD - Mírové nám., Ústí n/ L)

značky - Děčín

stojanu
s letáky zoo

s letáky zoo
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Zvláštní poděkování
Special thanks to

Ein besonderes Dankeschön

Statutární město Děčín

Ministerstvo životního prostředí ČR

Město Pirna

Ministerstvo životního prostředí ČR, odbor propagace

Lesní úřad Děčín, p.o.

VZP ČR, Alcan Děčín Extrusion s.r.o., RYKO plus spol. s r.o., Inpeko, spol. s r.o., P & K La-
hůdky s.r.o., Silisan s.r.o., DeCe Computers s.r.o., Envirocont s.r.o., H+M Děčín s.r.o., Limma
Food s.r.o., Řeznictví GUSTO Česká Kamenice, Velkoobchod - hračky a dárkové zboží - Ing.
Barvíř, SČVK a.s., ZUŠ Děčín, DDM Březiny, dramatický kroužek DDM Rumburk, OS Du-
bíčko, BK Děčín, Stanice volnočasových aktivit Sedmikráska, SDH Benešov nad Ploučnicí

–

PrintActive s.r.o.

FM SYSTÉM s.r.o.
Fotolab Koral Děčín
Bottari CZ, s.r.o.
Kanzelsberger, a. s.

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

– Fördermittel für den Betrieb des Zoo's

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

operation
– Fördermittel für den Betrieb des Zoo's

– 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 filmů na akci
„Ekologie pro všechny“

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

– die Zuwendung des Filmes für Aktion „Ökologie für jeden“

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

– kostenlose Bereitstellung von Material für die Ausstellungen

finanční a materiální podpora uspořádání 7. roč
níku večera pro chronicky nemocné a zdravotně
znevýhodněné děti „Noc snů - Dreamnight at the
zoo“
dodání zdarma plexiskla do expozice makaků
chocholatých
za dodání cen do soutěží
za dodání cen do soutěží
za dodání cen do soutěží
za dodání cen do soutěží

Statutary Town Děčín
Statutarische Stadt Děčín

Ministry of Environment of Czech Republic

Umweltministerium der Tschechischen Republik

Pirna Town

Stadt Pirna

Ministry of Environment of Czech Republic, department of public relations

Umweltministerium der Tschechischen Republik, Abteilung der Propagation

Děčín Forest Office
Forstamt Děčín

NÁZEV SPOLEČNOSTI PODĚKOVÁNÍ
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Zvláštní poděkování
Special thanks to

Ein besonderes Dankeschön

Národní park České Švýcarsko
CHKO Labské pískovce
Arnika
Hitrádio FM
Městská knihovna Děčín
Jiří Bálek - Lemuria TV
Základní umělecká škola Děčín

DDM Březiny

Jiří Honzátko, fotograf/ /

Milan Figedi

Dobrovolníci/ /

za spolupráci při akcích
za spolupráci při akcích
za spolupráci při akcích
za spolupráci při akcích
bezplatný pronájem malého sálu na přednášky
za vstřícnost při pořádání přednášek
bezplatné provedení malování na obličej,
konzultace a pomoc při výtvarných soutěžích
spolupráce při organizování některých soutěží
a zapůjčování kostýmů na akce pro veřejnost

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

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

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

Photographer Fotograf

Volunteers Freiwilligen

NÁZEV SPOLEČNOSTI PODĚKOVÁNÍ
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Medvěd grizzly / / Grizzlybär /Ursus arctos horribilis Grizzly Bear

Na shledanou!

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

UCSZOO
UNIE ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH

ZOOLOGICKÝCH ZAHRAD


