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rok 2014 v zoo
očima ředitelky

Vážení přátelé, kolegové a příznivci děčínské zoo,

zdá se to až neuvěřitelné, ale další rok je za námi. Rok, pro děčínskou zoo jubilejní, vele-
úspěšný, historicky nejúspěšnější. V čem? Vůbec poprvé v celé naší historii, která se píše již
od roku 1949 (takže jsme slavili 65. návštěvnickou sezónu), jsme překročili magickou, sto-
tisícovou hranici návštěvnosti a rovnou o téměř deset tisíc! Vždy jsme o tom mluvili a trochu
i snili, ale cíl se to zdál být velmi vzdálený, pro naši maličkou zoo, do které nikdy nebude jez-
dit městská hromadná doprava a ani se k nám nedostanou velké zájezdové autobusy, mož-
ná i nedosažitelný. Běžná návštěvnost se pohybovala cca v rozmezí 50–70 tis., v návštěvnic-
ky úspěšnějších letech se dotýkala 90 tis., ale rok 2014 se pro nás všechny stal splněným
snem, odměnou za naši dlouholetou práci Vám
všem, kteří jste se o to zasloužili, patří můj obrovský dík!

V roce 2014 jsme do naší kolekce chovaných zvířat doplnili či posílili tyto druhy: drozdy
východní, mary stepní, klokany rudokrké, muntžaky malé, leguány kubánské, kosmany
bělovousé, sokoly stěhovavé, čáji obojkové, rysy ostrovidy karpatské, levharta obláčkové-
ho, kozorožce kavkazské, sambary skvrnité, takiny indické či kapybary vodní.

V oblasti odchovů se nám bohužel příliš nedařilo a ne všechna mláďata přežila. Odcho-
vy byly u makaků chocholatých, prasat divokých, koz domácích, křepelů korunkatých, ovcí
ouessantských, kvakošů nočních, leskoptví tříbarvých, nutrií, tura domácího – zebu, kan-
čilů menších, mar stepních, hutií stromových, koček divokých, čápů černých, kachniček
mandarínských, výrů velkých, ar vojenských, sovic sněžných, mývalů severních, seriem
rudozobých, koček rybářských atd.

Po poměrně dlouhé době se nám podařilo upravit výběh pro tapíra jihoamerického tak,
aby vyhovoval našemu, povahou přeci jen trošku zvláštnímu a divokému, samci. Vše bylo
vyřešeno k oboustranné spokojenosti jak tapíra, tak nás, chovatelů. Tapír se zklidnil, je kon-
taktní, nechá se běžně ošetřovat a chov je bezproblémový. Naší snahou nyní bude, získat
pro něho partnerku.
Další zajímavosti a podrobný přehled z chovatelské oblasti se dočtete dále, ve zprávě zoolo-
ga.

V roce 2014 pro vás Centrum návštěvnických služeb připravilo opět nespočet různých
akcí, uvedu pro zajímavost jen ty „velké“: Masopust ze zoo na zámek (436 osob), Startuje-
me! (872 osob), Zoo Děčín dětem (475 osob), Zoo slaví! (721 osob), Loupežnická zoo (471
osob), I zvířata mají svátek (662 osob), Strašidelná zoo (1 142 osob) a Čertovský rej (317
osob). Těchto akcí se v roli pořadatelů, kromě nás, zúčastňuje i velké množství dobrovolní-
ků a nedobrovolných dobrovolníků (našich rodinných příslušníků), této spolupráce si
moc vážíme a všem děkujeme, protože bez těchto pracovitých lidiček, by akce nikdy ne-
mohly být takové pestré. A nebojte, už si zase chystáme nové masky … a soutěže.

Jako každoročně i letos jsme uspořádali mezinárodní akci „Noc snů“, charitativní večer
pro zdravotně znevýhodněné děti i dospělé, tentokrát opět v tradičním červnovém termínu.
Návštěvnost byla 230 osob.

ZooŠkola, jako středisko environmentální výchovy, úspěšně pokračovala ve své činnos-
ti i v roce 2014. Celkem za tento rok navštívilo její programy osob, převážně dětí z ma-

byla návštěvnost ve výši 109 758 osob!!

3 129
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teřských, základních a středních škol, ale také klientů ústavů sociální péče a členů jiných
nejrůznějších organizací a spolků.

Děčínská zoo si po dlouhých letech zakoupila nový, krásný nákladní automobil a doufá-
me, že nám bude dobře sloužit nejméně 18 let, jako ten starý. V oblasti návštěvnických slu-
žeb jsme přinesli pár vylepšení v podobě dětských vozíků, trezorů na recepci, kamerového
systému na parkovišti pro návštěvníky či dětských židliček u občerstvení.

V roce 2014 jsme žádali o dotaci z programu Ministerstva životního prostředí České re-
publiky „Příspěvek zoologickým zahradám“. Na podporu chovu vzácných a ohrožených
zvířat a vydání plemenné knihy koček, celkem jsme obdrželi Kč 313 814,--. Dalším projek-
tem, na jehož realizaci jsme získali finanční podporu, tentokrát z dotačního titulu Cíl 3/Ziel
3, ve spolupráci s Euroregionem Labe/Elbe, byl projekt „Zoo v novém!“. Tento projekt byl
primárně zaměřen na tvorbu nových, moderních webových stránek zoo, vydání informač-
ního letáku a výrobu drobných reklamních předmětů. Partnerem projektu byla zoologická
zahrada v Drážďanech, projekt byl vyúčtován a proplacen.

Závěrem bych, jako každoročně, ale věřte mi, že stále stejně od srdce, velmi ráda podě-
kovala mým úžasným a usměvavým spolupracovníkům a zaměstnancům zoo (do týmu
nám přibyli i někteří noví), dobrovolníkům, kteří pravidelně chodí pomáhat na akce pro
veřejnost, adoptivním rodičům, sponzorům, Ministerstvu životního prostředí ČR za fi-
nanční i materiální podporu, našemu zřizovateli, Magistrátu města Děčín, za stálou přízeň
a finanční podporu, Krajskému úřadu Ústeckého kraje a všem, kteří se spolupodílejí na fun-
gování zoo a jak už jsem psala v úvodu, můj dík a zároveň i obdiv patří návštěvníkům, kte-
rých přišlo v jubilejní rok do naší zoo (v roce 2015 vás očekáváme minimálně
stejně, ale raději ještě více ).

109 758 osob

Děkujeme!

Kateřina Majerová
ředitelka

katerina.majerova@zoodecin.cz

Dear friends, colleagues and supporters of Děčín Zoo,

Yet another year has passed, although it seems hard to believe. However, this was not
only something of an anniversary for the zoo, but also a year of incredible success, unparal-
leled in the zoo's history. How so? Well, the magical figure of one-hundred-thousand visi-
tors was recorded for the first time since the foundation of the zoo in 1949; making this a
landmark 65th visitor season in a row. In fact, this number of visitors was exceeded by al-
most ten thousand! It had come up in conversation but was considered something of a pipe
dream. This goal always seemed so very far away for our small zoo, which shall remain inac-
cessible by city public transport or off the beaten path to large coach parties of tourists. So
no one really expected it to happen. But, yes, it did, with 109,758 people passing through
the turnstiles in 2014! This was a great reward for everyone's unflagging, sustained efforts
to raise visitor numbers, which normally lie between 50 to 70 thousand but can reach
around 90 thousand in better years. My great thanks go to all of you who contributed to-
wards it!

2014: As seen by the Director
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Makak chocholatý / / Sulawesi crested macaque / SchopfmakakMacaca nigra nigra
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Naturally, no zoo can exist without animals. A host of new examples arrived in 2014 to
complete or enlarge the collection. These include: grey-backed thrushes, Patagonian ma-
ras, red-necked wallabies, Reeve's muntjacs, Cuban ground iguanas, white-tufted-ear mar-
mosets, peregrine falcons, southern screamers, European lynxes, a clouded leopard, Cau-
casian ibexes, Prince Alfred's spotted deer, mishmi takins, capybaras and other species.

We were also more than happy to see young being bred and reared, although breeding
success is something that one can never really predict. Offspring arrived for species such as
the Sulawesi crested macaque, wild boar, domestic goat, crested partridge, Ouessant shee-
p, night heron, superb starling, coypu, zebu, pygmy mouse deer, Patagonian mara, Cuban
hutia, European wild cat, black stork, mandarin duck, eagle owl, military macaw, snowy
owl, North American raccoon, crested seriema and fishing cat.

Constructing, altering and fine-tuning animal facilities is a never-ending process. Such
treatment was necessary for the South American tapir enclosure, in order to better suit our
male. Unfortunately, this took a while due to his turbulent and slightly strange character.
However, things were eventually managed to the mutual satisfaction of both the tapir and
us as its carers. As a result the male has calmed down, and is now able to establish contact
and let the keepers do their work. Effort is being made to find a partner for the tapir.

For other noteworthy events and to get a detailed overview of animal management acti-
vities, please read the Curator's Report.

Visitor Services were advanced, with the introduction of an additional range of special
events in 2014. Here are just a few for your attention, and note the number of attendees in
the brackets, which really pleased the members of staff: "Carnival Parade from the Zoo to
the Chateau" (436), "Getting Started!" (872), "Děčín Zoo for Children" (475), "Zoo Ce-
lebrations!" (721), "The Day of Little Thieves at the Zoo" (471), "Animals have a World
Day, too" (662), "Halloween at the Zoo" (1,142), and "Devils Romping at the Zoo" (317).
A large number of volunteers take part in such events in addition to staff, albeit some do not
have much of a choice other than to get involved – i.e. members of our families J! This coop-
eration is very much appreciated and must be applauded, because without such industri-
ous folk, the events could not be so varied. By the way, new fancy dress outfits and competi-
tions are in the works... so stay tuned!

As every year, the events included one that happens worldwide. Entitled "Dreamnight
at the Zoo", it takes the form of a charitable evening occasion for disabled and ill children
and adults. It was held in June as usual and attracted 230 people.

ZooSchool, our education centre dedicated to conservation, successfully carried on its
good work in 2014. It provided the impetus to learn and discover for 3,129 pupils and indi-
viduals, mostly from kindergartens, primary and secondary schools, as well as social care
institutions and members of various organisations and associations.

Are eighteen years of sterling service enough to allow a vehicle to retire? We thought it
was, so went ahead and bought a spanking new truck. Hopefully, it shall have an equally
long life. As for services for the zoo's visitors, two new improvements were made: a small
cart can now be borrowed for moving around youngsters, safes are available at the recepti-
on office for securely storing luggage, cars are monitored by CCTV when parked in the visi-
tor car park, and children can sit on new chairs near the refreshment centre.

The zoo was tremendously happy to receive additional funding in 2014. Firstly, the
Czech Ministry for the Environment supported the zoo's participation in international cap-
tive breeding schemes, which manage rare and endangered animals. The Ministry's sup-
port also facilitated publishing a European studbook on the fishing cat. The financial aid
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Sehr Freunde und Besucher unseres Zoos,

obgleich es unglaublich zu scheinen mag, aber ein weiteres Jahr ist vergangen – ein Jahr, das für
die Zoo Děčín äußerst erfolgreich und das überhaupt erfolgreichstes Jubiläumsjahr gewesen ist. Wa-
rum? Zum ersten Mal in der Geschichte des Zoos Děčín, die seit 1949 datiert wird (es handelt sich um
die 65. Besuchersaison), überschritten wir die magische 100 000 Besuchergrenze um fast 10 000
Besucher! Wir sprachen und fantasierten darüber, aber stets schien es ein entferntes oder gar nicht
erreichbares Ziel zu sein, denn unseren kleinen Zoo werden weder der städtische Massenverkehr
noch große Reisebusse besuchen. Die gewöhnliche Besucherzahl beträgt etwa 50–70 Tausend, in
den erfolgreicheren Jahren waren es sogar 90 Tausend. Doch das Jahr 2014 überschritt alle Erwar-
tungen und für unsere langjährige Arbeit wurde wir mit einer Besucherzahl von 109 758 Personen
belohnt!! Hiermit möchte ich mich bei all denen bedanken, die uns dabei geholfen haben!

Im Jahre 2014 erweiterten wir unsere Sammlung gezüchteter Tiere um folgende Tierarten:
Grau-unterstützte Drosseln, Große Pampashasen, Rotnackenwallabies, Zwergmuntjaken, kuba-
nische Leguane, Krallenaffen, Wanderfalken, Halsband-Wehrvögel, Karpaten-Luchse, Nebelpar-
der, Kaukasischer Steinbock, Prinz-Alfred-Hirsche, Indische Takine oder Wasserschweine.
Was die Nachzucht betrifft, waren wir leider nicht so erfolgreich und nicht alle Jungtiere überle-
ben. Die Nachzucht war bei folgenden Tieren erfolgreich: Schopfaffen, Wildschweine, Hauziegen,
Straßwächtel, Ouessantschafe, Nachtreiher, Dreifarben-Glanzstare, Biberratten, Hausrinder – Ze-
bu, Kleinkantschilen, Große Pamphasen, Kuba-Baumratten, Wildkatzen, Schwarzstörche, Manda-
rinenten, Uhus, Kleine Soldatenare, Schneeeulen, Nordamerikanische Waschbären, Rotfußserie-
ma, Fischkatzen usw.

Nach einer relativ langen Zeit ist es uns letztendlich gelungen, den Auslauf für den Flachlandta-
pier, einem etwas eigenartigen und wilden Männchen, so zu gestalten, damit er zufrieden ist. Nicht
nur der Tapir, sondern auch wir, die Tierhalter, sind mit dem Ergebnis zufrieden. Der Tapir ist seit-

Das Jahr 2014 aus der Sicht der Direktorin

provided totalled 313,814 CZK. Then there was a project co-funded as part of "Cíl 3 / Ziel
3", an EU grant scheme run within the Elbe-Labe Euroregion. Dubbed "Zoo v novém!",
which translates as "The Zoo Updated", the activity's chief focus was producing a state-of-
the-art website for the zoo, supplemented by a brand new flyer and small promotional
items. The project was partnered with Dresden Zoo, Germany.

In conclusion, I am extremely grateful to everyone who has contributed to this incredi-
ble success. It is something I do every year, but please believe it is from the heart. The long
list of people and entities to extend thanks to are: my wonderful and ever-smiling collea-
gues and staff here at the zoo (which has seen some new arrivals very recently); the volun-
teers who routinely come to help at events for visitors; animal adopters and donors; the
Czech Ministry for the Environment, for their financial and material support; the City of
Děčín, the zoo's founder, for their constant patronage and financial support; the Ústí nad
Labem Region; and all those who contribute to the operation of the zoo. Last but not least,
my gratitude and appreciation go out to the visitors. After all, as I said above, of
these came to the zoo in the past year. Here is hoping that at least the same number stop by
in 2015 J!

109,758

Thank you very much everyone!
Kateřina Majerová

Director
katerina.majerova@zoodecin.cz
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dem ruhiger, gesellschaftlicher und seine Zucht verläuft problemlos. Nun möchten wir eine Partne-
rin für ihn finden.

Mehr Interessantes und detaillierte Informationen aus dem züchterischen Bereich finden Sie
weiter unten in einem Bericht des Zoologen.

Das Zentrum für Besucher hat auch im Jahre 2014 zahlreiche Veranstaltungen vorbereitet, von
denen ich nur die „größten“ nennen möchte: Karnevalszug zum Schloss (436 Personen), Am Start!
(872 Personen),Zoo Děčín für Kinder, (475 Personen), Der Zoo feiert! (721 Personen), Der Räuber-
zoo (471 Personen), Auch Tiere haben Feiertage (662 Personen), Halloween im Zoo (1 142 Persone-
n) und Teufelstanz (317 Personen). An diesen Aktionen beteiligen sich außer uns, den Organisatore-
n, auch zahlreiche freiwillige sowie weniger freiwillige Helfer (unsere Familienmitglieder). Wir wis-
sen diese Zusammenarbeit sehr zu schätzen und möchten uns bei allen bedanken, denn ohne diese
fleißigen Hände wäre diese Veranstaltung niemals so vielfältig. Seien sie unbesorgt, wir arbeiten
schon an neuen Masken … und Wettbewerben.

Auch dieses Jahr organisierten wir die internationale Aktion „Die Nacht der Träume“, einen wo-
hltätigen Juniabend für gesundheitlich benachteiligte Kinder und Erwachsene. Die Veranstaltung
besuchten 230 Personen.

Die ZooSchule, das Zentrum der Umweltbildung, war in ihrer Tätigkeit auch 2014 erfolgreich.
Insgesamt besuchten das diesjährige Programm 3 129 Personen, vor allem Kindergarten - und Mit-
telschulkinder, aber auch Pflegeheimklienten sowie Mitglieder verschiedener Organisationen und
Vereine.

Die Zoo Děčín kaufte nach vielen Jahren einen neuen wunderschönen Lastwagen. Wir hoffen,
dass auch dieses Fahrzeug, so wie das alte, mindestens 18 Jahre gut dienen wird. Im Bereich der Besu-
cherdienste nahmen wir einige Verbesserungen vor (Rollstühle für Kinder, Geldschränke am Emp-
fang, Kamerasystem auf dem Besucherparkplatz und Kindestühle am Erfrischungskiosk).

Im Jahre 2014 beantragten wir um Zuschuss im Rahmen des Umweltministeriums der
Tschechischen Republik „Zuschuss für zoologische Gärten“. Für die Zucht von seltenen und bedro-
hten Tieren und die Herausgabe eines Katzenzuchtbuches erhielten wir 313 814,- CZK. Finanzielle
Unterstützung, diesmal aus dem Dotationstitel Cíl 3/Ziel 3, wurde uns u.a. für das weitere Projekt
„Neue Zoo“ gewährt, das in Zusammenarbeit mit der Euroregion Labe/Elbe stattgefunden hat. Die-
ses Projekt fokussierte sich auf die Schaffung neuer und moderner Webseiten der Zoo, die Herausga-
be eines Informationsblattes und die Herstellung kleiner Reklameartikel. Partner des Projektes war
der zoologische Garten in Dresden. Sämtliche Projektkosten wurden erstattet.

Zum Schluss möchte ich, wie übrigens jedes Jahr, dennoch stets von Herzen, folgenden Perso-
nen danken: meinen tollen und lächelnden Mitarbeitern und Angestellten der Zoo (das Team erwei-
terte sich um neue Mitarbeiter), freiwilligen Personen, die regelmäßig bei öffentlichen Veranstaltun-
gen aushelfen, Adoptiveltern, Sponsoren, dem Umweltministerium der Tschechischen Republik für
seine finanzielle sowie materielle Unterstützung, unserem Gründer - dem Magistrat der Stadt Dre-
sden - für seine andauernde Gunst und finanzielle Unterstützung, dem Bezirksamt der Region Ústí
nad Labem und allen Besuchern, die sich am Betrieb der Zoo beteiligen. Wie ich bereits zu Beginn
des Briefes erwähnte, richtet sich meine Danksagung und Bewunderung auch an alle Besucher, in-
sgesamt also Personen, die im Jubiläumsjahr unseren Zoo besuchten (im Jahr 2015 rechnen
wir mit einer zumindest gleichen Besucherzahl, hoffen jedoch, dass diese weiterhin steigt ).

109 758

Wir bedanken uns!

Kateřina Majerová
Direktorin

katerina.majerova@zoodecin.cz
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Zebu zakrslý / / Zebu / ZebuBos primigenius indicus
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Na začátku roku 2014 nás svým odchovem potěšili makaci chocholatí (
), jako první mládě roku se jim narodila samička, která dostala jméno Tawa. Jedná se

o prvního potomka našeho nového chovného samce, kterého jsme dovezli v roce 2013 ze
Zoo Varšava (Polsko). Nyní čítá skupina makaků 9 členů, 3 samce a 6 samic.

Na jaře jsme zaznamenali další zajímavý odchov – ve stádě zebu zakrslých (
), které jsme obdrželi ze soukromého chovu na podzim roku 2013, se narodila

hned dvě mláďata, zkraje měsíce dubna zde přišel na svět sameček a koncem dubna samič-
ka.

Významný prvoodchov se podařil u páru ar vojenských ( ). Počát-
kem června snesla samice 3 vejce, netradičně na zem vnitřní ubikace, přestože měla připra-
venou hnízdící budku. Jedno z vajec bylo neoplozené, o první vylíhnuté mládě se bohužel
samice nestarala, proto se ošetřovatelé rozhodli druhé vylíhnuté ptáče uměle odchovat.
Mládě se tak podařilo zachránit a nyní je již k vidění ve voliéře v Ptačím domě.

Za každoroční pravidelné úspěšné odchovy můžeme považovat narození mláďat
u leskoptví tříbarvých ( ), kachniček mandarínských (

), hutií stromových ( ), sovic sněžných ( ), seriem
rudozobých ( ) a kvakošů nočních ( ).

Během roku jsme také doplnili stávající kolekci zvířat. Dovezli jsme nového samce taki-
na indického ( ) ze Zoo Tallin, který nahradil samce, o kterého
jsme minulý rok bohužel přišli. Doufáme, že s naší samicí utvoří nadějný chovný pár a poda-
ří se nám je odchovat.

Do Expozice Českosaského Švýcarska jsme ze Zoo Liberec získali samce rysa ostrovida
karpatského ), po vyjádření koordinátoru chovu plánujeme jeho brz-
ké dopárování.

Obohatili jsme také expozici vodního ptactva o nový chovný druh pižmovku velkou (
). Po letech jsme obnovili chov čáji obojkové ( ), samce jsme

importovali ze Zoo Olomouc, samici ze Zoo Emmen (Nizozemí), i tento pár je k vidění v ex-
pozici vodního ptactva. Nové druhy ptáků mohou návštěvníci obdivovat také v Ptačím do-
mě, mezi jeho obyvatele přibyli banánovec obecný ( ) a drozd východní
( ).

Od privátního chovatele jsme získali do deponace mladý pár kosmanů bělovousých
( ). Kosmani tak nahradili krátkodobý chov tamarínů pinčích (

), které jsme též měli v deponaci od soukromého chovatele.

Protože je naše zoo označována za významné chovatele sambarů skvrnitých (
), koordinátor EEP tohoto druhu rozhodl přidělit nám geneticky velmi cenné stádo

1,2 ze Zoo Bettembourg (Lucembursko). Naše původní stádo bylo rozpuštěno, jeden sa-
mec byl transportován do Zoo Norimberk (Německo), druhý do Zoo Opel (Německo), sa-
mice bohužel uhynuly v důsledku stáří.

Macaca nigra
nigra

Bos primige-
nius indicus

Ara militaris mexicana

Lamprotornis superbus Aix galericu-
lata Capromys pilorides Nyctea scandiaca

Cariama cristata Nycticorax nycticorax

Budorcas taxicolor taxicolor

(Lynx lynx carpathicus

Cai-
rina moschata Chauna torquata

Musophaga violacea
Turdus hortulorum

Callithrix jacchus Saguinus
oedipus

Rusa
alfredi

rok 2014 v zoo
očima zoologa
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Sambar skvrnitý / / Prince Alfreds spotted deer / Prinz-Alfred-HirschCervus alfredi
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Během roku 2014 jsme bohužel přišli o pár kančilů menších ( ), příči-
nou úhynu byla v prvním případě salmonelová infekce střev, u druhého zvířete dietní záva-
da. Ztrátě jsme se nevyhnuli ani u klokanů rudokrkých ( ), vytvořili
jsme proto zcela nový chovný pár – samce jsme dovezli ze Zoo Ohrada, samičku jsme za-
koupili od privátního chovatele.

Smutnou událostí byl úhyn samce levharta mandžuského )
jménem Koni, který do naší zoo přišel ve svých 16 letech na dožití a strávil zde dalších úcty-
hodných 8 let. Zemřel ve věku 24 let v důsledku stáří. Prázdnou expozici jsme obsadili jiným
druhem levharta, Zoo Ústí nad Labem nám poskytla mladého samce levharta obláčkového
( ).

Na závěr své zprávy bych rád poděkoval Lesnímu úřadu Děčín za bezplatné poskytnutí
okusu pro zvířata, dřeva na výrobu stání a parkosů, firmě Zemní a dopravní stavby Milan
Hrdý s. r. o. za bezplatné poskytnutí kamene na výstavbu hrazení tapíra jihoamerického a
Speciální základní a mateřské škole, Děčín, příspěvkové organizaci za úklid v areálu zoo –
hrabání listí a zametání.

Tragulus javanicus

Macropus rufogriseus

(Panthera pardus orientalis

Neofelis nebulosa

Roman Řehák
zoolog

zoolog@zoodecin.cz

Krmení ara vojenského / Hand-feeding a baby military macaw / Fütterung des Soldatenaras
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Kotul veverovitý / / Common squirrel monkey / TotenkopfäffchenSaimiri sciureus



seznam
zvířat
animal inventory

die Tierliste

alpaka 1.0 1.0 0

hutie stromová 0.2.6 0.0.3 0.0.3 0.2.6

jaguarundi 1.1 1.1

jezevec evropský 1.0 0.1 1.0 0.1

kabar pižmový 1.0 1.0

kalimiko 1.1 1.1

kapybara 1.2 1.0 1.1 1.1

klokan parma 1.0 1.0 1.0 1.0

kočka divoká 4.1 0.0.5 2.0 0.0.5 2.1

kočka rybářská 1.1 0.0.1 0.0.1 1.1

kotul veverovitý 3.0 3.0

koza domácí 1.2 1.1 1.1 1.2

koza šrouborohá 3.0 1.0 2.0

kozorožec kavkazský 2.2 0.2 1.1 1.3

kůň domácí - hucul 0.3 0.3

kuna skalní 0.1 0.1

lama krotká 1.0

levhart mandžuský 1.0 1.0 0

liška obecná 1.2 1.2

Lama pacos

Capromys pilorides RDB=LR

Puma yagouaroundi

Meles meles meles

Moschus moschiferus

Callimico goeldii

Hydrochoerus hydrochaeris

Macropus parma RDB=NT

Felis silvestris

Prionailurus viverrinus

Saimiri sciureus

Capra hircus

Capra falconeri heptneri EEP, RDB=CR, CITES=1, EU(A)

ESB,

Equus caballus

Martes foina

Lama glama

Panthera pardus orientalis

Vulpes vulpes

RDB=LR

RDB=LR

Macropus rufogriseus RDB=LR

Callithrix jacchus RDB=LC

Callithrix pygmaea

Tragulus javanicus EEP, RDB=DD

Capra caucasica RDB=EN

Oryctolagus cuniculus RDB=LR

RDB=LR

Varecia rubra

Neofelis nebulosa

RDB=LC

klokan rudokrký 0.1 1.1 0.1 1.1

kosman bělovousý 0.0 2.1 1.0 1.1

kosman zakrslý 1.1 1.1

kančil menší 1.1 1.1 0

králík divoký 1.1 1.1

1.0 0

Lemur vari červený 2.0 2.0

levhart obláčkový 0.0 1.0 1.0

RDB=LC,CITES=I, EU(A)

RDB=VU,CITES=I, EU(A)

EEP,ISB,RDB=NT,CITES=I, EU(A)

CROH=KOH,RDB=LC, CITES (II), EU(A)

EEP,ISB,RDB=EN, CITES (II), EU(B)

EEP,RDB=LC, CITES (II), EU(B)

EEP,ISB,RDB=CR,CITES=I, EU(A)

, CITES (II), EU(B)

RDB=LC, CITES=II

EEP,ISB,RDB=EN,CITES=I, EU(A)

EEP,ISB,RDB=CR,CITES=I, EU(A)

15

Stav Příchod Odchov Odchod Úhyn Stav

1. 1. 2014 31. 12. 2014

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

savci ( )Mammalia



makak chocholatý 3.5 0.1 3.6

malpa hnědá 7.0 7.0

mangabej černý 0.1 0.1

mangusta liščí 1.3 1.3

mara stepní 2.2 1.1 1.0.1 1.0 2. 2.1 1.1

margay 1.1 1.1

medvěd hnědý-grizzly 1.1 1.1

medvěd malajský 0.1 0.1

mravenečník velký 1.1 1.1

mýval severní 1.1 0.0.3 1.0 0.1.3

muntžak malý 0.1 0.1 0.2 0

norek evropský 2.1 2.0 0.1

osel domácí 3.2 1.0 2.2

outloň malý 6.1 6.1

ovce domácí - ouessantská 1.1 0.1 0.1 0.1 1.2

pásovec štětinatý 1.1 0.0.1 0.0.1 1.1

prase divoké 1.2 0.0.5 0.0.3 1.0 1.3

prase visajanské 1.3 1.3

psoun prériový 0.0.6 0.0.6

rys ostrovid karpatský 0.1 1.0 0.1 1.0

sambar skvrnitý 3.4 1.2 2.3 1.2 1.1

sysel obecný 1.1 1.1 0

ur n kanadský 1.0 1.0

Macaca nigra nigra

Cebus apella

Lophocebus atterimus

Cyncitis penicillata

Dolichotis patagonum

Leopardus wiedii

Ursus arctos horribilis

Helarctos malayanus

Procyon lotor

Muntiacus reevesi reevesi

Mustela lutreola EEP, RDB=EN

Equus asinus

Nycticebus pygmaeus

Ovis aries aries

Chaetophractus villosus

Sus scrofa

Cynomys ludovicianus RDB=LR

Lynx lynx carpathicus

Rusa alfredi EEP, ISB, RDB=EN

Spermophilus citellus CROH=KOH, RDB=VU

Erethizon dorsatum

RDB=LR

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

RDB=LR

Ovis aries musimon RDB=LR

Myocastor coypus RDB=LR

Budorcas taxicolor taxicolor

Saguinus oedipus

Tapirus terrestris

Bos primigenius indicus

RDB=CR

muflon 2.1 1.0 1.1

nutrie 1.1.2 0.0.2 0.0.3 1.2

takin indický 1.1 1.0 1.0 1.1

tamarín pinčí 1.1 1.1 0

tapír jihoamerický 1.0 1.0

tur domácí-zebu zakrslý 1.4 1.1 2.5

zo

EEP,RDB=EN, CITES (II), EU(B)

RDB=LC, CITES (II), EU(B)

ESB,RDB=LR, CITES (II), EU(B)

RDB=NT

EEP,RDB=LC,CITES=I, EU(A)

RDB=LR, CITES (II), EU(A)

ESB,RDB=VU,CITES=I, EU(A)

EEP, ISB,RDB=VU,CITES=I, EU(A)

RDB=LC

RDB=LC

ESB,CROH=SOH,RDB=NT, CITES (II), EU(A)

Sus cebifrons negrinus EEP, RDB=CR

ESB, RDB=VU, CITES=II, EU (B))

EEP, ISB, RDB=CR, CITES=I, EU (A))

EEP, RDB=VU, CITES=II, EU (B))

ESB, RDB=VU, CITES=II, EU (B))
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Stav Příchod Odchov Odchod Úhyn Stav

1. 1. 2014 31. 12. 2014

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



17

Klokan rudokrký / / Red-necked Wallaby / RotnackenwallabyMacropus rufogriseus



veverka obecná 0.1 0.1

vlk hřivnatý 1.1 1.1

vlk obecný 0.2 0.2

ara vojenský 1.1 0.0.2 0.0.2 1.1.1

bažant bělochocholatý 1.1 1.1

bažant lesklý 1.0 1.0

čája obojková 0.0 1.1 1.1

čáp bílý 1.1 1.1

čáp černý 1.1 0.0.1 0.0.1 1.1

drozd východní 0.0 1.0 1.0

hrdlička čínská 1.0 1.0

hrdlička jihoasijská 1.0 1.0

husice liščí 1.0 1.0 0

jeřáb bělošíjí 1.1.1 1.1.1

jeřáb mandžuský 1.1 1.1

kachnička mandarínská 2.1 0.0.2 1.0.2 1.1

Sciurus vulgaris

Chrysocyon brachyurus

Canis lupus lupus

Ara militaris mexicana ISB, RDB=VU, CITES=I, EU (A)

Lophura leucomelanos hamiltonii

Lophophorus impejanus

Phasianus colchicus torquatus

Chauna torquata

Ciconia ciconia

Ciconia nigra

Turdus hortulorum RDB=LC

Streptopelia chinensis chinensis

Streptopelia tranquebarica humilis

Tadorna tadorna

Grus vipio EEP, ISB, RDB=VU,CITES=I, EU (A)

Grus japonensis EEP, ISB, RDB=EN,CITES=I, EU (A)

Aix galericulata

vikuňa 2.3 1.0 1.3

banánovec obevný 0.0 1.0 1.0

bažant obecný obojkový 0.0 1.2 0.0.3 1.5

berneška kanadská malá 1.1 1.1

hoko proměnlivý 1.1 1.1

holub celebeský 1.0 1.0

husice egyptská 0.0.1 0.0.1 0

husice orinocká 0.1 0.1 0

hvízdák eurasijský 1.1 1.1 0

kachnička šedoboká 1.1 1.1 0

Vicugna vicugna EEP, ISB, RDB=LR, CITES=I, EU (A)

Musophaga violacea

RDB=LC

Branta canadensis RDB=LC

Crax rubra

Gallicolumba tristigmata

Alopochen aegyptiacus

Neochen jubatus

Anas penelope

Callonetta leucophrys

CROH=OH,RDB=NT

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

CROH=KOH,RDB=LC,CITES=I, EU(A)

RDB=LC, EU (D)

RDB=LC,CITES=I, EU(A)

RDB=LC

RDB=LC

CROH=OH,RDB=LC

ESB,CROH=SOH,RDB=LC, CITES (II), EU(A)

RDB=VU, CITES=III, EU (C )

RDB=LC

RDB=LC

RDB=LC

RDB=LC, CITES=III

RDB=LC

RDB=NT

RDB=LC, CITES=III

RDB=LC

RDB=LC
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ptáci ( )Aves

Stav Příchod Odchov Odchod Úhyn Stav

1. 1. 2014 31. 12. 2014

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



kakadu brýlový 2.0 2.0

kakadu žlutolící sumbský 2.1 2.1

kalous ušatý 0.0.3 0.0.3

korunáč Sclaterův 1.0 1.0

krkavec velký 1.1 1.1

křepelka korunkatá 2.2.1 0.0.8 1.1.8 2.1

kvakoš noční 4.4.3 0.0.5 0.0.4 0.0.3 4.4.1

labuť koskoroba 1.1 1.1

ledňák obrovský 1.0 1.0

majna Rothschildova 2.1 1.0 1.1

moták pochop 0.1 0.1

nandu pampový 1.1 1.1

páv korunkatý 0.0 2.1 2.1

papoušek vlnkovaný 5.5 5.5

pižmovka velká 0.0 2.5 2.5

puštík obecný 0.0.3 0.0.3

raroh velký 1.1 1.1

seriema rudozobá 1.1.1 0.0.1 1.1.2

slípka zelenonohá 0.0.1 0.0.1

sova pálená 0.1.1 0.1.1

sovice krahujová 1.1 1.1

sovice sněžní 1.1 0.0.1 1.1.1

sýc rousný 2.2 1.1 1.1

sýček obecný 3.2 3.2

Cacatua ophthalmica

Cacatua sulphurea citrinocristata EEP, RDB=CR,CITES=I, EU (A)

Asio otus

Goura sheepmakeri ESB, ISB, RDB=LC, CITES (II), EU (B)

Corvus corax CROH=OH, RDB=LC

Rollulus rouloul RDB=NT

Nycticorax nycticorax

Coscoroba coscoroba

Dacelo novaeguineae

Leucopsar rothschildi EEP, RDB=CR,CITES=I, EU (A)

Circus aeruginosus

Rhea americana

Pavo cristatus

Melopsittacus undulatus RDB=LC

Cairina moschata

Strix aluco

Falco cherrug

Cariama cristata

Gallinula chloropus

Tyto alba

Surnia ulula

Nyctea scandiaca

Aegolius funereus

Athene noctua

kolpík bílý 2.2 2.2

leskoptev tříbarvá 1.1.2 0.0.4 0.0.2 0.0.2 1.1.2

puštík bělavý středoevropský 2.0 2.0

puštík bradatý 2.1 1.0 1.1

sokol stěhovavý 1.0 1.0 1.0 1.0

Platalea leucorodia

RDB=LC

RDB=LC

Strix uralensis macroura

Strix nebulosa lapponica

RDB=LC

RDB=LC

Falco peregrinus

ESB,RDB=LC, CITES (II), EU(B)

RDB=LC, CITES (II), EU(A)

CROH=SOH,RDB=LC

RDB=LC, CITES (II), EU(B)

CROH=OH,RDB=LC, CITES (II), EU(A)

RDB=NT, CITES (II), EU(B)

RDB=LC, CITES (III), EU (C)

RDB=LC, CITES (III), EU(C)

RDB=LC, CITES (II), EU(A)

CROH=KOH, RDB=LC, CITES=II, EU (A)

Lamprotornis superbus

CROH=KOH,RDB=LC, CITES=I, EU (A)

CROH=KOH,RDB=LC, CITES (II), EU(A)

RDB=LC, CITES (II), EU(A)

CROH=KOH,RDB=VU, CITES (II), EU (A)

CROH=SOH,RDB=LC, CITES (II), EU(A)

RDB=LC, CITES (II), EU(A)

RDB=LC, CITES (II), EU(A)

CROH=SOH,RDB=LC, CITES (II), EU (A)

CROH=SOH,RDB=LC, CITES (II), EU (A)
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Stav Příchod Odchov Odchod Úhyn Stav

1. 1. 2014 31. 12. 2014

Status Arrival Birth Departure Death Status
Stand Ankunft Aufzucht Abgang Tod Stand
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Korunáč Sclaterův / / Southern Crowned-pigeon / Maronenbrust-KrontaubeGoura sheepmakeri



agama kočinčinská 1.1 1.1

anolis rytířský 1.0 1.0 0

bazilišek páskovaný 2.2 0.1 2.1

gekončík noční 1.1 1.1

hroznýšovec kubánský 3.1 0.0.3 0.0.2 3.1.1

leguán kubánský 0.1 0.0.2 0.1.2

leguán nosorohý 1.0 1.0 0

orlicie bornejská 1.0 1.0

užovka červená 1.1 1.1

zmije obecná 1.1 1.1

želva annámská 3.0 3.0

želva bahenní 0.1 0.1

želva nádherná 1.1.5 1.1.5

Physignathus cocincinus

Anolis equestris

Basiliscus vittatus

Eublepharis macularius

Epicrates angulifer

Cyclura nubila nubila ISB, RDB=VU, CITES=I, EU (A)

Cyclura cornuta ESB,RDB=VU,CITES=I, EU (A)

Orlitia borneensis

Elaphe guttata RDB=LC

Vipera berus

Mauremys annamensis

Emys orbicularis

Trachemys scripta elegans

agama vousatá 1.2 1.2

agama Weberova 0 1.1 1.1

dvojjazyčník haitský 0.0.7 0.0.3 0.0.4

gekon madagaskarský 0.0 1.1 1.1

gekon obrovský 0.0 2.0 1.0 1.0

chameleon jemenský 1.1 0.1 1.0

krajta královská 1.1 1.1 0

krajta tygrovitá 1.1 1.1
RDB=LR,

leguán zelený 0.1 0.1

Pogona vitticeps

Hydrosaurus weberi

Celestus warreni RDB=CR

Paroedura picta RDB=LC

Gekko gecko

Chamaeleo calyptratus

Python regius RDB=LR,

Python molurus molurus

Iguana iguana CITES=(II), EU(B)

EEP, RDB=LR, CITES (II), EU (B)

ESB,RDB=EN, CITES (II), EU (B)

CROH=KOH, RDB=LC

RDB=CR, CITES (II), EU (B)

CROH=KOH,RDB=LR

RDB=LR, EU (B)

CITES (II), EU (B)

CITES (II), EU (B)

CITES (I), EU (A)
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plazi ( )Reptilia

timálie čínská 2.2 0.1 2.1

volavka popelavá 0.0.1 0.0.1

Leiothrix lutea

Ardea cinerea RDB=LC

včelojed lesní 0.0.2 0.0.2

výr velký 1.2 0.0.2 0.0.2 1.2

zoborožec vrásčitý 1.0 1.0

Pernis apivorus

Bubo bubo

Aceros corrugatus

RDB=LC, CITES (II), EU(B)

CROH=SOH,RDB=LC, CITES (II), EU(A)

CROH=OH,RDB=LC, CITES (II), EU (A)

EEP,RDB=NT, CITES (II), EU (B)

Stav Příchod Odchov Odchod Úhyn Stav

1. 1. 2014 31. 12. 2014

Status Arrival Birth Departure Death Status
Stand Ankunft Aufzucht Abgang Tod Stand
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bodlok olivový 1 1

bodlok žlutý 2 2

klaun uzdičkatý 1 1

kněžík srpkovitý 1 1

koníček vzpřímený 0 18 13 5

lezec obojživelný 3 3

ostenec červenozubý 1 1

bodlok běloprsý 1 1

bodlok pestrý 3 3

bodlok Vlamingův 1 1

bradáč šupinoploutvý 0 1.9 1.9

klaun očkatý 2 2

klaun sedlový 2 2

klaun tmavý 0 2 2

klipka hrotcová 1 1

králíčkovec vznešený 1 1

ostenec indický 1 1

ostenec oranžovoproužkatý 0 1 1

ostenec Picassův 0 1 1

Acanthurus leucosternon

Naso vlamingii

Pseundanthias squaminipis

Amphiprion ocellaris

Amphiprion polymnus

Amphiprion melanopus

Heniochus acuminatus

Siganus magnificus

Melichthys indicus

Balistapus undulatus

Rhinecanthus aculeatus

Acanthurus olivaceus

Zebrasoma flavescens

Amphiprion frenatus

Thalassoma lunare

Hippocampus erectus

Periophthalmus barbarus

Odonus niger

Paracanthurus hepatus

mlok skvrnitý 0.0.2 0.0.2

ropucha obecná 5.5 5.5

skokan hnědý 0.0.3 0.0.3

Salamandra salamandra

Bufo bufo

Rana temporaria RDB=LC

CROH=SOH,RDB=LC

CROH=OH,RDB=LC

obojživelníci ( )Amphibia

ryby ( )Pisces

želva pardálí 0.0.1 0.0.3 0.0.4

želva zelenavá 0.0.1 0.0.1

želva žlutohnědá 0.0.1 0.0.1
Testudo graeca

Testudo graeca

Stigmochelys pardalis CITES (II), EU (B)

RDB=NT, CITES (II), EU (A)

RDB=VU, CITES (II), EU (A)

Stav Příchod Odchov Odchod Úhyn Stav

1. 1. 2014 31. 12. 2014

Status Arrival Birth Departure Death Status
Stand Ankunft Aufzucht Abgang Tod Stand
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Ještěrka obecná / / Sand lizard / ZauneidechseLacerta agilis

Mořský koník / / Lined seahorse / SeepferdchenHippocampus erectus



hadice olivovězelená 1 1

hvězdice hranatá 1 1 0

hvězdice páskovaná 0 9 9

ježovka diadémová 1 1

krevetka durbanská 1 4 4 1

rournatec péřový 0 2 1 1

sklípkan bělopýřitý 0.1 0.1

strašek paví 1 1

Ophiarachna incrassata

Archaster angulatus

Archaster typicus

Diadema setosum

Rhynchocinetes durbanensis

Protula bispiralis

Brachypelma albopilosa

Odontodactylus scyllarus

krevetka pruhovaná 3 3 4 2

sklípkan Smithův 0.1 0.1

sklípkan potulný 0.1 0.1 0

Lysmata amboinensis

Brachypelma smithi

Brachypelma vagans

CITES=II, EU (B)

CITES=II, EU (B), RDB=LR

CITES=II, EU (B)
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bezobratlí ( )Evertebrata

parmovec příčnopruhý 0 4 4

pomec císařský 1 1

pomec velkoploutvý 1 1

perutýn ohnivý 2 1 1

pyskoun rozpůlený 1 1

sapín zelený 2 15 5 12

sapínek zlatoocasý 3 1 2

sapínek žlutomodrý 1 1 0

stříkoun lapavý 3 3

Pterois volitans

Labroides dimidiatus

Chromis viridis

Chrysiptera parasema

Chrysiptera hemicyanea

Toxotes jaculatrix

Pomacanthus imperator

Pomacanthus arcuatus

Sphaeamia nematoptera

Stav Příchod Odchov Odchod Úhyn Stav

1. 1. 2014 31. 12. 2014

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



stavy
zvířat 2014
Census of animals
2014

Bezobratlí 9 18
Ryby 26 63

Invertebrata
Pisces

Obojživelníci 3 15
Plazi 21 51
Ptáci 51 131
Savci 51 143

Amphibians
Reptiles
Birds
Mammals

CELKEM Total 161 421

31. 12. 2014
Druhů - Jedinců –Species Specimen

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

3,1 Hroznýšovec kubánský ( )
1,1,1 Jeřáb bělošíjí ( )
1,1 Jeřáb mandžuský ( )
2,1 Kakadu žlutolící sumbský ( )
1,1 Kalimiko ( )
1,1 Kočka rybářská ( )
3,0 Kotul veverovitý ( )
2,0 Koza šrouborohá ( )

2,1 Majna Rothschildova ( )
3,6 Makak chocholatý ( )
1,1 Margay )
1,1 Mravenečník velký ( )
0,1 Norek evropský ( )
6,1 Outloň malý ( )
1,3 Prase visajanské ( )

1,3 Vikuňa ( )
1,1 Vlk hřivnatý ( )
1,0 Zoborožec vrásčitý ( )

Epicrates angulifer
Grus vipio

Grus japonensis
Cacatua sulphurea citrinocristata

Callimico goeldii
Prionailurus viverrinus
Saimiri sciureus

Capra falconeri heptneri

Leucopsar rothschildi
Macaca nigra nigra

(Leopardus wiedii
Myrmecophaga tridactyla

Mustela lutreola
Nycticebus pygmaeus

Sus cebifrons negrinus

Vicugna vicugna
Chrysocyon brachyrus

Aceros corrugatus

2,0 Lemur vari červený ( )
1,0 Levhart obláčkový( )

Varecia rubra
Neofelis nebulosa

CELKEM/TOTAL
druhy/species 21 jedinci/specimen 60

1,0 Tapír jihoamerický ( )Tapirus terrestris
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Druhy zvířat zapsané v Evropských plemenných knihách
/European Studbook Animals (ESB)

1,1,1 Ara vojenský
1,1 Čáp černý ( )
2,0 Kakadu brýlový ( )
1,0 Korunáč Sclaterův ( )
1,3 Kozorožec kavkazský ( )
0,1 Mangabej černý ( )
0,1 Medvěd malajský ( )

1,0 Rys ostrovid karpatský ( )
1,1 Sambar skvrnitý ( )
1,1 Takin indický ( )

( )Ara militaris mexicana
Ciconia nigra

Cacatua ophthalmica
Goura sheepmakeri

Capra caucasica
Lophocebus atterimus

Helarctos malayanus

Lynx lynx carpathicus
Rusa alfredi

Budorcas taxicolor taxicolor

CELKEM/TOTAL
druhy/species 11 jedinci/specimen 20

1,0 Orlície bornejská ( )Orlitia borneensis
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Druhy zvířat zapsané v mezinárodních plemenných knihách
/International Studbook Animals (ISB)

1,1,1 Ara vojenský ( )
1,1,1 Jeřáb bělošíjí ( )
1,1 Jeřáb mandžuský ( )
1,1 Kalimiko ( )
1,1 Kočka rybářská ( )

0,1,2 Leguán kubánský ( )
2,0 Lemur vari červený ( )
1,0 Levhart obláčkový( )
1,1 Mravenečník velký ( )
6,1 Outloň malý ( )
1,1 Sambar skvrnitý ( )
1,3 Vikuňa ( )
1,1 Vlk hřivnatý ( )

Ara militaris mexicana
Grus vipio

Grus japonensis
Callimico goeldii

Prionailurus viverrinus

Cyclura nubila nubila
Varecia rubra

Neofelis nebulosa
Myrmecophaga tridactyla

Nycticebus pygmaeus
Rusa alfredi

Vicugna vicugna
Chrysocyon brachyurus

CELKEM/TOTAL
druhy/species 14 jedinci/specimen 36

1,0 Korunáč Sclaterův ( )Goura sheepmakeri

The World Conservation Union

Druhy zvířat zapsané v Červené knize IUCN
/Red Data Book of IUCN

1,1,1 Ara vojenský ( )
1,1 Bažant bělochocholatý ( )
1,0 Bažant lesklý ( )
1,5 Bažant obecný obojkový ( )
1,0 Banánovec obecný ( )

Ara militaris mexicana
Lophura leucomelanos hamiltonii

Lophophorus impejanus
Phasianus colchicus torquatus

Musophaga violacea



1,1 Berneška kanadská malá (
1,1 Čája obojková ( )
1,1 Čáp bílý ( )
1,1 Čáp černý ( )
1,0 Drozd východní ( )
0,0,4 Dvojjazyčník haitský ( )
1,1 Gekon madagaskarský (
1,1 Hoko proměnlivý ( )
1,0 Holub celebeský (
1,0 Hrdlička čínská ( )
1,0 Hrdlička jihoasijská ( )
3,1,1 Hroznýšovec kubánský ( )
0,2,5 Hutie stromová ( )
1,0 Chameleon jemenský ( )
1,1 Jaguarundi ( )
1,1,1 Jeřáb bělošíjí ( )
1,1 Jeřáb mandžuský ( )
0,1 Jezevec evropský (
1,0 Kabar pižmový (
1,1 Kachnička mandarínská (
2,0 Kakadu brýlový ( )
2,1 Kakadu žlutolící sumbský ( )
1,1 Kalimiko ( )
0,0,3 Kalous ušatý ( )
1,1 Kapybara (
1,1 Klokan rudokrký ( )
2,1 Kočka divoká ( )
1,1 Kočka rybářská ( )
2,2 Kolpík bílý ( )

3,0 Kotul veverovitý ( )
2,0 Koza šrouborohá ( )
1,3 Kozorožec kavkazský ( )
1,1 Králík divoký (
1,1 Krkavec velký ( )
2,1 Křepelka korunkatá (
0,1 Kuna skalní (
4,4,1 Kvakoš noční ( )
1,1 Labuť koskoroba (
1,0 Ledňák obrovský ( )
0,1,2 Leguán kubánský ( )
2,0 Lemur vari červený ( )
1,1,2 Leskoptev tříbarvá
1,0 Levhart obláčkový ( )
1,2 Liška obecná (
1,1 Majna Rothschildova ( )

Branta canadensis minima)
Chauna torquata

Ciconia ciconia
Ciconia nigra

Turdus hortulorum
Celestus warreni

Paroedura picta)
Crax rubra

Gallicolumba tristigmata)
Streptopelia chinensis chinensis

Streptopelia tranquebarica humilis
Epicrates angulifer

Capromys pilorides
Chamaeleo calyptratus

Puma yagouaroundi
Grus vipio

Grus japonensis
Meles meles meles)

Moschus moschiferus)
Aix galericulata)

Cacatua ophthalmica
Cacatua sulphurea citrinocristata

Callimico goeldii
Asio otus

Hydrochoerus hydrochaeris)
Macropus rufogriseus

Felis silvestris
Prionailurus viverrinus

Platalea leucorodia

Saimiri sciureus
Capra falconeri heptneri

Capra caucasica
Oryctolagus cuniculus)
Corvux corax

Rollulus rouloul)
Martes foina)

Nycticorax nycticorax
Coscoroba coscoroba)
Dacelo novaeguineae
Cyclura nubila nubila

Varecia rubra
(Lamprotornis superbus)
Neofelis nebulosa

Vulpes vulpes)
Leucopsar rothschildi

Callithrix pygmaea)
1,0 Korunáč Sclaterův ( )
1,1 Kosman zakrslý (

Goura sheepmakeri
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3,6 Makak chocholatý ( )
7,0 Malpa hnědá ( )
0,1 Mangabej černý ( )
1,3 Mangusta liščí (
1,1 Mara stepní (
1,1 Margay ( )
1,1 Medvěd grizzly (
0,1 Medvěd malajský ( )
0,0,2 Mlok skvrnitý ( )
0,1 Moták pochop ( )
1,1 Mravenečník velký ( )
0,1,3 Mýval severní (
1,1 Nandu pampový (
0,1 Norek evropský ( )
1,2 Nutrie ( )
1,0 Orlície bornejská ( )
6,1 Outloň malý ( )
5,5 Papoušek vlnkovaný ( )
1,1 Pásovec štětinatý ( )
2,1 Páv korunkatý ( )
2,5 Pižmovka velká ( )
1,3 Prase divoké ( )
1,3 Prase visajanské ( )
0,0,6 Psoun prériový (
2,0 Puštík bělavý středoevropský ( )
1,1 Puštík bradatý ( )
0,0,3 Puštík obecný ( )
1,1 Raroh velký ( )
5,5 Ropucha obecná ( )
1,0 Rys ostrovid karpatský ( )
1,1 Sambar skvrnitý ( )
1,1,2 Seriema rudozobá ( )
0,1 Sklípkan Smithův
0,0,3 Skokan hnědý ( )
0,0,1 Slípka zelenonohá ( )
1,0 Sokol stěhovavý ( )
0,1,1 Sova pálená ( )
1,1 Sovice krahujová ( )
1,1 Sovice sněžní ( )
2,2 Sýc rousný ( )
3,2 Sýček obecný ( )
1,1 Takin indický (
1,0 Tapír jihoamerický ( )
2,1 Timálie čínská ( )
1,0 Urzon kanadský ( )
1,1 Užovka červená ( )
0,0,2 Včelojed lesní ( )
0,1 Veverka obecná ( )
1,3 Vikuňa ( )

Macaca nigra nigra
Cebus apella

Lophocebus atterimus
Cyncitis penicillata)

Dolichotis patagonum)
Leopardus wiedii

Ursus arctos horribilis)
Helarctos malayanus

Salamandra salamandra
Circus aeruginosus

Myrmecophaga tridactyla
Procyon lotor)

Rhea americana)
Mustela lutreola

Myocastor coypus
Orlitia borneensis

Nycticebus pygmaeus
Melopsittacus undulatus

Chaetophractus villosus
Pavo cristatus

Cairina moschata
Sus scrofa

Sus cebifrons negrinus
Cynomys ludovicianus)

Strix uralensis macroura
Strix nebulosa lapponica
Strix aluco

Falco cherrug
Bufo bufo

Lynx lynx carpathicus
Rusa alfredi

Cariama cristata
(Brachypelma smithi)

Rana temporaria
Gallinula chloropus

Falco peregrinus
Tyto alba

Surnia ulula
Nyctea scandiaca

Aegolius funereus
Athene noctua
Budorcas taxicolor taxicolor

Tapirus terrestris
Leiothrix lutea

Erethizon dorsatum
Elaphe guttata

Pernis apivorus
Sciurus vulgaris

Vicugna vicugna

)
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Ohrožené druhy fauny ČR
/Native fauna endangered species:

1,1 Čáp bílý ( )
1,1 Čáp černý ( )
2,1 Kočka divoká ( )
2,2 Kolpík bílý ( )
1,1 Krkavec velký ( )
4,4,1 Kvakoš noční ( )
0,0,2 Mlok skvrnitý ( )
0,1 Moták pochop ( )
2,0 Puštík bělavý středoevropský ( )
1,1 Raroh velký ( )
5,5 Ropucha obecná ( )
1,0 Rys ostrovid karpatský ( )
1,0 Sokol stěhovavý ( )
0,1,1 Sova pálená ( )
1,1 Sýc rousný ( )
3,2 Sýček obecný ( )
1,1 Sysel obecný ( )
0,0,2 Včelojed lesní ( )
0,1 Veverka obecná ( )
0,2 Vlk obecný ( )
1,2 Výr velký ( )
1,1 Zmije obecná ( )
0,1 Želva bahenní ( )

Ciconia ciconia
Ciconia nigra

Felis silvestris
Platalea leucorodia

Corvux corax
Nycticorax nycticorax
Salamandra salamandra
Circus aeruginosus

Strix uralensis macroura
Falco cherrug

Bufo bufo
Lynx lynx carpathicus

Falco peregrinus
Tyto alba

Aegolius funereus
Athene noctua

Spermophilus citellus
Pernis apivorus

Sciurus vulgaris
Canis lupus lupus

Bubo bubo
Vipera berus
Emys orbicularis

CELKEM/TOTAL
druhy/species 22 jedinci/specimen 61

1,1 Vlk hřivnatý ( )
0,2 Vlk obecný ( )
0,0,1 Volavka popelavá ( )
1,2 Výr velký ( )
1,0 Zoborožec vrásčitý ( )
3,0 Želva annámská ( )
0,1 Želva bahenní ( )
1,1,5 Želva nádherná ( )

Chrysocyon brachyurus
Canis lupus lupus

Ardea cinerea
Bubo bubo

Aceros corrugatus
Mauremys annamensis

Emys orbicularis
Trachemys scripta elegans

0,0,1 Želva zelenavá ( )
0,0,1 Želva žlutohnědá ( )

Testudo hermanni
Testudo graeca

CELKEM/TOTAL
druhy/species 112 jedinci/specimen 299



Jaguarundi / / Jaguarundi / JaguarundiPuma yagouarondi

Mara stepní / / Patagonian mara / Groser MaraDolichotis patagonum
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Kakadu žlutolící sumbský / / Lesser sulphur-crested cockatoo / Gelbwangen KakaduCacatua sulphurea citrinocristata

Kočka divoká / / Wild cat / WildekatzeFelis silvestris
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Kapybara vodní / / Capybara / WasserschweinHydrochoerus hydrochaeris
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Kvakoš noční / / Night-heron / NachtreiherPlatalea leucorodia

Kolpík bílý / / Eurasian Spoonbill / LöfflerPlatalea leucorodia
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Kontaktní zoo / Pet animal yard / Streichelzoo
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Koza šrouborohá / / Markhor / SchraubenziegeCapra falconeri heptneri
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Krkavec velký / / Common raven / KolkrabeCorvus corax
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Muntžak malý / / Reeve's muntjac / Chinesische MuntjakMuntiacus reevesi
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Vlk hřivnatý / / Maned wolf / MähnenwolfChrysocyon brachyurus
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Vlk eurasijský / / Gray wolf / Europäischer wolfCanis lupus lupus
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Tapír jihoamerický / / South American tapir / FlachlandtapirTapirus terrestris
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Takin indický / / Mishmi takin / Mishmi TakinBudorcas taxicolor taxicolor

Kůň domácí hucul / / Hucul / Hauspferd - HuzuleEquus caballus f. caballus
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Prase visajanské / / Visayan warty pig / Visayans-pustelschweinSus cebifrons negrinus
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Sovice sněžná / / Snowy owl / SchneeeuleNyctea scandiaca

Křepelka korunkatá / / Crested partridge / StrausswachtelRollulus rouloul
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Páv korunkatý / / Indian peafowl / Blauer PfauPavo cristatus

Osel domácí / / Domestic ass / HauseselEquus asinus
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Nutrie říční / / Nutria / NutriaMyocastor coypus

Nosál červený / /South American coati / Südamerikanischer NasenbärNasua nasua
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Urson kanadský / / Northamerican porcupine / Nordamerikanischer BaumstachlerErethizon dorsatum

Ara vojenský / / Military macaw / Soldaten AraAra militaris mexicana
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Nové dřevěné vozíčky pro nejmenší návštěvníky / New wooden carts for the smallest visitors
/ Neue hölzerne Wagen für die kleinsten Besucher

Velký průlezový hrad je součástí rozsáhlého hřiště pro děti / The zoo's extensive playground includes a large-size climbing tower
/ Die gro e Kletterburg ist ein Bestandteil des geräumigen Kinderspielplatzesβ
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Hmyzí hotel / Bug Hotel / Insektenhotel
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Informační systém zoo / Zoo's information system / Informationssystem des Zoos

Interaktivní zařízení Máte hlad jako vlk? / Hungry as a Wolf - a play-and-discover facility
/ Interaktives Rad "Sind Sie hungrig wie ein Wolf?”
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Medvědí stezka pro děti / Bear Trail for kids / Bärenpfad für Kinder
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Dětská prolézačka v podobě draka
/ A dragon-shaped play structure

/ Kletter-Drachen für Kinder
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Zkracování přerostlých zubů u lamy alpaky
/ Cutting down the overgrown alpaca teeth

/ Kürzen der überwachsenen Zähne bei der Alpaka

52



Seznamování koček rybářských / / Zusammenbringung der Fischerkatzen
/ Fishing cats introducing to each other

Prionailurus viverrinus
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odborná
činnost 2014
Special activities 2014
Fachtätigkeit 2014

V rámci programu EEP je populace koček rybářských stabilní. Na konci roku 2014 bylo
evidováno 80 jedinců (36, 44) ve 30 institucích. Podobně jako v předchozích letech byla za-
znamenána více jak 50 procentní úmrtnost mláďat, tj. z 20 jedinců, narozených v roce
2014, jich přežilo pouze 9 z nich. Úspěšné odchovy byly zaznamenány v Zoo Duisburg, Ost-
rava, Port Lympne, Praha a Rotterdam.

V Zoo Děčín také došlo k vrhu dvou mláďat, od rodičů pocházejících ze Zoo v Nesles a
Eskilstuna. Bohužel však druhý den po porodu nebyla mláďata k nalezení, tedy se předpo-
kládá, že samice své potomky pozřela, což je u tohoto druhu kočkovité šelmy častým jevem,
jako následek různých stresových situací.

V rámci programu EEP se neustále potýkáme s problémem klesajícího počtu institucí,
které chtějí a mohou kočky rybářské chovat v lidské péči. To je nežádoucí trend, neboť v po-
slední době je v nabídce institucí několik jedinců, které momentálně není možné někam
umístit. Problém je o to vážnější, že se snažíme držet populaci koček rybářských původem
ze Srí Lanky mimo populaci pocházející z pevninské Asie. V plánu je výměna některých je-
dinců mezi zoologickými zahradami v USA a v Evropě a také import jedinců ze Srí Lanky.

Zpráva o situaci v EEP koček rybářských byla přednesena na jednání Mid-year Felid
TAG meetingu v Zoo Jihlava a také na EAZA Annual meetingu v Budapešti.

Mgr. Tomáš Rus
vyuka@zoodecin.cz

koordinátor EEP pro kočky rybářské

EEP Fishing cat – kočka rybářská ( )Prionailurus viverrinus
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Přehled pracovních cest zaměstnanců zoo v roce 2014

Termín cesty Zaměstnanec Místo Účel cesty

13. 1. Roman Řehák Zoo Ohrada dovoz klokana rudokrkého
29. 1. – 30. 1. Mgr. Tomáš Rus, Zoo Praha komise pro plazy a obojživelníky

17. 2. –18. 2. Roman Řehák, Zoo Emmen dovoz čáji obojkové

22. 2.–23. 2. Radka Krejčová Praha Chuchle kurz instruktor jezdectví
7. 3.–9. 3. Mgr. Tomáš Rus Zoo Jihlava jednání EAZA – Felid Tag
29. 3.–30. 3. Radka Krejčová Praha Chuchle kurz instruktor jezdectví
31. 3. Ing. Dagmar Floriánová, Zoo Drážďany předání výstupů projektu

„ZOO V NOVÉM“

5. 4. Ing. Dagmar Floriánová, Bad Schandau
(Německo)

28. 4.–29. 4. Ing. Dagmar Floriánová Liberec Rašovka školení ČSKS
17. 5.–18. 5. Radka Krejčová Dolní Pole u Vitic kurz instruktor turistické

jízdárny
21. 5. Roman Řehák Zoo Olomouc komise papoušci
27. 5. Kateřina Majerová Ústí nad Labem školení
1. 6. Radka Krejčová Praha V. Chuchle zkoušky instruktor turistické

jízdárny
10. 6. Ing. Dagmar Floriánová, Most miniveletrh cestovního ruchu

31. 7. Jiří Doubek Zoo Olomouc zásobování expozice Rajské
ostrovy

6. 9. Jiří Doubek Olomouc dovoz mořských koníků
17. 9.–18. 9. Roman Řehák, Bettembourg dovoz sambarů skvrnitých

23. 9. Ivan Stodola Bukovany dovoz materiálu
u Benešova

23. 9.–28. 9. Mgr. Tomáš Rus Budapešť konference EAZA
(Maďarsko)

24. 9. Ivan Stodola, Praha veletrh For Arch

24. 9.–26. 9. Ing. Dagmar Floriánová, Zoo Dvůr n/L vzdělávací a marketingová
komise

29. 10. Pavel Brůža Ústí nad Labem školení
22. 11. Jiří Doubek Čáslav zásobování expozice Rajské

ostrovy
21. 12.–22. 12. Mgr. Tomáš Rus ČZU Praha prodloužení osvědčení

Jiří Doubek

Mgr. Tomáš Rus (Nizozemí)

Ajka Houšková, (Německo)
Dita Hendlová

turistická burza
Ajka Houšková

Dita Hendlová

Mgr. Tomáš Rus (Lucembursko)

Miroslav Pokorný,
Pavel Brůža, Iossif Mašek

Ajka Houšková,
Alena Šotolová
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Psoun prériový / / Black tailed prairie dog / PräriehundCynomys ludovicianus
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rok 14 v zoo
očima marketérky

20

Návštěvnost Zoo Děčín v letech 1966 až 2014

Rok Návštěvnost Rok Návštěvnost

1966 62 600
1967 70 000
1968 56 000
1969 60 000
1970 63 000
1971 76 000
1972 91 000
1973 74 377
1974 72 238
1975 74 895
1976 73 406
1977 69 267
1978 75 692
1979 62 655
1980 67 223
1981 63 869
1982 59 423
1983 70 033
1984 76 975
1985 83 108
1986 81 421
1987 72 439
1988 70 889
1989 67 323

1991 43 387
1992 64 084
1993 50 000
1994 45 664
1995 45 331
1996 52 579
1997 50 795
1998 48 000
1999 62 571
2000 69 246
2001 54 512
2002 59 887
2003 63 564
2004 71 578
2005 70 457
2006 64 811
2007 90 428
2008 80 651
2009 82 137
2010 73 117
2011 93 080
2012 90 489
2013 90 373
2014 109 758

1990 55 146 2015 ?

V roce 2014 uspořádala děčínská zoo celkem 46 akcí pro širokou veřejnost, které
navštívilo téměř 24 tisíc osob (tzn. 22% návštěvníků). Přesný počet není znám, neboť
některé akce neevidujeme. Velkých celoodpoledních a mediálně velmi zviditelněných
akcí bylo 8. Tyto akce navštívilo 5 096 návštěvníků. Velké akce se konaly většinou bě-
hem sobotního odpoledne a v průměru se jedné akce zúčastnilo 637 lidí.

Jako tradičně nejvyšší návštěvnost Zoo Děčín byla v letních měsících. Na návštěv-
nosti se podepisuje především počasí. Z dlouhodobých sledování jednoznačně vyplývá,
že sobota je dnem, kdy chodí do děčínské zoo nejvíce návštěvníků. Výjimkou jsou pouze
prázdninové měsíce. V tomto období je největší návštěvnost ve dnech úterý až čtvrtek.
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Návštěvnost Zoo Děčín v v roce 2014

V roce 2014 jsme poprvé v historii děčínské zoo přivítali stotisícího návštěvníka.
Byl jím pan Jaroslav Jukl z Ústí nad Labem.

Předání dárku 100 000. návštěvníkovi / Awarding the visitor No. 100,000
/ Übergabe des Geschenkes dem 100 000. Besucher



Válečníkovy neklidné cesty za klidem

Rumunsko

Island

Svatojakubská pouť

Sardinie - Láska na první pohled

Kanárské ostrovy na divoko

USA západní pobřeží klasickým okruhem

Luboš Stria / 2. ledna 130

Jiří Řehák / 6. února 75

Markéta Husáková / 6. března 130

Luboš Stria / 7. dubna 140

Štěpánka Šmídová / 4. října 47

Vít Slezák / 6. listopadu 101

Ondřej Smíšek / 4. prosince 90

Přednášky proběhly ve spolupráci s Městskou knihovnou Děčín.

Přednášky pro veřejnost
v rámci cyklu „Procestujte s námi svět“

NÁZEV AKCE / PŘEDNÁŠEJÍCÍ / DEN ÚČAST
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Přednáška pro veřejnost / A public talk / Vorlesung für die Öffentlichkeit
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Akce v zoo pro veřejnost

NÁZEV AKCE SPOLUPRÁCE S JINÝMI
DATUM ORGANIZACEMI

/ PARTNERY / SPONZORY

POPIS AKCE / ÚČAST
POČET OSOB

Do zoo zdarma

Jedničkáři do zoo zdarma

EkoKino

Masopust ze zoo na zámek

Jarní prázdniny

Oslavte s námi MDŽ

Barevný týden

x
1. ledna

31. ledna až 2. února x vstup do zoo zdarma
/494

Ministerstvo životního prostředí ČR,

15. února

Lužičan a Křiničánek,
Kavárna a bistro Houpací koník,
Kozí dráha, Tupperware,
Jekyll & Hyde, RABINA s.r.o.,
o.s. Křesťanské společenství Jonáš,
SHŠ Exitus in Dubio,
Restaurace Pastýřská stěna masku. Vítěz soutěže

jede v čele maso-
pustního průvodu na
oslíkovi. Cesta na
zámek je doplněna o
různá zastavení a
taškařice zakončené
soudem s med-
vědem. /436

22. února až 2. března pro děti /286

ZUŠ Děčín Zlevněné vstupné
s malým dárečkem
od ZUŠ pro všechny
ženy /1 008

x
7. až 11. dubna dílna pod širým

nebem pro ZŠ a ÚSP
na téma kampaně
EAZA /250

/

Za samé jedničky

Promítání výběru
po celý únor Ekofilm - mezinárodní filmový festival filmů doplněné o

ekologické aktivity
v Expozici Rajské
ostrovy. /205

Zámek Děčín, KUBO, V rámci spolupráce
Valdemar Grešík - Natura s.r.o., se zámkem: mož-
Dům dětí a mládeže Děčín, nost zakoupení

společného vstupné-
ho za výhodnou
cenu. V zoo tradiční
soutěž O nejchut-
nější koblihu a sou-
těž O nejhezčí

Ski Bartoň Sports Stanovištní soutěž

8. března

Tradiční výtvarná

NEEVIDOVÁNO



Startujeme!

Velikonoce v zoo

Komentované krmení zvířat

Zoo Děčín dětem

Komentované krmení zvířat

S oslíkem po zoo

Noc snů

UCSZOO, Baby ZOOM,
12. dubna Elektrowin, Eoné kosmetika, BabyZoom v rámci

JORDAN THOMAS, UCSZOO během
Mýdlárna Rubens, VZP ČR, akce k zahájení
www.dobrasvacina.eu sezóny

/872

17. až 21. dubna těž pro děti /2655
.

x
květen o víkendech ly 2x denně, skupina

makaků chochola-
tých, mravenečníci
velcí, mangusty liščí

/

17. května ním duchu s aktivi-
tami adrenalin par-
ku /475

x
červen o víkendech

x Prohlídka zoo s prů-
1. června vodcem a s oslíkem

mimořádně pro
všechny děti zdarma

/671

RYKO plus spol. s r.o., RABINA s.r.o. Tradiční mezinárod-
6. června Restaurace KOCANDA, Envirocont, ní akce pro zdravot-

FITNESS VÝPŘEŽ, BK Horejsek Děčín, ně znevýhodněné
ZUŠ, Limma Food, Balconi, DeCe osoby.
COMPUTERS, EasyComp, Ing. Daniel
Florián, VZP ČR, Dům tisku, TESCO, zvané hosty
Ovoce-zelenina Jaroslav Suchý, Junák
- svaz skautů a skautek, MC Rákosníček,
CAYMAN travel, Cukrárna EXPRES,
Hračky Barvíř, spol. s.r.o.,
spol. s.r.o., GPD a.s. /230

Volby do soutěže

Ski Bartoň Sports Stanovištní sou-

Medvěd hnědý grizz-

Jedlová - adrenalin park Den dětí ve sportov-

Medvěd hnědý grizz-
ly 2x denně, skupina
makaků chochola-
tých, mravenečníci
velcí, mangusty liščí

Akce pouze pro

Agrokomplex

NEEVIDOVÁNO

/NEEVIDOVÁNO
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NÁZEV AKCE SPOLUPRÁCE S JINÝMI POPIS AKCE / ÚČAST
DATUM ORGANIZACEMI POČET OSOB

/ PARTNERY / SPONZORY
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Zoo slaví!

Hurá prázdniny!

Komentované krmení zvířat

Setkání se zvířaty

Ukázky sokolnictví

Večerní prohlídky pro děti

Večerní prohlídky

Noc v zoo

Příměstský tábor

Jekyll & Hyde, Restaurace
BK Horejsek, otevření zoo

DS Karel Čapek, DDM Děčín,
Klub orientačního běhu /721

x
27. června až 6. července /5 316

.
x Medvěd hnědý grizzly

2x denně, skupina
makaků chocholatých,
mravenečníci velcí,
mangusty liščí

x V pracovní dny půl hodiny
setkání s kontaktními zvířa-
ty, focení a povídání o cho-
vu v domácích podmínkách

x Denně před správní budo-
1. až 14. července vou sokolnická cvičení –

Miroslav Chrastný

x
a hrami pro děti po zavírací
době. Omezená kapacita

/45

x
18. července a 15. srpna komentářem. Omezená ka-

pacita /19

Hasičský záchranný sbor
Ústeckého kraje - Děčín s přespáním v zoo a s do-

provodným programem.
Omezená kapacita,
velmi oblíbená akce /25

x Děti pasovány do rolí oše-
řovatelů a ostatních pra-

covníků zoo formou soutěží
mezi čtyřmi družstvy.
Téma Opičí ostrovy /20

Celodenní akce k oslavě
21. června Pastýřská stěna, 65. výročí

v Děčíně

Jedničkáři do zoo zdarma

červenec a srpen denně

červenec a srpen
v pracovní dny

Prohlídka zoo s oslíkem
4. a 18. července,
15. a 29. srpna

Prohlídka zoo s odborným

Akce pro děti školního věku
25. července a 8. srpna

28. července až 1. srpna t

/NEEVIDOVÁNO

/NEEVIDOVÁNO

/NEEVIDOVÁNO

NÁZEV AKCE SPOLUPRÁCE S JINÝMI POPIS AKCE / ÚČAST
DATUM ORGANIZACEMI POČET OSOB

/ PARTNERY / SPONZORY
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Loupežnická zoo

Komentované krmení zvířat

Den adoptivních rodičů

Václavské dny v zoo

Ptačí podzim

Den pro seniory

I zvířata mají svátek

Den bílé hole

Podzimní prázdniny

Pojďte s námi ven!

Strašidelná zoo

x Odpoledne plné zábavy a
31. srpna soutěží s pohádkovými

loupežníky /471

x Medvěd hnědý grizzly 2x
září o víkendech denně, skupina makaků

chocholatých, mraveneční-
ci velcí, mangusty liščí

Restaurace Kocanda
6. září ty - sponzory, adoptivní

rodiče a přátele zoo jako
poděkování za spolupráci

/72

26. až 28. září dicií hledá správná odpověď
/871

x Program určený pro děti
září z MŠ a I. stupně ZŠ na téma

ptáci a krmítka /433

x Senioři za symbolické
1. října vstupné do zoo mohli na

prohlídku zoo a na virtuální
prohlídku v učebně /108

HC Děčín Oslava svátku zvířat a zvířat
4. října chovaných v naší zoo /662

x Možnost vyzkoušet si,
15. října jak zoo vnímají nevidomí

lidé během speciálního
programu /93

25. až 29. října /1 545

x Výlet do chráněné přírodní
29. října 2014 lokality /3

UCSZOO Nejoblíběnější akce v zoo
1. listopadu se strašidly, dýněmi a lam-

pionovým průvodem /1142

/NEEVIDOVÁNO

Akce pouze pro zvané hos-

Ski Bartoň Sports Soutěž, kdy se pomocí in-

Ski Bartoň Sports Stanovištní soutěž pro děti

NÁZEV AKCE SPOLUPRÁCE S JINÝMI POPIS AKCE / ÚČAST
DATUM ORGANIZACEMI POČET OSOB

/ PARTNERY / SPONZORY



Podvečerní prohlídka

Děti zvířatům, zoo dětem

Čertovský rej v zoo

Dárečkování

Do zoo zdarma

x Prohlídka zoo s odborným
14. listopadu komentářem. Omezená

kapacita /13

x Akce určena především
1. až 19. prosince pro MŠ /515

RABINA s.r.o., Mikulášská nadílka -
6. prosince Ovoce - zelenina Jaroslav Suchý, děti si prošly peklem

fhsystem.cz, za svým dárkem
Agrokomplex- bio-jatky Verneřice, od Mikuláše
Natura - V. Grešík /317

x Vstupné pro děti za polovi-
20. prosince nu /43

x
24. prosince /250 odhad

Ukázky sokolnictví / Showing the art of falconry / Falknereivorführung

NÁZEV AKCE SPOLUPRÁCE S JINÝMI POPIS AKCE / ÚČAST
DATUM ORGANIZACEMI POČET OSOB

/ PARTNERY / SPONZORY
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Výběr nejlépe hodnocených akcí

Strašidelná zoo

Zoo slaví

Již tradiční podvečer se strašidly. Opět jsme akci rozdělili na dvě části. V amfiteátru
děti s rodiči vyráběli strašidla z dýní za doprovodu kapely U-Style. V areálu pak probíha-
ly čarodějnické soutěže. V letošním roce jsme akci začali již v 15 hodin, abychom uspo-
kojili všechny návštěvníky s výrobou strašidel z dýní.

K 65. výročí otevření zoo pro veřejnost jsme připravili velmi bohatý program. Akce
začala již v ranních hodinách slavnostním otevřením dalšího úseku stezky Pastýřanda.
Běhuchtiví si mohli vyzkoušet novou trasu orientačního běhu kolem zoo. V poledne jsme
nabídli na Labském nábřeží pod novou Via ferratou možnost pohladit si kontaktní zvířa-
ta. Od 14 hodin probíhala oslava výročí v areálu zoo. Tentokrát jsme slavili prací. Ná-
vštěvníci si během soutěží vyzkoušeli téměř všechna povolání v naší zoo, mohli nahléd-
nout do zákulisí a dostat se výjimečně i k vybraným zvířatům.
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Noc snů

Od roku 2004 se děčínská zoo každoročně zapojuje do mezinárodní akce Dreamnight at
the zoo. Jedná se vždy o velmi hezkou akci pro zvané zdravotně znevýhodněné občany a lidi
z ústavů sociální péče z okolí naší zoo. Během této akce se najde vždy mnoho dobrovolníků a
zaměstnanců zoo, kteří přiloží zdarma ruku k dílu a vytvoří tak úžasnou a nezapomenutel-
nou atmosféru. Za jejich ochotu jim patří velký dík.

VÝSTAVY

Palmový olej

Od pólu k pólu

leden – březen
počet návštěvníků
- neevidováno

duben – prosinec
počet návštěvníků
- neevidováno

Obě výstavy probíhaly ve
výstavní síni Zoo Děčín.
Výstava je otevřena široké
veřejnosti.
Obě výstavy vznikly na
podporu kampaní EAZA
a byly doplněny promítá-
ním tématických filmů.

Z výstavy Od pólu k pólu / The Pole to Pole display
/ Ausstellung Vom Pol zum Pol



PREZENTACE MIMO AREÁL ZOO

Veletrhy cestovního ruchu

Svatý Jiří pod zámkem

Veletrh podřipské nemocnice

Koruna pro zoo

Domov pro seniory Děčín

Destinační fond Prezentace zoo v rámci
Českého Švýcarska spolupráce s o.p.s. České

Švýcarsko

Sojčáci Děčín prezentace zoo formou
kontaktních zvířat a soutěží

Centrum sociálních prezentace zoo,
služeb informační materiály

DDM Rumburk výukově - zážitkový pro-
gram pro děti z Rumburku,
které každoročně mezi se-
bou vybírají peníze na adop-
ci medvěda hnědého grizzly

výukově - zážitkový pro-
gram pro klienty domova
důchodců
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Povídání o zvířátkách

Městské slavnosti Jílové

Běh pro Děčín

Dětský den v České Kamenici

Dětský den na hřišti FK Řezus

Dětský den v zámeckém parku

Slavnostní vyhodnocení soutěže

OC Fórum Ústí nad Labem Prezentace zoo formou kon-
taktních zvířat a soutěží

x Prezentace zoo a rozdávání
informačních materiálů

VW Horejsek Zaměstnanci zoo podpořili
svým během výstavbu hřiš-
tě v Děčíně. Díky PR člán-
kům jsme informovali nejen
o této akci, ale i o dalších
našich aktivitách

CDM Česká Kamenice Prezentace zoo formou kon-
taktních zvířat a soutěží

DDM Děčín Prezentace zoo formou kon-
taktních zvířat a soutěží

Státní zámek Benešov n/Pl. Prezentace zoo formou kon-
taktních zvířat a soutěží

Krajský úřad Ústecký kraj Převzetí prestižního oceně-
ní + prezentace o zoo se
zaměřením na rodinu

Společnost přátelská rodině

NÁZEV AKCE SPOLUPRÁCE POPIS
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Stezka odvahy

Turistická burza Bad Schandau

Turistická burza Most

Andělé bez křídel

BabyZoom 2014

Procházka s mapou

MC Sovička Jílové Prezentace pavouků a hadů
na jednom stanovišti uvede-
né stezky

Destinační fond
Českého Švýcarska ní kontaktních zvířat

Město Most Prezentace zoo a představe-
ní kontaktních zvířat

x Charitativní akce
pro Dominika

UCSZOO Soutěž mezi zoo o nej mlá-
dě roku

Klub orientačního běhu Děčín Mapa pro stezku Pastýřan-
da se rozdává na pokladně
zoo, pronájem prostor na
vzájemnou reklamu

Prezentace zoo a představe-

NÁZEV AKCE SPOLUPRÁCE POPIS

Účast na charitativní akci pořádané organizací Andělé bez křídel
/ Taking part at an event organised by the Andělé bez křídel
("Angels with no Wings"), a Czech charity / Teilnahme an der
charitativen Veranstaltung der Organisation Engel ohne Flügel

Den dětí v České Kamenici / The Children's Day in
Česká Kamenice / Kindertag in Česká Kamenice



Ing. Dagmar Floriánová
vedoucí Centra návštěvnických služeb

marketing@zoodecin.cz

AKTIVITY NA PROPAGACI ZOO

Na zvýšení povědomí o děčínské zoo jsme během roku používali reklamní tiskoviny,
kterými byl např. obecný leták o zoo, leták o Expozici Rajské ostrovy, leták Akce 2014, leták
Zoo v novém. Do soutěží a pro významné příležitosti byly zhotoveny hrnečky, magnetky,
přívěšky na klíče, přívěšky s žetony do vozíku, samolepky, odznáčky, visačky na kufr apod.

Děčínská sportovní, p. o. - plavecký areál
Děčínský deník
Dopravní infosystém (Walli)
Enter (zpravodaj o kulturním dění v Děčíně)
EUROCARD s. r. o., Praha
Pivovar OC
Princip
Výlep letáků
Zlaté stránky
Zpravodaj (děčínský črtnáctideník)
Zámek Děčín - informační centrum
Živé firmy
Bannery

Voucher

umístění stojanů s letáky zoo
inzerce PF
informační dopravní značky - Děčín
měsíční přehled akcí
propagační vizitky do infocenter
umístění stojanů s letáky zoo
inzerce PF
na sloupech osvětlení apod. / bus
inzerce
informace o dění v zoo
umístění stojanů s letáky zoo
registrace na internetovém portálu
Zimní stadion
BK Hala Maroldova
Babylon Liberec
Tyršova ulice - parkoviště
areál restaurace Pastýřská stěna
Sportovní areál Jedlová
oplocení DDM Teplická Děčín 2x
restaurace Pastýřská stěna
Galerie Hefaistos
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ZOOSCHULEZOO-ŠKOLA

Zooškola v roce 2014
ZooŠkola, jako středisko environmentální výchovy, ús-

pěšně pokračovala ve své činnosti i v roce 2014. Celkem za
tento rok navštívilo její programy 3129 osob, převážně dětí
z mateřských, základních a středních škol, ale také klientů ús-
tavů sociální péče a členů jiných nejrůznějších organizací a
spolků. Nabídky ZooŠkoly jsou nejvíce využívány školními
zařízeními z Děčína a okolí, ale každoročně se účastní i řada
škol a mimoškolních kolektivů ze vzdálenějších míst. Výlet do
zoologické zahrady spojený se získáním nových informací je totiž zcela jistě vítaným zá-
žitkem pro široké spektrum návštěvníků. V roce 2014 využily služeb například školy z Mos-
tu, Teplic, Chomutova, Ústí n. L., České Kamenice, Litoměřic, České Lípy atd. Z mimo-
školních zájemců to byl mimo jiné Klub Karate Plzeň, ČSOB Ústí nad Labem, Domy dětí a
mládeže z Teplic, Oseku u Duchcova, Varnsdorfu, Prahy nebo Karlových Varů. Programy
se realizují také pro rodinné skupiny z řad široké veřejnosti. Stále více využívají služeb
ZooŠkoly i cestovní kanceláře. Spolupráce s agenturou PAC Teplice, která trvá už několik
let, byla úspěšně rozvíjena právě i v roce 2014.

ZooŠkola nabízela celoročně 20 stálých programů. Ty bylo možné realizovat na
objednávku kdykoliv během otevírací doby zoo. Jedná se o tyto programy:

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
Rekordmani světa zvířat
Ekologie
Mezi vlky
Abeceda zvířat
Putování po Národním parku České Švýcarsko
Patenty a vynálezy přírody
Ohrožená zvířata
Světem obojživelníků
Zvířata v náručí
Světem zvířat s oslíkem
Prohlídka zoo s průvodcem

Programy jsou rozdělené tematicky i podle doporučení pro určité věkové skupiny.
Některé jsou určené pro realizaci v učebně ZooŠkoly nebo v klubové místnosti odloučené
Expozice Rajské ostrovy, a některé se konají přímo ve venkovním areálu zoo na Pastýřské
stěně. Při realizaci v učebně nebo klubovně se využívá k výuce moderní technika, jako např.
interaktivní tabule; součástí programů je ale i bližší kontakt se zvířaty, chovanými pro tento
účel. Do kontaktu s vybranými zvířaty samozřejmě přicházejí zájemci i při programech,
které probíhají přímo v areálu zoo.
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O které programy ZooŠkoly byl v roce 2014 největší zájem?

Prvenství v počtu realizací obsadil program Domácí zvířata v zoo, který je doporučován
žákům 1. a 2. tříd ZŠ, a ve kterém se děti hravou formou, na pozadí pohádkového příběhu
vyprávěného lektorem ZooŠkoly, seznamují s domácími zvířaty, jejich úlohou a užitkem
pro člověka a také s jejich divokými předchůdci.

Pomyslnou druhou příčku obsadily souběžně dva programy. Prvním byl program pro
nejmenší „S oslíkem za zvířátky“, kdy dětem z MŠ při procházce po areálu zoo představuje
lektor společně s živým oslíkem další zvířecí kamarády. Vše doplňují obrázky a hry.
Druhým byl program pro nejstarší školáky „Patenty a vynálezy přírody“. Zde se jedná
o zamyšlení nad výbavou jednotlivých zvířat a nad jejich schopnostmi. Při programu se
odhaluje tajemství možného vzniku jednotlivých lidských nástrojů a vynálezů. Žáky pro-
gramem provází lektor a vede i jejich práci s výukovými listy.

Na třetím místě, z hlediska počtu realizací, se umístily tři programy. Jedná se o „Zvířata
a jejich mláďata“, program probíhající v učebně, zamýšlející se nad životem ve zvířecích
rodinách a cílící na podporu schopností dětí správně pojmenovat jednotlivé členy zvířecích
rodin. Dále „Lesní zvířátka“, seznamující nejen s obyvateli našich lesů, ale také podněcují-
cí k zamyšlení nad funkcí lesa a nutností jeho ochrany. Trojici programů, které se z hlediska
úspěšnosti umístily na třetím místě, doplňují „Rekordmani světa zvířat“, program, při
kterém se děti seznamují s výjimečnými tvory zvířecího světa a se zajímavými obyvateli
děčínské zoo.

Celoroční nabídku programů ZooŠkoly doplňují programy a aktivity časově omezené:

Pro měsíc únor to bylo „EkoKino“ – program, při kterém se žáci seznamují prostřed-
nictvím filmů z mezinárodního festivalu Ekofilm, s nejrůznějšími tématy, ať už se jedná
o přírodu nebo i kulturu. Tento program realizuje ZooŠkola ve spolupráci s Ministerstvem
životního prostředí České republiky. Pro předškolní děti byl alternativou program „Eko-
Hrátky“.

V dubnu se konal „Barevný týden“ – výtvarná dílna pod širým nebem. V roce 2014 byl
tematicky zaměřen na podporu záchranné kampaně EAZA – Od pólu k pólu.

V září byl nabízen, a s velkým ohlasem se setkal, program „Ptačí podzim“, určený nej-
menším dětem z MŠ a žákům I. stupně ZŠ. Cílem bylo seznámit děti s rozmanitostí ptačího
světa, s životem ptáků naší přírody na podzim a v zimě, a doporučit správnou potravu do
ptačích krmítek.

V říjnu se program „Den bílé hole“ zaměřil na to, zpřístupnit zájemcům, jak přírodu
vnímají nevidomí.

V prosinci byla ZooŠkola v duchu předvánočního času zaměřena na „dárky“. Všechny
programy byly na výběr za speciálních podmínek. Žáci nebo další zájemci mohli zvířatům
do zoo nosit např. suché pečivo, suché plody nebo ovoce a zeleninu a za to jim byla poskyt-
nuta výhoda na vstupném.

Mimo toho, že ZooŠkola nabízela, vedla a stále zlepšovala a inovovala programy
ZooŠkoly, pracovala také na realizaci všech prohlídek zoo s průvodcem. Ty byly nabízeny
na objednávku kdykoliv během roku, ale konaly se také prohlídky speciální – večerní, nebo
prohlídky určené pro rodiny s malými dětmi.

70



71

ZooŠkola v roce 2014 zrealizovala a organizovala vícekolovou vědomostní soutěž pro
žáky základních škol „ZooOlympiáda“, která podporuje zájem dětí o přírodu., pořádala
prázdninový výlet pro děti z řad široké veřejnosti „Pojďte s námi ven“, spoluorganizovala
soutěže, přednášky atd.

Práce ZooŠkoly zahrnovala v roce 2014 také spoluúčast na tvorbě a kontrole funkčnosti
informativních tabulí a interaktivních zařízení v areálu Zoo Děčín, lektoři se věnovali
chovu kontaktních zvířat ZooŠkoly a péči o ně, započata byla také přeměna a inovace tiš-
těných zábavně-výukových materiálů pro děti. Své znalosti a schopnosti si pracovníci Zoo-
Školy rozšiřovali účastí na vzdělávacích seminářích anebo na setkání vzdělávacích
pracovníků UCSZOO.

Program ochrany přírody, seznamování se zvířaty i rostlinami, péče o vybraná zvířata a
další činnost je také náplní zájmových kroužků v Zoo Děčín. V roce 2014 je navštěvovalo
celkem na pět desítek dětí. ZooKroužek se mimo jiné aktivně připojil ke kampani „Ukliďme
svět!“, vyhlášené Českým svazem ochránců přírody a společně se ZooKlubem čerpal nové
informace ze světa zvířat při celodenním výletu v Zoo Praha.

Alena Šotolová
specialistka pro vzdělávání, lektorka ZooŠkoly

zooskola@zoodecin.cz

Zooškola / ZooSchool / ZooSchule
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mi i malými činy můžeme všichni přispět ke zlepšení tohoto stavu. Kromě tištěných infor-
mací mohli návštěvníci shlédnout dokumentární filmy s polární tématikou a také spot
CITES o nelegálním obchodu s ohroženými druhy živočichů. Pro nejmenší bylo připraveno
několik her a omalovánky. Děti si mohly skládat iglú, určovat živočichy a zoogeograficky je
umístit do správné polární oblasti, chytat ryby z kajaku či vyzkoušet si některé tradiční inu-
itské hry.

V rámci ekologického února byly školním kolektivům promítány ekologické dokumen-
tární filmy a pro děti z mateřských škol byl připraven program Ekohrátky, v jehož rámci by-
ly poučeny o šetrném chování k přírodě.

V dubnu byl pro školní kolektivy realizován Barevný týden. V této dílně pod širým ne-
bem byli žáci seznámeni s kampaní a také s činnostmi, které vedou ke snížení vlivu lidské
činnosti na ekosystém. V rámci výtvarné činnosti si poté děti vyrobily textilní tašky.

V duchu kampaně jsme připravili stanovištní soutěže Jarní a Podzimní prázdniny a také
Václavské dny v zoo.

Tématem Od pólu k pólu byla také inspirována tříkolová soutěž Zoologická olympiáda
pro žáky druhého stupně základních škol a studenty odpovídajících ročníků gymnázií. Prv-
ní kolo probíhalo korespondenční formou a žáci měli za úkol vyplnit velmi obtížný test. By-
lo jim však usnadněno, neboť mohli využívat jakékoli zdroje informací. V druhém kole, kte-
ré bylo také korespondenční, museli soutěžící vypracovat samostatnou práci, týkající se
polárních oblastí a živočichů v nich žijících a která měla nést název „Život v polárních ob-
lastech“. Ve třetím kole, které se již konalo v areálu zoologické zahrady, mohli soutěžící zú-
ročit informace, se kterými se setkali při plnění předchozích dvou kol. Čekal je opět test,
praktický úkol týkající se severního a jižního pólu a poznávání přírodnin.

Mgr. Tomáš Rus
specialista CNS, asistent zoologa

vyuka@zoodecin.cz
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EAZA IUCN/SSC
Pole to pole Campaign

Pro rok 2014 byla asociací EAZA vyhlášena
kampaň s názvem Od pólu k pólu (Pole to Pole
Campaign), jejímž cílem je především bojovat
proti globálním změnám klimatu. V naší zoo se
snažíme zvýšit povědomí návštěvníků v oblasti
ochrany životního prostředí. Celá kampaň se
nese v duchu: … i malé činy každého z nás, mo-
hou mít velký efekt na přírodu. V rámci kampa-
ně jsme připravili:

Výstavu s názvem Od pólu k pólu. Ve vý-
stavní síni se návštěvníci mohli seznámit s in-
formacemi o ničení životního prostředí, jaký-



73

Natáčení České televize – pořad Kocour Mour
/ Filming "Tabby the Tom-cat" - a programme for the Czech TV

/ Aufnahme der Tschechischen Television - Programm „Kater Mour“



Spolupráce s médii v roce 2014

Spolupráce děčínské zoo s médii se již mnoho let drží na slušné úrovni. Daří se prosazo-
vat novinky jak na okresní, krajské, tak celorepublikové úrovni. Jednotlivá média jsou o veš-
kerém dění v zahradě informována prostřednictvím elektronické pošty. Kromě tiskových
zpráv dostávají i kvalitní obrazový materiál, který jsme v roce 2014 rozšířili také o videozá-
znamy. Spolupráce s médii si velmi ceníme, výrazně přispívá k propagaci naší zoo.

– Zajímavé reportáže ze Zoo Děčín odvysílala především TV Nova, se svými kame-
rami jezdila za zvířaty ale i TV Prima nebo ČT 1. Česká televize zahrnula naši zahradu do
nově chystaného pořadu s názvem „Kocour Mour poznává své příbuzné“. Natáčecí štáb
dorazil do zoo s mladým kocourkem, který měl za úkol přiblížit dětem svět koček a předsta-
vit jim nejrůznější druhy kočkovitých šelem. V děčínské zoo se natáčení zaměřilo na kočku
rybářskou, rysa ostrovida, margaye, pralesní kočku jaguarundi a kočku divokou. Seriál při-
šel na obrazovky České televize během podzimu 2014. Další velmi pěkná videoprezentace,
které byla děčínská zoo také součástí, vznikla během roku 2014 z iniciativy Magistrátu měs-
ta Děčín a bude v budoucnu sloužit pro prezentaci města na poli cestovního ruchu. V pořa-
du „Dva v jednom městě“ navštívili moderátoři postupně všechna atraktivní místa ve měs-
tě a líbivou formou je představili divákům. Novinky ze zoo si samozřejmě nenechaly ujít ani
místní internetové televize. Zájem regionálních, ale i republikových televizních stanic vzbu-
zovaly v roce 2014 především zajímavé odchovy, dovezená zvířata i akce pro veřejnost. Od-
kazy na některá z videí je možné si prohlédnout na webových stránkách zoo v sekci Aktuali-
ty/Nenechte si ujít.

– Zpravodajství o dění v zoo přebírá mnoho rádiových stanic. Nejčastěji to v roce
2014 byla regionální rádia – Hitrádio FM, Český rozhlas, Rádio Blaník, Rádio Impuls a dal-
ší. Velmi nás těší spolupráce s rádii, která ve svých reportážích využívají mluveného slova
pracovníků zoo. Několikrát do roka se naši zaměstnanci zúčastňují také živých vysílání
v pořadu Svět zvířat Českého rozhlasu Sever.

– Největším mediálním partnerem byl i pro tento rok Deník. Nejčastěji pak samozřej-
mě jeho děčínská odnož a další nejbližší okresní deníky. Dle monitoringu médií vyšlo v De-
níku za rok 2014 téměř tři sta článků, fotografií, anket, pozvánek a dalších materiálů. Vel-
kou podporu zajišťují také deníky MF Dnes, Právo, Lidové noviny, Blesk, Aha nebo Metro.
Mnoho zpráv a novinek ze zoo pravidelně zpracovává Česká tisková kancelář, která je po-
skytuje dalším médiím. Informace z děčínské zoo přinášely v roce 2014 také mnohé časopi-
sy – Koktejl, Vlasta, Katka, Fajn život, Děti a my, Blesk hobby, Příroda, 5plus2, Chvilka pro
tebe a další. Obyvatelům Děčína a okolí zprostředkovává pravidelné informace o akcích a
novinkách týdeník Princip, Zpravodaj města Děčína, ale také měsíčník s kulturním pře-
hledem Enter nebo Ústecké přehledy. Díky 65. výročí od svého otevření, které Zoo Děčín
v roce 2014 slavila, dostala prostor pro připomenutí tohoto výročí ve sborníku Děčínské
vlastivědné zprávy, který každoročně vydává Oblastní muzeum v Děčíně. Mimo jiné zoo
také spolupracovala na přípravě podkladů pro nový tištěný díl Toulavé kamery.

– Kromě pravidelných aktualizací na vlastních stránkách zoo (www.zoodecin.cz,
www.rajskeostrovy.cz, www.dreamnight.cz) se informace o dění v zoologické zahradě ob-

Televize

Rozhlas

Tisk

Internet

74



jevují také na dalších nejrůznějších webových portálech, ať už se zaměřením na turistiku,
kulturní akce, rodiny s dětmi, zoologii. Zoo využívá možnosti internetové prezentace také
prostřednictvím webových stránek www.zoo.cz, které jsou společným dílem zoologických
zahrad sloučených v Unii českých a slovenských zoo a na kterých tak návštěvník najde kom-
pletní přehled dění ze zahrad jak z ČR, tak SR.

Stále větší oblibu si získává prezentace zoo a poskytování informací prostřednictvím
sociální sítě Facebook. Počet fanoušků stránky pomalu stoupá, zatímco na konci roku 2013
se zastavil na čísle 4.426, o rok později to bylo již 5.392 lidí. Během roku 2014 založila zoo
své profily na dalších sociálních sítích jako je Twitter nebo Google+.

První třetina roku 2014 znamenala pro děčínskou zoo úspěšné ukončení projektu s ná-
zvem Zoo v novém!, který spolufinancovala Evropská unie v rámci programu Cíl 3/Ziel 3
na podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi Českou republikou a Svobodným
státem Sasko. Jeho stěžejním výsledkem byly právě nové webové stránky zoo. Partnerem
projektu byl spolek Zoo-Freunde Dresden e.V. Novou podobou webových stránek jsme se
přiblížili moderním trendům internetových prezentací. Návštěvníci se dočkali zcela nové-
ho designu stránek, ale i dalších novinek. Přibyly webové kamery, možnost rozesílání novi-
nek prostřednictvím newsletteru i speciální sekce pro děti s názvem Dětská zoo, plná her a
zajímavostí ze světa zvířat.

zpravodajství se točilo především kolem statistiky návštěvnosti za rok 2013 a
velkou pozornost vzbudila i cestopisná přednáška hráče BK Děčín Luboše Strii, která za-
plnila sál Městské knihovny Děčín.

patří v děčínské zoo vždy masopustnímu veselí v průvodu ze zoo na zámek. Zoo
opět vyhlásila soutěž O nejchutnější masopustní koblihu, O nejhezčí masku a připravila
veselý průvod maškar městem. Zajímavou novinkou bylo zahájení chovu mořských koníků
v Expozici Rajské ostrovy a narození prvního mláděte roku makaka chocholatého.

Velkou zajímavostí se stal babyboom hned několika mláďat. Radost přines-
la mláďata kozy domácí, prasat divokých, křepelů korunkatých a leskoptví tříbarvých.

V zahájila zoo 65. návštěvnickou sezónu. Na akci Startujeme! představila no-
vinky roku 2014 a kromě toho řešila bolavé zuby medvědice malajské Barbie. Toto téma si
novináři nenechali ujít, zdravotní stav medvědice je velmi zajímal.

V bylo živo především u zvířat. Novináře nejvíce zaujala zpráva o snůšce vajec u
opeřenců ara vojenských. Ti si totiž pro svou snůšku místo hnízdní budky vybrali místo na
holé zemi. Odchov rodiče nakonec nezvládli, ale díky ošetřovatelům se podařilo zachránit
jedno mládě, které je nyní možné vidět v expozici Ptačí dům. Zoo taktéž oslavila Den dětí,
připravila pro ně bezvadné adrenalinové odpoledne. Velmi zajímavým počinem pak byla
sbírka dětí z celého Rumburku, které ve školách a školkách sbíraly korunku po korunce a tu
pak věnovaly na chov medvědů grizzly. Vybraly více než 15 tisíc korun!

patřil především oslavám 65. výročí od otevření zoo v roce 1949. Zoo toto výročí
oslavila s návštěvníky na akci s názvem Zoo slaví! Do svého finále došla soutěž Zoologická

Jaké zprávy média nejvíce zaujaly?

Lednové

Únor

březnovou

dubnu

květnu

Červen
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olympiáda pro žáky druhého stupně základních škol a odpovídajících ročníků gymnázií.
Na své si v zoo první červnový pátek přišli handicapovaní a chronicky nemocní během akce
Noc snů, která je charitativní akcí, kterou děčínská zoo pořádá již řadu let.

V u novinářů jednoznačně vedla aktivita pro návštěvníky – Setkání se zvířaty.
Přestože je hlazení zvířat přes ploty expozic v zoo běžně zakázáno, je to věc, po které ná-
vštěvníci touží. Proto se zoo rozhodla v tomto směru vyjít návštěvníkům vstříc a připravila
pro ně tuto prázdninovou akci. Od pondělí do pátku jim zprostředkovala kontakt s několi-
ka kontaktními zvířaty a jako bonus přidala ukázky sokolnictví. Prázdninové aktivity dopl-
nil i týdenní příměstský tábor, kde se děti seznámily s chodem zahrady, pečovaly o zvířata a
zápolily o vítězství v celotáborové hře, ale také komentované ukázky krmení nebo večerní
prohlídky zoo. Vítanou novinkou pak bylo i zavedení nové služby – půjčování vozíků pro
děti.

V měsíci se zájem novinářů stočil k poslední prázdninové akci, při které zoo obsa-
dili loupežníci, kteří pomohli dětem zpříjemnit blížící se začátek školních povinností. Zají-
mavou informací pro veřejnost se stala také ta, o zavedení tzv. ZZ BUSU, který propojil dva
turisticky významné děčínské cíle – zoo a zámek. Líbila se i zpráva o srpnové ptačím baby-
boomu a našel se prostor i pro statistiku návštěvnosti, která již v srpnu dávala tušit, že rok
2014 bude z hlediska návštěvnosti velmi úspěšným.

objektivy novinářských fotoaparátů a kamer přitáhl drobeček Bivoj – mládě
plcha velkého, které se dostalo do umělé péče po tom, co jej lidé našli opuštěného v lese.
Svůj díl popularity si zasloužilo i mládě mary stepní, které se v Zoo Děčín narodilo po něko-
likaleté přestávce. Zájem byl i o Den adoptivních rodičů a přátel zoo, který je každoročně
pořádán jako poděkování příznivcům zoo, kteří přispívají na chov zvířat.

Měsíc se nesl ve znamení překonání pro naši zoo magické stotisícové hranice ná-
vštěvnosti. Tento počet návštěvníků zavítal do děčínské zoo poprvé v historii. Zoo si na sto-
tisícového návštěvníka počkala a obdarovala jej. Během tohoto měsíce se zahradě taktéž
po dlouhém a důkladném šetření podařilo získat prestižní titul „Společnost přátelská rodi-
ně“, který každoročně uděluje Síť mateřských center o. s.

odstartoval velmi oblíbenou akcí – Strašidelná zoo, která přilákala spousty
návštěvníků i zájem novinářů. Pozornost vzbudil také mladý samec nosála červeného, kte-
rý se potuloval mezi obcemi Růžová a Srbská Kamenice. Do zoo jej přivezl myslivec, který
ho našel v lese.

V se uskutečnila poslední velká akce roku – Čertovský rej. Areál zahrady se již
tradičně proměnil v peklo, děti plnily úkoly a učily se čertovskému řemeslu. Tento měsíc
přinesl jako již tradičně řadu vánočních slev, volných vstupů do zoo a možnost přinést dá-
rečky pro zvířata. V časopise Chvilka pro tebe vyšel životní příběh ošetřovatelky medvědů
grizzly z naší zoo Zuzany Sloukové.

červenci

srpnu

Zářijové

říjen

Listopad

prosinci

Alena Houšková
specialistka CNS pro mediální a informační činnost

media@zoodecin.cz
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Kontrola vajec v líhni / Checking eggs in the incubator / Untersuchung der Eier im Brüter
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DEN ADOPTIVNÍCH RODIČŮ
A PŘÁTEL ZOO DĚČÍN

Dne 6. září 2014 od 14 hodin proběhlo již 23. setkání s adoptivními rodiči a přáteli
zoo. Po zahájení a krátkém úvodním slovu ředitelky Kateřiny Majerové následovala pro-
hlídka zahrady. Zde se pozvaní hosté již tradičně dozvěděli novinky z našich chovů a pro-
vozu zahrady. Následoval raut a přátelské posezení s malým vědomostním kvízem o na-
šich zvířatech. K dobré náladě přispěl i hudební doprovod skupiny U-Style.

Ze Dne adoptivních rodičů / The Day for animal fosters and supporters / Tag der Adoptiveltern
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JMÉNO/NÁZEV SPOLEČNOSTI POPIS DARU

NÁZEV SPOLEČNOSTI/JMÉNO PODPORA

Statutární město Děčín poskytnutí příspěvku na provozování zoo
Ministerstvo životního prostředí poskytnutí příspěvku na provozování zoo
1. koedukovaný oddíl „Stopa“ Děčín podpora uspořádání 11. ročníku Noc snů
Agrokomplex spol. s r.o. Verneřice podpora uspořádání 11. ročníku Noc snů a dalších akcí
BK Horejsek Děčín spolupráce při akcích
Cayman travel podpora uspořádání 11. ročníku Noc snů
Cukrárna Expres podpora uspořádání 11. ročníku Noc snů
DDM Děčín podpora uspořádání 11. ročníku Noc snů, spolupráce při

soutěžích
DeCe Computers s.r.o. podpora uspořádání 11. ročníku Noc snů
Dobrá svačina spolupráce při akcích
Dobrovolníci a rodinní příslušníci spolupráce při akcích

DS Karel Čapek spolupráce při akcích
Dům tisku podpora uspořádání 11. ročníku Noc snů
EasyComp podpora uspořádání 11. ročníku Noc snů
Elektrowin podpora uspořádání 11. ročníku Noc snů
Eóne kosmetika spolupráce při akcích
Fitness Výpřež spolupráce při akcích
FM system s.r.o. dodání cen do soutěží
GPD a.s. podpora uspořádání 11. ročníku Noc snů
Hasičský záchranný sbor zápůjčka vojenského stanu - zdarma

HC Děčín spolupráce při akcích
Hračky a dárkové zboží Ing. Jiří Barvíř podpora uspořádání 11. ročníku Noc snů
Ing. Daniel Florián – projekce podpora uspořádání 11. ročníku Noc snů a dalších akcí
Jedlová – adrenalin park spolupráce při akcích
Jekyll &Hyde coffe bar spolupráce při akcích
Jordan Thomas - čokoládovna spolupráce při akcích
Kavárna a bistro Houpací koník spolupráce při akcích
Klub orientačního běhu spolupráce při akcích
Kozí dráha spolupráce při akcích
KUBO - Petr Kudrhalt spolupráce při akcích
Lesní úřad Děčín, p.o. bezplatné poskytování materiálu pro úpravu expozic
Limma Food s.r.o. podpora uspořádání 11. ročníku Noc snů
MC Rákosníček podpora uspořádání 11. ročníku Noc snů
Městská knihovna Děčín bezplatný pronájem sálu na přednášky
Milan Figedi za vstřícnost při výlepu plakátů
Mýdlárna Rubens spolupráce při akcích
MŽP ČR, odbor propagace poskytnutí filmů na akci „Ekologie pro všechny“
O. s. Křesťanské společenství Jonáš spolupráce při akcích
Ovoce zelenina Jaroslav Suchý podpora uspořádání 11. ročníku Noc snů a dalších akcí
Petr Niebauer fotodokumentace akcí

zaměstnanců zoo

Ústeckého kraje – Děčín

PODĚKOVÁNÍ ZA POSKYTNUTÉ DARY

Cukrárna Expres cukrářské výrobky v hodnotě 1 170 Kč
Agrokomplex spol. s r.o. Verneřice masné výrobky v hodnotě 5 700 Kč
Valdemar Grešík - Natura s.r.o. čaje a cukrovinky v hodnotě 2 035 Kč
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PODĚKOVÁNÍ
ZA ADOPCE ZVÍŘAT

JMÉNO/NÁZEV SPOLEČNOSTI ZVÍŘE ČÁSTKA v Kč

Ahlswede Rüdiger, Pirna želva nádherná 808,63 Kč
Ahnert Gerd, Pirna urson kanadský 7 360,97 Kč
Amb. odd. rehabilitace, Nemocnice Děčín kůň domácí hucul 3 400,00 Kč
Anna a Ella Čekalovy, Arnoltice kotul veverovitý 1 000,00 Kč
Anna Řízková, Děčín 4 berneška kanadská 1 400,00 Kč
Barbara Niklas, Dresden čáp černý 2 190,98 Kč
Březinovi, Česká Lípa levhart obláčkový 1 000,00 Kč
Dagmar a Jiří Brožovi, Děčín 9 kočka divoká 3 500,00 Kč
Dagmar Marie Miksová, Děčín 2 skokan hnědý 600,00 Kč
Dagmar Marie Miksová, Děčín 2 zmije obecná 600,00 Kč
Dana a Milan Skalských, Děčín sova pálená 1 600,00 Kč
Dana Hradilová, Beroun liška obecná 1 000,00 Kč
Daniel Štercl, Ústí nad Labem sovice sněžná 2 800,00 Kč
Daniel Horák a Markéta Buzická, Děčín 7 sýc rousný 1 000,00 Kč
DeCe COMPUTERS s. r. o., Děčín 3 koza domácí 6 200,00 Kč
DeCe CONSULT s. r. o., Děčín 9 koza domácí 6 200,00 Kč
Dieter Wünsche, Pirna kvakoš noční 1 093,17 Kč
DM při VOŠ a SPŠ str., stav. a dopr. Děčín medvěd hnědý grizzly 1 400,00 Kč
Doc. JUDr. Milan Kindl CSc., Chomutov mýval severní 2 400,00 Kč
Dora Wünsche, Pirna krkavec velký 1 093,17 Kč
Dr. Barbara Schulze, Dresden-Pappritz lama krotká 2 160,56 Kč
Elbertovi, Warszawa krkavec velký 1 076,52 Kč
Emanuel Bořánek a Jitka Bojanová, Liberec ovce ouessantská 1 000,00 Kč
František Vyhnálek, Děčín 17 sovice krahujová 1 600,00 Kč
Hana Sedláčková, Rumburk kočka divoká 600,00 Kč
HC Děčín, Děčín 1 medvěd hnědý grizzly 2 000,00 Kč
Homolovi a Dunovští, Děčín XVIII mlok skvrnitý 600,00 Kč
Hotel Formule, Děčín ovce ouessantská 4 600,00 Kč
Hrnčířovi, Louny kosman zakrslý 1 200,00 Kč
ICE´N´GO! CZ s.r.o., Jablonec nad Nisou rys ostrovid 15 000,00 Kč
Ing. Dušan Labuta, Děčín 1 mravenečník velký 18 150,00 Kč
Ing. Jan Kučera, Děčín-Letná koza šrouborohá 1 000,00 Kč
Ing. Jana Hejduková, Rumburk zmije obecná 1 000,00 Kč
Ingeborg Knöckel, Moritzburg seriema rudozobá 2 575,59 Kč
Irena a Aleš Volešákovi, Děčín 27 veverka obecná 800,00 Kč
Ivan Schwarz, Děčín 1 krkavec velký 1 000,00 Kč
Jana a Josef Vašákovi, Děčín 27 papoušek zpěvavý 1 500,00 Kč
JANA HRDLIČKOVÁ - OČNÍ OPTIKA s.r.o. kakadu brýlový 2x 8 400,00 Kč
Jana Krupa, Pirna kvakoš noční 1 093,16 Kč
Jančárková a Horák, Děčín 9 lezec obojživelný 1 200,00 Kč
Janoutová a Kunst, Jílové u Děčína hrdlička čínská 2x 1 200,00 Kč
Jaroslav Hypš, Děčín 19 outloň malý 5 000,00 Kč
Jindra Bodnarová, Děčín 1 mravenečník velký 1 000,00 Kč
Jiřina Růžičková, pošta Děčín psoun prériový 1 500,00 Kč
Joachim Max Petzold, Terezín králík divoký 600,00 Kč
JUDr. Jan Červenka, Roudnice nad Labem kapybara vodní 1 500,00 Kč
JUDr. Tauchen, Ph.D., LL.M., Sušice kočka rybářská 2 000,00 Kč
Justýnka Koublová, Česká Lípa bažant lesklý 600,00 Kč
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JMÉNO/NÁZEV SPOLEČNOSTI ZVÍŘE ČÁSTKA v Kč

Karate klub Děčín, Děčín 2 čáp bílý 1 000,00 Kč
Kleinpeterová a Kádek, Kamenický Šenov ara vojenský 2 000,00 Kč
Klub českých turistů, Krásná Lípa čáp černý 2 000,00 Kč
Kristýna Bláhová a Petr Bláha, Česká Lípa vlk eurasijský 3 000,00 Kč
Kristýna Hladíková, Praha 9 kalous ušatý 1 600,00 Kč
Ladislav Milota, Praha 4 krkavec velký 1 000,00 Kč
Liduška a Vladislav Paučkovi, Teplice korela chocholatá 800,00 Kč
Lucie Čekalová, Arnoltice margay 1 000,00 Kč
Manželé Maryna a Petr Kočí, Jílové psoun prériový 1 000,00 Kč
Marie Kadlečková, Děčín 27 želva annámská 800,00 Kč
Martin Čekal, Arnoltice medvěd hnědý grizzly 3 000,00 Kč
Martin Náprstek, Praha 8 jezevec lesní 4 200,00 Kč
Mateřská škola Dobrná orlície bornejská 1 800,00 Kč
Mgr. Lenka Granátová medvěd malajský 1 200,00 Kč
Mgr. Tomáš Liška, Krupka liška obecná 600,00 Kč
Mgr. Vladimír Šamša, Jiříkov sýc rousný 800,00 Kč
Mikesková a Szabová, Prostřední Žleb ledňák obrovský 1 200,00 Kč
Milada Lauková, Most ropucha obecná 600,00 Kč
Milada Lauková, Most puštík obecný 1 600,00 Kč
Miloslav a Miloslava Bernardovi, Jílové sklípkan Smithův 600,00 Kč
Miloslava a Miloslav Bernardovi, Jílové sklípkan bělopýřitý 600,00 Kč
MŠ Blíževedly koza šrouborohá 1 770,00 Kč
MŠ K. H. Borovského, Děčín makak chocholatý 2 654,00 Kč
MŠ Palackého, Česká Kamenice sýček obecný 600,00 Kč
MUDr. Jitka Kreuterová, Děčín 6 norek evropský 4 200,00 Kč
MUDr. Mahulena Čejková, Děčín 2 kachnička mandarínská 1 000,00 Kč
MUDr. Jitka Kreuterová, Děčín 6 urson kanadský 6 800,00 Kč
Naďa Parýzková a Pavel Švec, Děčín 1 mravenec lesní 600,00 Kč
NBB BOHEMIA s.r.o., Benešov n./Pl. agama Weberova 1 000,00 Kč
Nina Blavková, Děčín 9 sovice sněžná 1 500,00 Kč
Pavel Šíma, Mimoň osel domácí 1 000,00 Kč
Petr a Marta Dvorských, Dobrná sovice krahujová 1 600,00 Kč
Petr Jetel, Děčín 2 muflon 4 600,00 Kč
Petra a Václav Drozdovi, Děčín 8 papoušek vlnkovaný 800,00 Kč
Petra a Václav Drozdovi, Děčín 8 drozd východní 1 600,00 Kč
PRVNÍ ULIČNÍ VÝBOR POD KAPLÍ, Děčín 6 kalous ušatý 1 600,00 Kč
Puffovi, Děčín 2 sklípkan potulný 600,00 Kč
Radim Novák, Litoměřice kapybara vodní 10 000,00 Kč
Radomír a Radek Zajíčkovi, Teplice ještěrka obecná 600,00 Kč
Rodina Bendova, Děčín 3 kvakoš noční 1 000,00 Kč
Rodina Bojanova, Horní Libchava jaguarundi 2 000,00 Kč
Rodina Fraňkova, Česká Kamenice želva nádherná 2X 1 200,00 Kč
Rodina Granátova, Děčín 32 sova pálená 1 600,00 Kč
Rodina Jakubcova, Šluknov želva nádherná 600,00 Kč
Rodina Kasíkova, Praha 6 koza domácí 600,00 Kč
Rodina Vrábelova, Děčín 27 sýček obecný 1 000,00 Kč
Rodinné centrum Stonožka, Doksy klokan rudokrký 1 300,00 Kč
Rudolf Seidl, Rumburk kvakoš noční 1 000,00 Kč
RUMBURSKÉ DĚTI, Rumburk medvěd grizzly 15 430,00 Kč
Sbor dobrovolných hasičů, Krásná Lípa želva nádherná 600,00 Kč
Sbor dobrovolných hasičů, Krásná Lípa papoušek vlnkovaný 800,00 Kč
Spolek přátel při ZŠ Klášterec nad Ohří mýval severní 4 200,00 Kč
Stanislav Daniš, Roudnice nad Labem bažent Hamiltonův 1 600,00 Kč
Stanislav Daniš, Roudnice nad Labem kalous ušatý 1 600,00 Kč
Stanislav Daniš, Roudnice nad Labem majna Rothschildova 1 600,00 Kč
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JMÉNO/NÁZEV SPOLEČNOSTI ZVÍŘE ČÁSTKA v Kč

Stanislav Daniš, Roudnice nad Labem včelojed lesní 2 000,00 Kč
Stanislav Daniš, Roudnice nad Labem slípka zelenonohá 2 400,00 Kč
Stanislav Daniš, Roudnice nad Labem muntžak malý 6 200,00 Kč
Stap Vilémov, a. s., Vilémov u Šluknova kozorožec kavkazský 8 200,00 Kč
Šimon Rousek, Děčín 9 urson kanadský 600,00 Kč
TBWA Praha s.r.o., Praha 7 medvěd hnědý grizzly 30 000,00 Kč
Thoralf Böser, Dresden psoun prériový 4 941,80 Kč
Tomáš Mlateček, Děčín 16 pásovec štětinatý 1 000,00 Kč
třída Zajíčků, Mateřská škola, p. o., Doksy kakadu brýlový 1 360,00 Kč
Václav a Jiřina Růžičkovi, Jedlka – M. Veleň korela chocholatá 800,00 Kč
ZŠ a MŠ Dobkovice kalimiko 2 750,00 Kč
ZŠ a MŠ Teplice sýc rousný 800,00 Kč
ZŠ a MŠ, Krásná Lípa ledňák obrovský 10 458,00 Kč
ZŠ Děčín I., Komenského nám. kalimiko 9 785,00 Kč
ZŠ Horní Beřkovice kakadu žlut. sumbský 1 040,00 Kč
ZŠ Nový Bor, Gen. Svobody kotul veverovitý 2 865,00 Kč
ZŠ Rumburk puštík bělavý 3 000,00 Kč
ZŠ Tyršova, Rumburk papoušek vlnkovaný 1 000,00 Kč
Zuzana Lajksnerová, Liberec 14 liška obecná 600,00 Kč

Kosman bělovousý / / White-tufted-ear marmoset / WeissbüscheläfchenCallithrix jacchus
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Medvěd hnědý grizzly / / Grizzly bear /GrizzlybärUrsus arctos horribilis
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rok 2014 v zoo
očima ekonomky

Hospodaření Zoo Děčín k 31. 12. 2014 (v tis. Kč)

Ukazatel Skutečnost Skutečnost Roční plán % plnění
12/ k roč. plánu2014 od zač. r. 2014 2014

HLAVNÍ ČINNOST

VEDLEJŠÍ ČINNOST

MZDY

Vlastní výkony celkem 67,898 5763,768 4300,000 134,0
- vstupné 43,976 5378,679
- parkovné 2,040 235,840
- ostatní výkony 21,882 149,249
Zúčtování fondů 0,000 230,248 500,000
Příspěvek zřizovatele - provoz 1100,000 12000,000 12000,000 100,0
Příspěvek MŽP 0,000 515,298
Výnosy celkem 1167,898 18509,678 16800,000 110,2
Náklady celkem 2112,792 18298,960 16800,000 108,9
Výsledek hospodaření -944,894 210,718

Výnosy celkem 99,285 1324,866 934,000 141,8
Náklady celkem 3,817 801,550 400,000 200,4
Výsledek hospodaření 95,468 523,316

111,2
107,0

Mzdové náklady celkem 886,900 7282,900 7500,000 97,1
z toho mzdové nákl. bez OON 877,200 7097,500 7200,000 98,6
OON 9,700 185,400 300,000 61,8
Přepočtený stav pracovníků 30,760 30,350 32,000 94,8
Prům. mzda 1 zaměstnance 28518,000 19488,000 18750,000 103,9

VÝNOSY CELKEM 1267,183 19834,544 17844,000
NÁKLADY CELKEM 2116,609 19100,510 17844,000
VÝSLEDEK CELKEM -849,426 734,034
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Přehled celkové návštěvnosti v roce 2014

dospělí 409 45109
děti 267 29257
neplatící 376 10661

dospělí 154 3987
děti 102 3090
neplatící 30 1060
neplatící ze ZOO 172 16594

dospělí 563 49096
děti 369 32347
neplatící 578 28315

12/2014 za rok 2014 roční plán % plnění plánu

Areál Zoo Děčín

CELKEM 1052 85027

Expozice Rajské ostrovy

CELKEM 458 24731

Celkem ZOO + Expozice Rajské ostrovy

CELKEM 1510 109758 70000 129,1

Dagmar Kedlesová
ekonom/manažer CNS

ekonom@zoodecin.cz

Vikuňa / / Vicuna / VikunjaVicugna vicugna
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Rozbor hospodaření za rok 2014

- nákup vozíků pro děti
- pořízení bezpečnostních trezorů pro cennosti návštěvníků na recepci zoo
- instalace kamerového systému na parkovišti pro návštěvníky zoo (z důvodu čas-

tých krádeží a následných stížností na bezpečnost)
- úprava výběhu pro tapíra
- úprava venkovního výběhu pro kančily
- pořízení dětských židliček do občerstvení
- terénní úpravy pro budoucí relaxační zónu pro návštěvníky (otevření květen

2015)
- úprava výběhu pro prasátko göttingenské – nové kontaktní zvíře pro potřeby

ZooŠkoly
- nákup nového nábytku a úprava šaten pro chovatele
- nové technické vybavení přípravny krmiv (kvalitní kovové regály, profesionální

vařič a další spotřebiče) –

- nákup nového nákladního automobilu zn. IVECO (hrazeno z prostředků inves-
tičního fondu), celková cena vč. DPH Kč 1 217 260,--

- oprava vyhlídkové terasy pro návštěvníky u expozice makaků chocholatých atd.

Veškeré opravy hradíme ze schválených finančních prostředků na běžný provoz, pří-
padně z rezervního či investičního fondu organizace, pokud se jedná o opravy u zvířat (úče-
lově vázané dary z adopcí zvířat, kde je nutné prostředky využít pouze ke zlepšení podmínek
chovaných zvířat), za rok 2014 činily finanční dary Kč 324 257,--.

Plán odpisů na rok 2014 byl schválen ve výši Kč 33 372,--, plán byl dodržen.

Protože byl rok 2014 ekonomicky úspěšný, bylo možno ke konci roku odepsat neuskuteč-
něnou studii ve výši Kč 297 990,--. Odpis této studie byl schválen Radou města již v roce
2009, na doporučení veřejnosprávní kontroly ze strany zřizovatele, bohužel od té doby ne-
vykázala zoo takový zisk, aby bylo možno zatížit tak vysokou částkou náklady, tato situace
nastala až v roce 2014.

Úvod:

Vyhodnocení nákladů:

Bylo řešeno mnoho havarijních a nevyhovujících stavů na expozicích zvířat, zreali-
zovány projekty ke zlepšení podmínek pro návštěvníky i zaměstnance. Financování
proběhlo z provozních prostředků či s využitím fondů organizace.

Některé z realizovaných akcí:

Celková návštěvnost Zoo Děčín – Pastýřská stěna, p. o. za rok 2014 činila 109 758
osob, tj. 157 % plánu pro rok 2014 (celkem plán činil 70 000 návštěvníků). V roce 2013
činila návštěvnost zoo 90 373 osob. Rok 2014 tedy přinesl nárůst návštěvnosti

. Návštěvníci děčínské zoo mají vstup do Expozice Rajské ostrovy i nadále zdarma,
s platnou vstupenkou ze zoo, této možnosti využilo 16 594 osob.

v roce 2015 čeká zoo licenční řízení ze strany Minister-
stva životního prostředí ČR

o 19 385
osob
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Chovatelská oblast:
Dovozy:

Odchovy:

Celkové výnosy k 31. 12. 2014: Kč 19 834 544,--
Z toho příspěvek na provoz od zřizovatele k 31. 12. 2014: Kč 12 000 000,--
Celkové náklady k 31. 12. 2014: Kč 19 100 510,--
Výsledkem hospodaření k 31. 12. 2014 je zisk v celkové výši Kč 734 034,--,
z toho na hlavní činnost připadá Kč 210 718,--

a z doplňkové činnosti Kč 523 316,--
Mzdové náklady (včetně OON) k 31. 12. 2014 Kč 7 282 900,--
Mzdové náklady bez OON jsou k 31. 12. 2014 Kč 7 097 500,--
Limit mzdových nákladů (bez OON) na rok 2014 dle hmotné zainteresovanosti činil
Kč 7 200 000,--, navýšen na Kč 7 400 000,-- rozhodnutím Rady města č. RM 14 20 39
02

Vyhodnocení příjmové části rozpočtu k 31. 12. 2014:

Dotace Ministerstva životního prostředí ČR pro rok 2014:

Celková výše schválené dotace: Kč 313 814,--

drozd východní, mara stepní, klokan rudokrký, mundžak malý, leguán kubánský, kos-
man bělovousý, sokol stěhovaný, čája obojková, rys ostrovid karpatský, levhart obláčko-
vý, kozorožec kavkazský, sambar skvrnitý, takin indický, kapybara vodní atd.

makak chocholatý, prase divoké, koza domácí, křepel korunkatý, ovce ouessantská, kva-
koš noční, leskoptev tříbarvá, nutrie, tur domácí – zebu, kančil menší, mara stepní, hutie
stromová, kočka divoká, čáp černý, kachnička mandarínská, výr velký, ara vojenský, sovi-
ce sněžná, mýval severní, seriema rudozobá, kočka rybářská, pásovec štětinatý

Hlavními složkami vlastních příjmů bylo již tradičně vstupné (Kč 5 378 679,--), výnosy
z prodeje upomínkových předmětů (Kč 803 372,--), výnosy z reklamy (Kč 216 893,--), výno-
sy z pronájmu (Kč 146 847,--), parkovné (Kč 235 840,--), výnosy z krmného automatu (Kč
107 435,--), finanční dary ve výši Kč 324 257,--, získané prostřednictvím tzv. adopce zvířat
či reklamních akcí a věcné dary (ceny do soutěží a občerstvení během akcí pro veřejnost)
v hodnotě Kč 8 905,--. Dary neovlivňují hospodářský výsledek, neboť jsou účtovány ve pro-
spěch rezervního fondu organizace.

Název Programu: „Příspěvek zoologickým zahradám“ pro rok 2014, jako účelové neinves-
tiční dotace (účelový znak 15065), v dotačních titulech:
A. Chov ohrožených druhů světové fauny v českých zoologických zahradách (kód
DT 3150000065) Kč 190 867,--
B. Zapojení českých zoologických zahrad do systému ochrany přírody České repub-
liky (kód DT 3150000285) Kč 114 947,--
C. Spolupráce český zoo v rámci mezinárodních programů ohrožených druhů s vý-
znamnými zoo a institucemi v cizině, podpora členství a účasti českých zoo v mezinárod-
ních organizacích (kód DT 3150000227) Kč 8 000,--



Podrobný

Chovatelská činnost (dotační tituly A a B):

Chov ohrožených druhů světové fauny v českých zoologických zahradách, v dotač-
ním titulu A, pokryla dotace z 19,95 %, zapojení českých zoologických zahrad do
systému ochrany přírody České republiky, v titulu B, z 25,66 %.

Celkově poskytnutá dotace pokryla náklady na chov ohrožených druhů
světové i domácí fauny a vydání plemenné knihy z 22 %.

Projekt „Zoo v novém!“

Náklady na mzdové prostředky k 31. 12. 2014:

Dotace byla využita na částečné pokrytí nákladů na výživu a krmení, souvisejících s chovem
druhů uvedených v příloze č. 4 žádosti v období 1. 1.–31. 12. 2014. Za pomoci poskytnuté
dotace jsme byli schopni zajistit náročný chov uvedených druhů, který má výhradně neko-
merční charakter, a to na odpovídající úrovni kvality a zachovat standardy, požadované dle
zákona č. 162/2003 Sb. a kodexy mezinárodních organizací, jejichž jsme členy.

Dotace byla použita na kompletaci, zpracování a vydání Mezinárodní plemenné knihy ko-
ček rybářských ( ).

- spolufinancovaný z prostředků Euroregionu Labe/Elbe, Ziel 3/Cíl 3
- v roce 2013 byla schválena dotace ve výši EUR 8 858,--
- dotace byla řádně vyúčtována a proplacena dne 24. 11. 2014, v celkové výši

EUR 7 441,--

Hlavním cílem projektu byla podpora environmentální výchovy dětí a mládeže, zvýšení
turistického ruchu mezi oběma příhraničními oblastmi, a také zajištění komplexní infor-
movanosti českých i německých návštěvníků o aktivitách, programech a dění v Zoo Dě-čín.

V rámci projektu jsme spustili nové internetové stránky naší zoo, vydali jsme informač-
ní leták či jsme nechali vyrobit drobné propagační předměty.

Celkové mzdové náklady za rok 2014 činily Kč 7 282 900,--. Mzdové náklady na organi-
zaci, bez OON činily k tomuto datu Kč 7 097 500,--. OON (ostatní osobní náklady) činily
Kč 185 400,--. Průměrná mzda zaměstnance Zoo Děčín činila k 31. 12. 2014 Kč 19 488,--
hrubého. Mzdový limit na rok 2014 byl stanoven ve stejné výši jako v loňském roce, tj. Kč 7
200 000,-- bez OON, po schválení Radou města č. RM 14 20 39 02, byl navýšen na Kč 7 400
000,--, důvodem žádosti bylo zákonné navýšení mezd o 3,5 % a vyplacení mimořádných
odměn pro zaměstnance zoo. Dle výše uvedených mzdových nákladů je patrno, že jsme ne-
překročili ani původně stanovený mzdový limit. Zoo v minulých letech, z důvodu ekono-
mické krize, nevykazovala zisk, neměla tedy vytvořený fond odměn, ale rok 2014 přinesl
historicky nejvyšší návštěvnost (téměř 110 tis. osob), což znamenalo i zvýšené nároky na
všechny pracovníky zoo, odměna byla poděkováním za jejich výbornou práci.

1. Studbook EEP koček rybářských 2013

Prionailurus viverrinus

popis projektů a činností, na které byla dotace žádána
a přínosy dosažené na základě jejího obdržení
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Podrobný přehled některých účtů k 31. 12. 2014,
porovnání ke stejnému období roku 2013:

501 – Spotřeba materiálu

502 – Spotřeba energie

511 – Oprava a udržování

512 – Cestovné

513 – Náklady

518 – Ostatní služby

602 – výnosy z prodeje

603 – výnosy z pronájmu

604 – Tržby

Větší spotřeba materiálu oproti loňsku z důvodu
nákupu materiálu na opravy výběhů (Kč 200 tis.),
větší spotřeba masa , objem. krmiva, zeleniny (Kč 610 tis.),
z důvodu dovozu nových zvířat a menší dotace z MŽP,
úspora u ostatních potravin (Kč 40 tis.),
úspora PHM (Kč 30 tis.)

Velká úspora (Kč 400 tis.) u spotřeby el. energie
z důvodu realizace plynofikace v zimovišti vodních ptáků
a v ubikaci pro malé kočky (odstranění přímotopů) a změna
dodavatele

Ve stejné výši jako v roce 2013

Úspora Kč 60 tis.

Ve stejné výši jako v roce 2013

Vyšší o Kč 100 tis. – vyšší náklady na veterinární péči
a dozor (povinná vyšetření a pitvy již nehradí SVS),
navýšení nákladů o Kč 250 tis. z důvodu přechodu k externí
hlídací agentuře, zrušeny zaměstnanecké pozice nočních
hlídačů, úspora v oblasti mezd a možnost navýšit počet
potřebných zaměstnanců, např. chovatelů zvěře

Vyšší o Kč 1 548 tis. – navýšené vstupné a rekordní
návštěvnost, navýšení příjmů z reklamy

Stejné jako loni – rozdíl vznikl ve vyúčtování za energie, byly
vyúčtovány za rok 2012 až v roce 2013 (pozdní obdržení
vyúčtování od dodavatelů energií)

Vyšší o Kč 320 tis. – vyšší návštěvnost

na reprezentaci

služeb

za prodané zboží

Kateřina Majerová
ředitelka

katerina.majerova@zoodecin.cz
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Jezevec lesní v noře / / Eurasian badger / DachsMeles meles
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ZVÍŘECÍ INFOLINKA

V září 2013 byla nejen pro návštěvníky zoo Děčín zřízena tzv. Zvířecí infolinka. Jejím
cílem je telefonicky nebo e-mailem pomoci občanům Děčína a okolí v problematice chovu
zájmových zvířat a také poskytnout poradenství v oblasti problematiky nalezených nebo
poraněných živočichů. Za období od ledna do prosince 2014 jsme přijali celkem 389 tele-
fonních a 16 e-mailových dotazů.

Na jaře a v létě převažují dotazy ohledně pomoci zvířatům z volné přírody, která se ocitla
v nouzi. Na podzim se na nás často obrací lidé s otázkami typu: Jak velká má být hmotnost
ježků, aby byli schopni přežít zimu? Co s kunou, která nám běhá na půdě? Celoročně se
přibližně 42% dotazů týká zájmových chovů zvířat. Nejčastěji jde o rady ohledně chovu
plazů, vybavení terárií, správných jídelníčků nebo drobných veterinárních komplikací.

Bohužel i přes všeobecné, neustále opakované dogma, že nalezená mláďata by se z příro-
dy neměla ihned sbírat, se často děje opak. Zvířecí infolinka v takových případech slouží
jako poradní orgán, kdy se dozvíte, jak se správně zachovat, jak případně postupovat. Ne
vždy je mládě opuštěné, matka se k němu vrací.

Abychom Zvířecí infolinku více přiblížili návštěvníkům zoo, zřídili jsme na akci s ná-
zvem I zvířata mají svátek, která se konala v areálu Zoo Děčín 4. 10. 2014 u příležitosti Mezi-
národního dne zvířat, speciální stánek, kde se návštěvníkům dostaly odpovědi na obdobné
dotazy, které lidé volají na infolinku. Součástí byla i prezentace kontaktních zvířat.

Důležitá informace na závěr - kdo vlastně na vaše dotazy odpovídá? Je to Ing. Klára Křížko-
vá, která vystudovala Českou zemědělskou univerzitu v Praze, obor Speciální chovy a Zá-
jmové chovy zvířat. V děčínské zoo pracuje již 9 let.

Zvířecí infolinka:
Tel.: 732 107 520

E-mail: zvireci.info@zoodecin.cz
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