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rok 2004 v zoo
oèima øeditele
V roce 2004 prošlo menšími úpravami „pouze“ 7 expozic pro
zvíøata, na rozdíl od 10 pøedcházejících let nevznikla ádná nová
a na jednu skromnou výjimku. Z 30 narozených èi vylíhnutých
zvíøat se „pouze“ v 8 pøípadech jednalo o vzácné a ohroené druhy. Celkovì byla kolekce druhù obohacena „pouze“ o dva zcela
nové druhy, lori mošusového v Ptaèím domì a pískomily mongolské. Naši zoo sice navštívilo rekordních 70 000 návštìvníkù
(jen pro zajímavost, naposledy bylo tolik osob napoèítáno v 80.
letech min. století), co naši zoo nadále udrelo na jednom z pøedních míst mezi turistickými cíli Ústeckého kraje a zøejmì na vùbec prvním na Dìèínsku; ve srovnání s ostatními èeskými zahradami zùstává však „pouze“ na konci ebøíèku.
Pøesto byl rok 2004 nesmírnì nároèný a vyèerpávající pro pøevánou èást týmu, hrajícího v barvách dìèínské zoo, jeliko vìtšina
aktivit se odehrávala na jiných místech a v jiných sférách ne tradiènì. Kromì bìné práce, spoèívající v zajištìní péèe o chovaná
zvíøata, údrbu, opravy èi administrativu, bylo zahájeno, pokraèovalo èi bylo dokonèováno 10 specifických investièních i neinvestièních projektù v celkové hodnotì pøes 9 mil. Kè, jedenáctým
bylo pokraèování pøípravy na stavbu první „zoo-školy“ v dìjinách
zoo v hodnotì 14 mil. Kè. Nìkteré projekty kladly zvýšené pracovní nároky na údrbu èi administrativu, jiné na informaèní a vzdìlávací èinnost, více èi ménì se však dotkly všech oddìlení a úsekù a všech zamìstnancù zoo. Ne všechny získané finance prošly
našimi úèty právì v uplynulém roce, øada projektù mìla èi má pøesah do pøedešlého nebo následujícího roku. Pøehled všech poskytovatelù dotací a grantù najdete v závìru naší výroèní zprávy.
Bývá zvykem dìkovat a na závìr, vzhledem k celkovému objemu
však nic nezkazím, kdy všem podìkuji i v samotném úvodu...

Na podzim získala Zoo Dìèín od Ministerstva ivotního
prostøedí ÈR licenci k provozování zoologické zahrady v souladu
s novým zákonem, aplikujícím právo Evropské unie na èeské
podmínky. Je to úspìch potìšující, na druhé stranì však velmi
zavazující a málokdo mimo odbornou veøejnost si dokáe
uvìdomit, jak. Zoo také ji tradiènì obdrela pøíspìvek z programu ministerstva na podporu nadregionálních chovatelských a
odborných aktivit zoologických zahrad ve výši pøes 1,1 mil. Kè.
Poèátkem roku naše zoo obdrela oficiální sdìlení výkonné
kanceláøe Svìtové asociace zoo a akvárií (WAZA) o svém pøijetí
do øad této prestiní a nejvýznamnìjší odborné asociace zoologických zahrad. Na rozdíl od pøedchozího roku ji tedy automaticky
vznikla monost zúèastnit se výroèní konference, kterou hostila
Zoo Tchaipei na ostrovì Tchajwanu. Aèkoliv výroèní konference
této asociace je u tradiènì vrcholnou událostí ve svìtì zoologických zahrad, musel se této akce vzhledem k mému pracovnímu
vytíení tentokrát zúèastnit zoolog Roman Øehák.
Poprvé v historii èeských a slovenských zoo se nám podaøilo
odchovat tøi vzácné druhy kopytníkù, tìší nás to tím více, e naše
zoo ji získala prvenství i v zahájení jejich chovu: nejprve to bylo
první mládì filipínského ohroeného druhu jelena sambara skvrnitého, nad jeho celosvìtovì koordinovaným chovným programem pøevzala záštitu Svìtová asociace zoo a akvárií (WAZA).
Prvního potomka pøivedla na svìt nedávno dovezená skupina vzácných japonských kopytníkù serau malých, na jejich slavnostní
uvítání se dostavil i kulturní atašé japonské ambasády, pan
Masaki Wada. Aèkoliv mládì bylo slabé a doilo se pouze nìkolika
mìsícù, zùstává to pro nás úspìchem, nebo to znamená, e se to
mùe povést následnì. Do tøetice nám velkou radost udìlaly vikuni, kterým se narodila samièka, cenná pro další budoucnost jejich
celoevropského chovného programu.
V èervnu skonèila 2. etapa budování „zoo-školy“, èili oddìlení, specializovaného na osvìtovou a vzdìlávací èinnost, zaloeného v roce 2002 a prakticky okamitì nato, v èervenci, jsme zah03

etapu tøetí. Zatímco do èervna tento projekt podporovala
Evropská unie, na jeho pokraèování pøispìly Státní fond ivotního prostøedí ÈR a Ústecký kraj. Po celý rok pokraèovala realizace
pilotního projektu Zvíøata lidem, jeho dùleitým milníkem byl
øíjnový èesko-saský odborný semináø v Chemnitz. Èást ji uvedeného pøíspìvku od MP ÈR byla vynaloena i na zajímavý projekt „Evropské šelmy“, jeho prostøednictvím jsme se pokusili
pøispìt ke zvýšení všeobecné informovanosti o nejohroenìjších
druzích šelem našeho kontinentu. Veškeré podklady, podle nich
byly vyrobeny nebo vytištìny výstupy tohoto projektu, budou díky
pøíspìvku MP ÈR k volné dispozici ostatním èeským zoo.
První páteèní veèer v èervnu patøil v naší zoo historicky poprvé
v ÈR veèeru, pøipravenému a rezervovanému chronicky nemocným a rùznì zdravotnì postieným dìtem. Naše pozvání na akci „Noc snù“, která se v 90. letech pod názvem „Dreamnight at the

Na ochranu norka evropského a dalích vzácných elem byl zamìøen projekt Evropské elmy, podporovaný MP ÈR/The European Carnivores project, financially supported by the Ministry of Environment, was focused on conservation of the
European mink and other rare carnivores/Das von dem Umweltministerium der
Tschechischen Republik unterstützte Projekt Europäische Raubtiere wurde auf
Schutz des Europäischen Nerzes und anderen seltenen Raubtieren gerichtet.
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ZOO“ poprvé konala v holandské Zoo Rotterdam a letos ji v 30
dalších zoo po celém svìtì, pøijalo nìkolik set dìtí z celého regionu
i ze sousedního Saska. Akce mìla velký úspìch díky všem, kteøí se
na ní podíleli, pøedevším našim zamìstnancùm a hostùm, Petru
Novotnému a skupinám Vega a Maxim Turbulenc. Kromì tìchto
populárních osobností navštívili naši zoo u pøíleitosti rùzných
akcí pro širokou veøejnost v prùbìhu roku také Petr Svoboda,
Otakar Brousek, Jan Révai, Bohuš Matuš a Rey Koranteng.
Tý mìsíc slavila naše zoo ještì další, ponìkud jinou premiéru:
probìhlo zde finále prvního roèníku soutìe pro pøírodovìdnì nadané dìti Memoriál Dr. Štilla, nazvané po dlouhodobém pøíznivci
a podporovateli nejen naší, ale i øady dalších zoo, MUDr. Vladimíru Štillovi, který zemøel v roce 2003.
V oblasti infrastruktury byly nejvýznamnìjšími poèiny vybudování a zprovoznìní první odstavné plochy pro vozidla návštìvníkù v historii zoo s pouze sezónním reimem a dokonèení
základù budování místní poèítaèové sítì, která významným zpùsobem ulehèila a zkvalitnila práci všech uivatelù poèítaèových
stanic. V èervnu probìhla kolaudace vlastního zdroje pitné vody,
èím byl završen dùleitý projekt, který naší zoo dlouhodobì ušetøí pøes sto tisíc korun roènì.
V listopadu probìhla kolaudace a pøedání stavby „Vytápìní
objektù v ZOO“, která završila proces zmìny zdroje vytápìní 6
staveb, mj. Ptaèího domu, ubikací levhartù, malých primátù èi
správní budovy. Místo tradièní elektøiny èi zemního plynu je nyní
tìchto 6 staveb vytápìno tepelnou energií, získávanou ze vzduchu
pomocí tepelných èerpadel typu vzduch-voda. Stavbu spolufinancovaly Státní fond ivotního prostøedí Èeské republiky a Mìsto
Dìèín.
Státní fond ivotního prostøedí bude rovnì spolufinancovat
další stavbu, kterou je dlouho oèekávaná rekonstrukce èásti správní budovy v zoo a nebytových prostor za expozicí Sulawesi na
Teplické ulici na Støedisko environmentální výchovy „ZOOŠKOLA“. Po celý rok jsme pøipravovali výbìrové øízení na do-

tele této stavby. Vzhledem k tomu, e pùvodní ádost o spolufinancování obsahovala pouze studii pøestavby, umístìné na
Teplické ulici, bylo nutno dopracovat projektovou dokumentaci a
zajistit stavební povolení na tuto èást stavby. Vzhledem k nedostatku penìz byla dokumentace dokonèena a v létì a výbìrové øízení muselo být vyhlášeno podle nového zákona o zadávání veøejných zakázek, tedy daleko komplikovanìjším a zdlouhavìjším
zpùsobem ne v minulosti. Koncem listopadu bylo zadávací øízení
dokonèeno, naneštìstí bylo však Radou mìsta anulováno z dùvodu nespokojenosti s vyhlášenými kritérii výbìru dodavatele a
bude muset být opakováno v roce 2005. Nového vzdìlávacího centra a zejména prvních vìtších expozic akvárií a terárií v historii zoo
se tedy naše zoo i veøejnost doèká a poèátkem roku 2006.
U v roce 2003 získala naše zoo dotaci z Fondu regionálního
rozvoje Ústeckého kraje na projekt Dokonèení rekonstrukce areálu ZOO Dìèín jako turistického cíle. Projekt byl uskuteènìn a
v roce 2004 a jeho cílem bylo pøipravit dokumentaci, potøebnou
k podání ádosti o financování dostavby zoo ze zdrojù Strukturálních fondù Evropské unie. Díky dotaci tak byly poøízeny studie
23 staveb a další nezbytná dokumentace (studie proveditelnosti,
hodnocení vlivu na ivotní prostøedí, ekonomická analýza a vlastní ádost). Zda bude tato aktivita pokraèovat, záleí ji jen na
rozhodnutí Mìsta Dìèína jako zøizovatele a vlastníka celé zoo. V
kladném pøípadì budou zastavìny volné plochy v areálu zoo a nevyhovující provizorní objekty, postavené v 50.–80. letech, nahrazeny novými moderními expozicemi, pøátelskými nejen k chovaným zvíøatùm, ale i k návštìvníkùm.
Rok 2004 byl pro mne osobnì nesmírnì nároèný i s ohledem na
zvýšení intenzity zapojení do odborné èinnosti na národní i mezinárodní úrovni. Aktivnì jsem se zapojil do práce Unie èeských a
slovenských zoologických zahrad jako èlen Rady a viceprezident
UCSZ a vìnoval se pøedevším mezinárodním kontaktùm a zapojení Unie do mezinárodní spolupráce.

Aktivity v rámci èlenství v Radì UCSZ:
- pøíprava metodiky a podkladù pro úèely podávání a hodnocení ádostí o pøíspìvek na provozování zoologických zahrad
ze státního rozpoètu dle zákona o zoologických zahradách a úèast
na odborném hodnocení ádostí jednotlivých zoo
- úèast na vyhodnocení soutìí Odchov roku a Expozice roku,
poøádaných obèanským sdruením Èeská ZOO - Štramberk
- úèast v komisi pro výbìr uchazeèe o místo øeditele Zoo Ústí
nad Labem
- zajištìní podkladù pro podání ádosti UCSZ o èlenství v Mezinárodní unii na ochranu pøírody a pøírodních zdrojù - IUCN a
zastupování UCSZ pøi komunikaci s IUCN

Zasedání Komise pro zoologické zahrady, která doporuèila udìlení licence k provozování zoologické zahrady./Meeting of the Commission for Zoological Gardens
which recommended issue of the licence to manage the zoo./Tagung der Kommission
für zoologische Gärten, die Erteilung der Lizenz zum Betrieb des Zoos empfahl.
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- pøíprava odborné exkurze do Èínské lidové republiky ve spolupráci UCSZ a Èínské asociace ochrany pøírody pro 7 osob
- zajištìní, kontrola a ko-editace podkladù pro výroèní zprávu
UCSZ 2003
- èásteèná organizace pøípravy souhrnné studie o stávajícím
stavu a politice zoo-zahrad v oblasti corporate identity
Aktivity v rámci èlenství v Komisi pro zoologické zahrady:
Jako èlen Rady jsem byl ji v roce 2003 navren do Komise pro
zoologické zahrady, po schválení a nabytí úèinnosti zákona o zoologických zahradách jsem byl ministrem ivotního prostøedí jmenován èlenem této komise, zøízené za úèelem posuzování chovatelských a jiných podmínek adatelù o licenci k provozování zoologické zahrady. V rámci této èinnosti jsem se spolu s ostatními
podílel na pøípravì a tvorbì pracovních dokumentù komise, na
místních šetøeních i na tvorbì a vydávání následných doporuèení
pro potøeby odboru mezinárodní ochrany biodiverzity, který licence podle zákona vydává. Kromì místních šetøení, tedy vyhodnocení podmínek v 12 zoologických zahradách, jsem se zúèastnil dalších dvou jednání komise.
Aktivity v rámci EAZA - Evropské asociace zoo a akvárií
Zúèastnil jsem se výroèní konference EAZA/EEP v Kolmardenu, Švédsko, spolu se Zuzanou Sloukovou, koordinátorkou
EEP pro koèku rybáøskou, která zde mj. pøedstavila aktualizované vydání evropské plemenné knihy tohoto druhu.
Tématicky jsem se vìnoval pøedevším tìmto otázkám a jednáním:
- zasedání Skupiny poradcù pro koèkovité šelmy
- plenární zasedání s vyhlášením nové kampanì EAZA
„Shellshock 2004/2005“
- zasedání Skupiny poradcù pro jelenovité
- plenární zasedání „Etické otázky v zoologických zahradách“
06

Historicky první odchov mládìte vzácné jihoamerické lamy  vikuni v ÈR/ The
first offspring of rare southamerican lama - vicuna - in the history of Czech zoos/
Die erste Aufzucht in Geschichte der tschechischen Zoos bei seltenem südamerikanischen Lama  Vikunja

- jednání komise EAZA pro osvìtu a design expozic
- valná hromada EAZA
- závìreèné plenární zasedání, vyhodnocení konference, pøedstavení nové Rady a Výkonného výboru EAZA
Pøed ukonèením volebního období Rady EAZA jsem byl pøed
výroèní konferencí EAZA ve švédském Kolmardenu vyzván ke
kandidatuøe na post zástupce Èeské republiky v Radì EAZA a následnì ke kandidatuøe do Výkonného výboru EAZA na post pokladníka této asociace. Do obou funkcí jsem byl zvolen, co znamenalo další zvýšení èasové zátìe, protoe pracovní úkoly èlenù
výkonného výboru se objemovì znaènì liší od náplnì bìného èlena Rady EAZA. Záhy po zvolení jsem se zaèal vìnovat nìkterým
finanèním záleitostem a pøipravoval øadu podkladù pro plánované první jednání výboru v lednu 2005.
Pøeváná øada zmínìných aktivit naší zoo mìla pøesah i do následujícího roku, pøípadnì dopad na to, co jsme si naplánovali do
budoucnosti – projekty Zvíøata lidem i 1. pøeshranièní Zoo-Škola
budou dokonèeny v bøeznu, resp. èervnu 2005. Mìsto Dìèín bude
rozhodovat o dalším osudu Programu rozvoje ZOO Dìèín do roku 2008, na poèátku jara bude rozhodnuto o vítìzi ji druhého výbìrového øízení na dodavatele stavby naší nové „zoo-školy“ a
v pøípadì úspìšného výbìru dodavatele a podpisu smlouvy se
Státním fondem ivotního prostøedí ÈR dìèínskou zoo èeká nejrozsáhlejší stavební akce v její historii, s rozpoètem více ne 11
mil. Kè. V souvislosti s tím bude zoo procházet øadou organizaèních promìn, zamìøených pøedevším na zkvalitnìní péèe
o chovaná zvíøata a také všechny ty, kdo je do zoo chodí pozorovat
a obdivovat. To budou priority naší práce a pøeji celé dìèínské zoo,
aby to byla práce smysluplná a radostná.

Starosta Mìsta Dìèína, Ing. V. Raka, a pan E. Khol, majitel firmy Ekomont DC,
pøi slavnostním pøedávání stavby 4 tepelných èerpadel poøízených v rámci projektu Vytápìní objektù v ZOO do provozu./ The Mayor of Decin Town, Ing. V.
Raka, and Mr. E. Khol, the owner of Ekomont DC firm, during the festive handover
of 4 heat pumps building acquired within the project Heatings of the Buildings in
Decin Zoo / Bürgermeister der Stadt Dìèín, Ing. V. Raka und Herr E. Khol,
Besitzer der Firma Ekomont DC bei festlicher Übergabe von 4 Wärme-Pumpen, die
im Rahmen des Projekts Beheizung der Objekte im Zoo angeschafft wurden.

Ing. Lubomír Moudrý

director@zoodecin.cz

Poznávání zvíøat vemi smysly  èich hmat, zrak (interaktivní infotabule pro
návtìvníky)/ Feel the animals through all your senses  smell, touch, sight (intera-

>>>

ctive interpretative panels for visitors)/Erkennung der Tiere vermittels aller Sinnen
 Geruch, Tatsinn, Sehvermögen (interaktive Tafel für Besucher)
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Pøehled nejvýznamnìjších pracovních jednání a návštìv, uskuteènìných v areálu zoo:
23. 1.
28. 3.
15. 4.
14.15. 5.
29. 5.
4. 6.
10. 6.

Prof. Dr. Hubert Lücker, výkonný øeditel Svazu øeditelù zoo nìmecky mluvících zemí (VDZ)
zástupci japonské ambasády v rámci akce Vítání jara aneb Odpoledne v japonském stylu
Dr. Herrmann Will a Anja Dube, Tierpark Chemnitz, v rámci jednání o realizaci projektu Zvíøata lidem
15 zástupcù 8 èeských a slovenských zoo a 5 dalích hostù u pøíleitosti oslavy 55. výroèí otevøení zoo pro veøejnost
Marcus Ulbig, primátor mìsta Pirny v rámci Dne adoptivních rodièù
Anja Dube, Tierpark Chemnitz, v rámci úèasti na Noci snù
øeditel Bernd Großer a zoolog Andreas Stegemann, Tierpark Zittau, jednání o spolupráci

Pøehled nejvýznamnìjších pracovních cest a jednání
v rámci zapojení do národní a mezinárodní spolupráce se zoologickými zahradami:
9. 3.

Jihlava

9.13. 5.

Torquay, VB

26.27. 5.
1. 6.
29. 6.
15. 7.
4. 5. a 24. 8.
15. 9.
17. 9.
20. 9.
22. 9.
21.25. 9.
28. 10.
30. 10.
15. 11.
17. 11.
29. 11.
6. 12.

Zlín
Chemnitz
Zittau
Liberec
Chleby
Chemnitz
Dresden
Schwerin
Stockholm
Kolmarden
Brno
Ostrava
Liberec
Wien
Praha
Dvùr Králové

jednání Rady UCSZ, zamìøené na analýzu a vyhodnocení ádostí èlenských zoo o pøíspìvek MP,
vyhotovení odborných doporuèení
6. mezinárodní sympozium o designu v zoologických zahradách,
spojené s návtìvou Zoo Paignton a Living Coasts
výroèní valná hromada UCSZ (+ R. Øehák, I. Opavová, J. Kovaøièová)
úèast na slavnostním setkání u pøíleitosti oslav výroèí zaloení zoo
jednání o spolupráci na realizaci pøeshranièních projektù
úèast na slavnostním otevøení nové expozice Soví stezka (+ D. Hendlová)
jednání a místní etøení Komise pro zoologické zahrady a MP
jednání o spolupráci na projektu Zvíøata lidem (+ M. Seidlová)
v souvislosti s úèastí na prezentaci osvìtové a vzdìlávací práce bìhem setkání VdBiol (+ M. Seidlová)
návtìva bìhem cesty na výr. konferenci EAZA (+ Z. Slouková)
návtìva zoologické expozice ve Skansenu a pøilehlého soukromého tropikária (+ Z. Slouková)
návtìva zoo, safari a pøilehlého soukromého akvária v rámci výroèní konference EAZA (+ Z. Slouková)
návtìva a pracovní jednání se zoologem Ing. Gábriem
návtìva a pracovní jednání s novì jmenovaným øeditelem Ing. Èolasem
úèast na slavnostním otevøení obnovené expozice lachtanù (+ V. Tyrpak, M. Seidlová)
návtìva a pracovní jednání s øeditelem Dr. Pechlanerem
úèast na slavnostním otevøení nové expozice Indonéská dungle (+ V. Tyrpak, M. Seidlová)
úèast na slavnostním otevøení pavilonu slonù (+ M. Seidlová)

V rámci èinnosti Komise pro zoologické zahrady návtìva a místní etøení ve vech èeských èlenských zoo kromì Brna, Jihlavy, Olomouce a
Ostravy.
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Poèátkem jara 2004 pøibyl v pavilonu Ptaèí dùm pár lori mošusových (Glossopsitta concinna), který jsme získali nákupem od
privátního chovatele. Jde o první pár chovaný v èeských zoo.
V rámci programu EEP jsme pro naši samici baanta Edwardsova
(Lophura edwardsi) získali samce ze Zoo Riga v Lotyšsku.
Pùvodní mývalí výbìh byl prostøednictvím menších úprav adaptován na expozici pro pískomily mongolské (Meriones unguiculatus). Zkvalitnili jsme ivotní prostøedí chovaných druhù
nìkolika dalšími úpravami: zatravnìní výbìhu pro sambary skvrnité, vybudování nového bazénu pro kapybary, vytvoøení mokøadu spolu s výsadbou zelenì u èápù èerných a kvakošù noèních
a pøidání velkých parkosù do výbìhu medvìdù grizzly.
Jako první zoo v Èechách se mùeme pochlubit odchovem samièky vikuni (Vicugna vicugna), té zapojené do programu EEP.
Samièka sambara skvrnitého (Cervus alfredi), narozená v roce
2003, bohuel mìsíc po porodu uhynula, ale vzápìtí na to druhá
ze samic porodila sameèka, kterého se nám ji podaøilo odchovat.
Je to druhé mládì v historii èeských zoo. U serau malých (Nemorhaedus crispus), dovezených v roce 2003, se v èervnu narodilo mládì, které však po ètyøech mìsících uhynulo na celkové oslabení organismu. Ji od narození mu byly podávány vitamínové
preparáty. V Evropì je chovají pouze ètyøi zoologické zahrady a z
patnácti chovaných zvíøat je tìké sestavit nepøíbuznou skupinu.
Kvùli blízké pøíbuznosti pravdìpodobnì za pár let ukonèíme chov
anoa horských (Bubalus depressicornis), nebo jejich mláïata
jsou náchylná na pøemnoení jakékoli bakterie v organismu a
kvùli tomu nepøeívají. Poslední exempláøe chová Zoo Krefeld,
ale naše zvíøata pocházejí z jejich chovu. Dovoz z Indonésie je

nemoný. Ji podruhé se podaøil odchov u koèek jaguarundi
(Herpailurus yaguarondi). U mláïat se po narození zjistilo, e
mají na oèní rohovce výrùstky chlupù (dermoidy), které musely
být chirurgicky odstranìny dìtským oèním lékaøem za pomoci
veterináøù.
Úhyn tøech manulù (Otocolobus manul), dovezených v roce
2003 z Mongolska, na toxoplazmózu a pasterilózu byl nejvìtší
ztrátou pro naši zahradu v tomto roce. Proti této infekci se nedá
oèkovat a na její rychlý prùbìh nelze témìø reagovat.
Na poporodní sepsi uhynula samice koèky rybáøské
(Prionailurus viverrinus), samec po ètrnácti dnech na nádorové
bujení luèových cest.
Kadoroèní odchov sov pálených (Tyto alba) jsme zapùjèili do
záchranné stanice Aves v Kladnì pro sestavení chovných párù a
vyuití odchovaných mláïat k vypouštìní do volné pøírody. Tím se
naše zahrada zapojila do druhého záchranného projektu v rámci
reintrodukce druhù èeské fauny.

Pøehled nejvýznamnìjších pracovních cest:
9.–13. 5. Bristol, Wareham, Marwel – poznávací návštìva
anglických zoologických zahrad
26.–27. 5. Zlín – výroèní valná hromada UCSZ (s Ing. L. Moudrým, I. Opavovou, J. Kovaøièovou)
29. 10.–12. 11. Taipei – úèast na 59. výroèní konferenci Svìtové
asociace zoo a akvárií (WAZA) spojené s postkonferenèní
poznávací cestou do jiního Taiwanu – rezervace kolpíkù,
pøírodovìdné muzeum v Taichungu, národní park Kenting a
záchranné centrum divokých zvíøat v Ping Tungu.
Roman Øehák
zoolog@zoodecin.cz
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Stav/ Status

seznam
zvíøat
animal inventory
die Tierliste

Stand
1. 1. 2004

Odchov

Pøíchod

Aufzucht

Ankunft

Birth

Arrival

Úhyn
Tod
Death

Odchod
Abgang
Depart .

Stav/ Status
Stand
31. 12. 2004

Obojivelníci a plazi / Amphibians, Reptiles / Lurche, Reptilien / Amphibia, Reptilia
8 druhù/species/Tierarten 23 kusù/specimen/Tiere
Mlok skvrnitý / Salamandra salamandra
Ropucha obecná / Bufo bufo
Skokan hnìdý / Rana temporaria
Agama konèinèinská / Physignatus cocincinus
Uovka èervená / Elaphe guttata
Uovka ostronosá /Gonyosoma oxycephala
Krajta zelená /Chondrop ython viridis
Krajta timorská /Python timorensis
Zmije obecná /Vipera berus

0.0.2
5.5
0.0.3
0.03
1.1
1.1
0.2
1.1
1.1

0.0.2

10.0

10.0
1.1
1.0

0.0.2
5.5
0.0.3
0.0.1
1.1
0.0
0.2
0.1
1.1

Ptáci / Birds / Vögel / Aves 55 druhù/species/Tierarten 137 zvíøat/specimen/Tiere
Nandu pampový / Rhea americana
Kvako noèní / Nycticorax nycticorax
Èáp bílý / Ciconia ciconia
Èáp èerný / Ciconia nigra
Èája chocholatá / Chauna cristata
Slípka zelenonohá / Gallinula chloropus
Berneka malá kanadská / Branta canadensis
Kachnièka mandarínská / Aix galericulata
Kachnièka karolínská / Aix sponsa
Ostralka tíhlá / Anas acuta
Kachna laysanská /Anas laysanensis
Kachna bahamská / Anas bahamensis
Hvízdák euroasijský /Anas penelope
Husice lièí /Tadorna tadorna
Hohol severní /Bucephala clangula
Koroptev korunkatá / Rollulus roulroul
Tetøev hluec /Tetrao urogallus
Tetøívek obecný / Tetrao tetrix
Jeøábek lesní / Bonasa bonasia
Koroptev polní /Perdix perdix
Satyr obecný /Tragopan satyra
Baant Edwardsùv / Lophura edwardsi
Baant tibetský / Crossoptilon crossoptilon
Páv korunkatý - bílá forma / Pavo cristatus
Raroh velký / Falco cherrug
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1.1
2.2
0.1
1.1
1.1
0.0.1

0.0.3
1.0

0.1

0.0.2

1.1

minima

2.4
1.1
1.1
1.1
1.1
0.1
1.1
3.1
3.0
2.2
1.1
1.0
2.0
1.1
0.1
1.1
0.2
1.1

0.2

1.1
0.1

2.2

2.0

1.0

1.0
1.1
1.0
1.1

1.0
1.0

1.1
2.1.1
1.1
1.1
1.1
0.0.1
1.1
2.2
1.1
1.1
0.0
1.0
0.1
1.1
2.3
3.0
2.2
1.1
1.0
1.0
0.0
1.1
1.2
0.2
0.1

Stav/ Status
Stand
1. 1. 2004

Odchov

Pøíchod

Aufzucht

Ankunft

Birth

Arrival

Úhyn
Tod
Death

Odchod
Abgang
Depart .

Stand
31. 12. 2004

Sokol stìhovavý / Falco peregrinus
Vèelojed lesní / Pernis apivorus
Jeøáb bìloíjí / Grus vipio
Seriema rudozobá / Cariama cristata
Holub domácí pávík / Collumba livia f. domestica
Hrdlièka vínová / Streptopelia tranquebarica humilis
Hrdlièka východní / Streptopelia orientalis
Hrdlièka èínská / Streptopelia chinensis chinensis
Holub celebeský / Gallicolumba tristigmata
Holub høivnáè / Columba palumbus
Lori èervený / Eos bornea cyanonothus
Lori mousový / Glossopsitta concinna
Lori èárkovaný / Eos reticulata
Ara rudobøichý / Orthopsittaca manilata
Ara vojenský / Ara militaris

1.0
0.0.2
1.1
1.2
3.3
1.1
0.0.2
0.0.4
1.0
0.0.2
1.0
1.1
1.0
1.1

0.0
0.0.1
1.1
1.1.1
3.3
1.1
0.0.2
0.0.3
1.0
0.0
1.0
1.1
1.1
1.0
1.1

Kakadu lutolící / Cacatua sulphurea

1.1

1.1

citrinocristata

1.0
0.0.2

Stav/ Status

0.0.1
0.0.1

0.1

0.0.1
0.0.2
1.1

Kakadu brýlový / Cacatua ophtalmica

3.0

3.0

Kakadu molucký / Cacatua moluccensis
Papouek vlnkovaný /Melopsittacus undulatus
Sova pálená / Tyto alba
Kalous uatý / Asio otus
Sýèek obecný / Athene noctua
Výr velký / Bubo bubo
Sovice snìní / Nyctea scandiaca
Putík bìlavý / Strix uralensis
Putík obecný / Strix aluco
Sýc rousný / Aegolius funereus
Sovice krahujová / Surnia ulula
Lelkoun soví / Podargus strigoides
Dlask tlustozobý / Coccothraustes coccothraustes
Bulbul oranoskvrnný / Pycnonoctus bimaculatus
Bulbul èervenouchý / Pycnonotus jocosus
Sojkovec zrcadlový / Garrulax mitratus
Zvonek zelený / Carduelis chloris
Sýkavka modrokøídlá / Chloropsis cochinchinensis
Strnad obecný / Emberi za citrinella
Majna Rothschildova / Leucopsar rothschildi
Kavka obecná / Corvus monedula

1.1
5.5
2.2.7
0.2
4.5
1.1
1.1
2.2
0.0.3
1.0
1.1
1.1
1.0
1.0
2.2
1.1
2.2
1.1
0.1
1.1
1.1

1.1
5.5
2.2.3
0.2
4.0
1.1
1.1
2.2
0.0.3
1.0
1.1
1.1
0.0
1.0
2.2
1.1
0.0
0.0
0.0
1.1
0.0

0.0.3

0.0.7
1.0
0.1
1.0

1.1

1.0

1.0

0.4
0.1

1.0

1.0

2.2
1.1
0.1
1.1
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Stav/ Status
Stand
1. 1. 2004

Oøeník kropenatý / Nucifraga
Krkavec velký / Corvus corax

caryocatactes

Odchov

Pøíchod

Aufzucht

Ankunft

Birth

Arrival

Úhyn
Tod
Death

1.0
1.1

Odchod
Abgang
Depart .

1.0
0.1

Stav/ Status
Stand
31. 12. 2004

0.0
1.0

Savci / Mammalia / Säugetiere 48 druhù/species/Tierarten 153 zvíøat/specimen/Tiere
Klokan parma / Macropus parma
Outloò malý / Nycticebus pygmaeus
Tamarín sedlový / Saguinus fuscicollis
Kotul veverovitý / Saimiri sciureus
Malpa hnìdá / Cebus apella
Makak medvìdí / Macaca arctoides
Makak chocholatý / Macaca nigra nigra
Mangabej èerný / Cercocebus atterimus
Koèkodan èernolící / Cercopithecus ascanius
Norek evropský / Mustela lutreola
Kuna skalní / Martes foina
Tchoø tmavý / Mustela putorius
Jezevec evropský / Meles meles
Mýval severní / Procyon lotor
Medvìd grizzly / Ursus arctos horribilis
Lika obecná / Vulpes vulpes
Vlk evropský / Canis lupus
Margay / Leopardus wiedii
Koèka divoká / Felis silvestris
Koèka rybáøská / Prionailurus viverrinus
Manul / Otocolobus manul
Jaguarundi / Herpailurus yaguarondi
Rys ostrovid / Lynx lynx
Levhart perský / Panthera pardus saxicolor
Veverka obecná / Sciurus vulgaris
Veverka Prévostova / Callosciurus prevostii
Burunduk páskovaný / Tamias sibiricus
Hutie stromová / Capromys pilorides
Sysel obecný / Cittelus cittelus
Urson kanadský / Erethizon dorsatum
Mara stepní / Dolichotis patagonum
Kapybara / Hydrochaeris hydrochaeris
Aguti støedoamerický / Dasyprocta punctata
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4.0
1.1
1.0
4.0
6.3
1.0
1.1
4.2
1.1
2.2
0.1
0.2
0.1
1.3
1.1
0.1
3.0
1.1
1.1
1.1
1.3
3.1
1.1
1.0
1.2
1.2
3.2
3.0
1.1
0.1
2.3
1.2.1
6.1

1.0
1.0

0.2

1.0

1.1
1.3
0.1

1.1
1.1

2.2

2.1
1.1

0.1
0.1.1
4.1

4.0
0.1
1.0
3.0
6.3
1.0
1.1
4.2
1.1
2.2
0.1
0.0
0.1
1.3
1.1
0.1
2.0
1.1
1.1
0.0
0.0
2.0
1.1
1.0
1.2
1.2
3.2
3.0
1.1
0.1
4.4
1.1
2.0

Stav/ Status
Stand
1. 1. 2004

Psoun prériový / Cynomys ludovicianus
Králík divoký / Oryctolagus cuniculus
Králík domácí / Oryctolagus cuniculus f. domesticus
Zajíc polní / Lepus europaeus
Kùò domácí  hucul / Equus caballus, f. caballus
Osel domácí / Equus africanus, f. asinus
Babirusa / Babyrousa babyrussa
Prase divoké / Sus scrofa
Lama krotká / Lama glama
Vikuòa / Vicugna vicugna
Kanèil mení / Tragulus javanicus
Sambar skvrnitý / Cervus alfredi
Kabar pimový / Moschus moschiferus
Serau malý / Nemorhaedus crispus
Srnec evropský / Capreolus capreolus
Anoa horský / Bubalus depressicornis
Kamzík bìlák / Oreamnos americanus
Koza domácí / Capra aegagrus, f. hircus
Ovce ouessantská / Ovis ammon f. aries

Celkem/Total/im ganzen:

2.3.4
1.1
4.9
0.1
1.2
2.2
1.1
1.1
2.6
1.1
1.1
1.2
1.1
1.2
0.2
2.2
1.2
0.2
3.3

Odchov

Pøíchod

Aufzucht

Ankunft

Birth

Arrival

0.0.5

Úhyn
Tod
Death

Odchod
Abgang
Depart .

0.0.4

0.1

0.1
2.1
0.1

1.2

2.4

1.0

1.0

0.1

0.2
1.1

1.0

1.0

2.1

0.1

4.0

Stav/ Status
Stand
31. 12. 2004

2.3.5
1.1
4.9
0.0
1.2
2.2
1.1
1.2
3.5
1.2
0.1
2.2
1.1
1.2
0.1
1.1
1.2
0.2
1.3

111 druhù/species/Tierarten 313 zvíøat/specimen/Tiere
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Ohroené druhy zvíøat, zapojené do Evropských
záchovných programù /EEP Animals/EEP Tiere

Dalí významné ohroené druhy - Èervená kniha IUCN/

1.1 Anoa horský (Bubalus depressicornis)
1.1Babirusa (Babyrousa babyrussa)
1.1Baant Edwardsùv (Lophura edwardsi)
1.1 Jeøáb bìloíjí (Grus vipio)
1.1 Kakadu molucký (Cacatua moluccensis)
1.1 Kakadu lutolící (Cacatua sulphurea citrinocristata)
0.1 Kanèil mení (Tragulus javanicus)
1.0 Levhart perský (Panthera pardus saxicolor)
1.1 Majna Rothschildova (Leucopsar rothschildi)
1.1 Makak chocholatý (Macaca nigra nigra)
1.1 Margay (Leopardus wiedii)
2.2 Norek evropský (Mustela lutreola)
0.1 Outloò malý (Nycticebus pygmaeus)
1.2 Vikuòa (Vicugna vicugna)

1.2 Baant tibetský (Crossoptilon crossoptilon)
1.1 Kabar pimový (Moschus moschiferus)
1.1 Satyr obecný (Tragopan satyra)
3.0 Koroptev korunkatá (Rollulus roulroul)
1.0 Makak medvìdí (Macaca arctoides)
4.4 Mara stepní (Dolichotis patagonum)
1.1 Nandu pampový (Rhea americana)
2.2 Sambar skvrnitý (Cervus alfredi)
1.1.5 elva nádherná (Trachemys scripta elegans)

Druhy zvíøat zapsané v Evropských plemenných knihách
/European Studbook Animals/Die Europäischzuchtbuchtier e
1.1 Èáp èerný (Ciconia nigra)
3.0 Kakadu brýlový (Cacatua ophtalmica)
4.0 Klokan parma (Macropus parma)
4.2 Mangabej èerný (Cercocebus atterimus)
1.1 Rys ostrovid (Lynx lynx)

Druhy zvíøat chránìné dle zákona è. 16/1997 Sb. (CITES)
/CITES Animals/Die CITES Tiere
4,1 Jaguarundi

(Herpailurus yaguarondi)

Druhy zvíøat zapsané v Mezinárodních plemenných knihách/
International Studbook Animals/Die Internationalzuchtbuchtier e

1.1 Ara vojenský (Ara militaris)
1.2 Serau malý (Nemorhaedus crispus)
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Red Data Book of IUCN/Das Rote Buch IUCN

Ohroené druhy fauny ÈR/Native Fauna of Endangered Species /Die
bedrohten Tierarten der böhmischen Fauna

1.1 Èáp bílý (Ciconia ciconia)
2.3 Hohol severní (Bucephala clangula)
1.0 Jeøábek lesní (Bonasa bonasia)
1.1 Koèka divoká (Felis silvestris)
1.0 Koroptev polní (Perdix perdix)
1.0 Krkavec velký (Corvus corax)
2.1.1 Kvako noèní (Nycticorax nycticorax)
0.0.2 Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra)
1.1 Ostralka tíhlá (Anas acuta)
2.2 Putík bìlavý (Strix uralensis)
0.1 Raroh velký (Falco cherrug)
5.5 Ropucha obecná (Bufo bufo)
2.2.3 Sova pálená (Tyto alba)
1.0 Sýc rousný (Aegolius funereus)
4.0 Sýèek obecný (Athene noctua)
2.2 Tetøev hluec (Tetrao urogallus)
1.1 Tetøívek obecný (Tetrao tetrix)
0.0.1 Vèelojed lesní (Pernis apivorus)
1.2 Veverka obecná (Sciurus vulgaris)
2.0 Vlk obecný (Canis lupus)
1.1 Výr velký (Bubo bubo)
1.1 Zmije obecná (Vipera berus)

PROVOZ/Operations/Betrieb 2004
Pøíjmy/Incomes/die Einkommen

zoo oèima
ekonoma

Dotace Mìsto Dìèín  provoz
Dotace MP na provoz
Dotace ÚP  VPP
Pøíspìvek PHARE na projekt
Dotace Ústeckého kraje na projekt

Vlastní výkony:

Vstupné
Parkovné
Prodej upomínkových pøedmìtù
Prodej obèerstvení
Prodej zvìøe
Reklama
Pøíspìvek SFP na projekt
Ostatní pøíjmy

Kè
10 787 000,-1 121 000,-310 000,-1 356 000,-273 000,-2 499 000,-135 000,-399 000,-923 000,-151 000,-147 000,-254 000,-652 000,--

Celkem pøíjmy
19 007 000,-/Total incomes/die Gesamtseinkommen
Adopce zvíøat

300 000,-

INVESTICE /Investment/die Investitionen 2004
Zdroje/Investment incomes/die Aufkommen
Odpisy DHM
Dotace Mìsta Dìèína
Pøevod zùstatku zdrojù z r. 2003

Kè
338 000,-120 000,-355 000,--

Zdroje celkem
813 000,-/Total investment incomes/die Gesamtsaufkommen

Èerpání/ Investment outcomes/die Abschöpfung
Na poøízení investic
612 000,-Pøevod zdrojù na rok 2005
201 000,--

Èerpání celkem
813 000,-/Total investment outcomes/die Gesamtsabschöpfung

ROZPOÈET ZOO 2004

Výdaje/Outcomes/die Ausgaben
Materiál
z toho: Phare
SFP
Ústecký kraj

Kè
1 595 000,-356 000,-163 000,-402 000,--

Krmivo
Energie
Vodné a stoèné
Nákup zvìøe
Náklady na zboí
Mzdy

1 295 000,-672 000,-213 000,-44 000,-836 000,-6 913 000,--

z toho: Phare
Ústecký kraj

813 000,-208 000,--

Zdrav. a soc. pojitìní
z toho: Phare
Ústecký kraj
Zákonné soc. náklady
Ostatní soc. náklady
Opravy a udrování
Cestovné
z toho: Phare

Sluby
z toho: Phare
SFP
Ústecký kraj

Odpisy
Ostatní náklady
Celkem/Total
z toho: Phare
SFP
Ústecký kraj

Zlepený hospod. výsledek

Celkem výdaje
/Total outcomes/die Gesamtsausgaben

2 297 000,-198 000,-27 000,-221 000,-84 000,-512 000,-326 000,-40 000,--

2 231 000,-285 000,-335 000,-39 000,--

338 000,-352 000,--

17 929 000,-1 692 000,498 000,-676 000,--

1 078 000,--

19 007 000,--
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Hospodaøení zoo vykázalo za rok 2004 zlepšený hospodáøský
výsledek ve výši 1 078 391,67 Kè. U nìkterých výdajových poloek
došlo sice k navýšení oproti plánu, celkovì však byly náklady èerpány ve výši 98,6 %, co pøedstavuje úsporu 258 tisíc Kè oproti
plánu. Plán vlastních výkonù byl splnìn na 127,7 %, tj. zvýšení
o 858 tisíc korun.
Analýza výdajové èásti rozpoètu:
- náklady na bìný provoz zoo (bez nákladù na realizaci rùzných
projektù) – sníení o 22 tisíc korun
- náklady na realizaci projektu „Evropské šelmy“ s pøíspìvkem
MP ÈR – zvýšení o 8 tisíc korun
- náklady na realizaci projektù „1.pøeshranièní Zoo-Škola Dìèín
– Dráïany / etapa 2“ a „Zvíøata lidem“ s pøíspìvkem SFMP
Phare – sníení o 103 tisíc Kè
- náklady na realizaci projektu „1. pøeshranièní Zoo-Škola / etapa
3“ s pøíspìvky ze SFP ÈR a Ústeckého kraje – sníení o 58 tisíc
korun (èást pøíspìvku pokrývala nákup investièního majetku)
- mzdové náklady u zamìstnancù, pøijatých v rámci VPP (pøíspìvek Úøadu práce) – sníení o 83 tisíc korun (dùvod: pozdìjší nástup zamìstnancù, pøípadnì jejich nemocnost)
- úèet 504/010 Prodané zboí v obèerstvení – navýšení o 120 tis. Kè
(zvýšení objemu prodeje vzhledem ke zvýšené návštìvnosti)
- úèet 511/010 Opravy a udrování-dodavatelská údrba – zvýšení
o 62 tisíc korun (výmìna chladícího zaøízení pro chladící box, generální oprava topení, úpravy parkovací plochy pro návštìvníky
zoo)
- úèet 518 - Ostatní sluby – zvýšení o 325 tisíc korun
z toho úèet 518/121 - Ostatní sluby - Vzdìl. odd. – pokrytí nákladù na úèast mediálnì známých osobností za úèelem zatraktivnìní akcí pro dìti
úèet 518/230 - Ostatní sluby-telefony a mobily – vyšší èetnost pouívání mobil. telefonù z rùzných provozních dùvodù
- mzdové náklady – sníení o 148 tisíc Kè (vyplacení 35% ze tøinác
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tého platu místo plánovaných 100 %, na základì NV è. 569/2004
Sb., vèetnì úspory u zákonného pojištìní ve výši 67 tisíc korun)
Analýza pøíjmové èásti rozpoètu:
- trby za vstupné – zvýšení o 269 tisíc korun (zvýšená návštìvnost)
- trby za reklamu – zvýšení o 47 tisíc korun
- trby za prodané zboí v obèerstvení – zvýšení o 162 tisíc korun
(zvýšená návštìvnost)
- trby z prodeje materiálu a zvíøat – zvýšení o 107 tisíc korun
(prodejem odchovaných mláïat lamy krotké a jaguarundi)
- jiné ostatní výnosy – zvýšení o 443 tisíc korun, z toho:
úèelové finanèní a naturální dary 210 tisíc korun
náhrada za škody zpùsobené organizaci 30 tisíc korun
vratka DPH z projektù s pøíspìvkem SFMP Phare 61 tisíc ko
run
dohadná poloka aktivní na spotøebu vody 142 tisíc korun
Schválený pøíspìvek zøizovatele na provoz byl z pùvodní výše
10 900 tisíc korun sníen o 113 tisíc korun, které byly pouity na
dofinancování nákladù na projektovou dokumentaci pro potøeby
výbìru dodavatele projektu ZOOŠkola – Støedisko
environmentální výchovy ZOO Dìèín, konkrétnì pro objekt
Sulawesi – Tep-lická 19. Zbývající výše pøíspìvku na provoz byla
vyèerpána v plné výši. Také ostatní dotace a pøíspìvky na realizaci
rùzných projektù a aktivit (Phare 1 356 tisíc korun, Ústecký kraj
273 tisíc korun, MP ÈR 1 121 tisíc korun, Úøad práce 310 tisíc
korun) byly vyèerpány v plné výši.
Zoo v roce 2004 uhradila investièní náklady na realizaci projektu „Dokonèení rekonstrukce areálu ZOO Dìèín za úèelem zvýšení atraktivnosti jako turistického cíle“ ve výši 300 tisíc korun.
Projekt pøedstavoval poøízení dokumentace, potøebné pro realizaci schváleného Programu rozvoje Zoo Dìèín do roku 2008.
Vzhledem k tomu, e zoo neobdrela na realizaci dokumentace
pøíspìvek zøizovatele, poádala o dotaci Ústecký kraj. Ten na uv-

dené úèely poskytl pøíspìvek 120 tisíc korun, zbytek musel být
uhrazen z fondu reprodukce investièního majetku zoo. Další velkou investièní akcí byl projekt Vytápìní objektù v ZOO (instalace
4 tepelných èerpadel v areálu zoo), s pøíspìvkem na pokrytí nákladù ze SFP ÈR a zøizovatele. Celkové náklady byly 2 313 tisíc
korun, pøíspìvek ze SFP ÈR èinil 1 486 tisíc korun, zbytek byl
hrazen ze zdrojù zøizovatele. Další velkou strojní investicí, kterou
jsme v letošním roce uvedli do provozu, byl vlastní zdroj pitné vody, na jeho poøízení (vèetnì vrtu, vystrojení a nezbytných souvisejících pøípojek a pøeloek vodovodního vedení a elektrovedení) bylo vynaloeno 672 tisíc korun.
Protoe bylo poèasí po celou sezónu více ne pøíznivé, návštìvnost byla v porovnání se stejným obdobím loòského roku o
8 197 návštìvníkù vyšší. Celkem navštívilo naši zoo a expozici
Sulawesi na Teplické ulici 72 289 návštìvníkù, z toho bylo 33 865
dìtí a 38 424 dospìlých osob.
Pøepoètený stav zamìstnancù èinil 41,6 a byl témìø dodren
(navýšení pouze o 0,5 %), z uvedeného poètu bylo 12,3 chovatelù.
Bìhem roku nastoupilo do pracovního pomìru 23 zamìstnancù a
stejný poèet pracovní pomìr ukonèil. Jednalo se vìtšinou o sezónní zamìstnance a zamìstnance, na jejich mzdy pøispíval Úøad
práce.
Výše prùmìrné mzdy byla 13 848 korun, byla tedy dodrena
na 97,7 % (o 323 korun ménì oproti plánu).
Míra sobìstaènosti naší zoo vèetnì vlastních pøíjmù a sponzorských darù èiní 30,45 %, bez sponzorských darù èiní 28,78 %.

Pøehled pracovních cest a jednání
v rámci zapojení do národní a mezinárodní spolupráce se zoologickými zahradami:
26.–27. 5. 2004

Zlín

výroèní valná hromada UCSZ, (s Ing. L. Moudrým, R. Øehákem, J. Kovaøièovou)
- jednání ekonomické sekce

14.–29. 11. 2004 Èína
ZOO Bejing, odchovná stanice pand v Chengdu, pøírodní rezervace s Centrem pro chov pand v Jiuzhaiguo a Wolongu
- získání nových poznatkù v oblasti provozování návtìvnických slueb a
komerèních slueb, navázání nových kontaktù pro vzájemnou spolupráci
Ingeborg Opavová
ekonom@zoodecin.cz
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zoo
a veøejnost
Populárnì-nauèné poøady pro veøejnost
V roce 2004 jsme zahájili sezónu akcí pro veøejnost „Vítání jara
aneb Odpoledne v japonském stylu“. Návštìvníkùm jsme pøedstavili vzácné japonské kamzíky serau malé, program byl zamìøen na japonskou kulturu. Atmosféru domoviny kamzíkù serau
dokreslila výstava kimon, èajový obøad, kaligrafie, ukázky bojového umìní kendo, výstava bonsaí. Našimi hosty byli zástupci z
japonské ambasády, pan Masaki Wada a Hosoda Takaši, a herec
Petr Svoboda. Úèastnilo se 406 osob.
V dubnu jsme oslavili svátek naší planety „Den Zemì“. Bìhem
odpoledne jsme návštìvníkùm pøedstavili nìkterá tradièní øemesla a pøipomnìli jsme si, jak lidé ili v dobì, kdy ještì respektovali
pøírodní zákony. Svoji èinnost prezentovali zástupci ekologicky
zamìøených organizací (Správa NP ÈŠ, Správa CHKO Labské
pískovce), kteøí si pøipravili zajímavé pøírodovìdné soutìe nejen
pro dìti. Spoleènì s 622 návštìvníky a naším hostem – hercem
Otakarem Brouskem – jsme pokøtili mládì kriticky ohroeného
filipínského jelena sambara skvrnitého.
Koncem kvìtna jsme u pøíleitosti oslav Mezinárodního dne
dìtí uspoøádali „Zoo-Party“. Jarní odpoledne patøilo zejména našim nejmenším návštìvníkùm. Pøipravili jsme pro nì hry, soutìe,
pøíjemnou hudbu, pøivítal je host - herec Jan Révai. Pokøtili jsme 2
koata pralesní šelmy jaguarundi. Akce se zúèastnilo 1 242 osob.
Ètvrtého èervna probìhla v zoo akce „Noc snù – Dreamnight
at the zoo“, která se v mnoha smìrech vymyká dosavadním aktivitám zoo v oblasti práce s veøejností. Veèer plný záitkù byl urèen
chronicky nemocným a handicapovaným dìtem a jejich rodinám.
Zoo Dìèín se jako první v ÈR pøipojila k dalším 40 zahradám celého svìta, které Dreamnight v roce 2004 poøádaly. Myšlenka uskuteènit tuto akci vznikla v 90. letech 20. století v Nizozemí, a od té
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doby zoologických zahrad, které Dreamnight poøádají, pøibývá.
Naší snahou bylo zprostøedkovat dìtem záitky, o které jsou èasto
ve svém ivotì, vzhledem ke zdravotnímu postiení, ochuzeny.
Program veèera byl opravdu pestrý - netradièní prohlídka slavnostnì osvìtlené zoo, monost pohladit si rùzná zvíøata, povídání s ošetøovateli, stoleèky s pøírodninami a ukázky zvukových
projevù zvíøat (zapojení rùzných smyslù), vystoupení kapel
V
E
G
A
z ÚSP Skalice a Maxim Turbulenc, klauni, facepainting, obèerstvení. Celý veèer se vydaøil díky úèasti a pomoci všech zamìstnancù zoo, kteøí ve svém volnu pøispìli ke zdárnému prùbìhu
akce. Dík patøí také sponzorùm, zejména Nadaènímu fondu Most
nadìje. Pozvání na Noc snù pøijalo cca 500 dìtí s doprovodem.
Poøad s názvem „I zvíøata mají svátek“ byl ve znamení oslav
– bìhem odpoledne jsme pøipomnìli Svìtový den zvíøat a 55. výroèí otevøení Zoo Dìèín. Návštìvníky èekala soutì o ohroených
druzích zvíøat Evropy, pokøtili jsme mládì vzácné, divoce ijící lamy-vikuni. Naše pozvání pøijal herec a moderátor Rey Koranteng.
Akce se zúèastnilo 280 osob.
Další aktivity
Ve dnech 27.–31. 10. jsme pøipravili podzimní prázdninovou
soutì pro dìti „Cesta kolem svìta za 80 minut“. Celkem 70 dìtí si
zde mìøilo své znalosti o zvíøatech z rùzných svìtadílù. Na 5 dìtí,
které odpovìdìly správnì, èekaly odmìny.
Ve dnech 20.–24. 9. jsme ji podeváté uspoøádali akci „Barevný týden aneb Výtvarná dílna pod širým nebem“ pro áky základních škol a osmiletých gymnázií. Dìti libovolnou výtvarnou
technikou ztvárnily téma „Evropské šelmy“, zúèastnilo se 405 dìtí.
Intenzivní spolupráce probíhala také s Mìstskou knihovnou
Dìèín. Pokraèovali jsme v cyklu pøírodovìdnì-cestopisných pøednášek „Z Èech na rùzné konce svìta“. Cestovatelé za pomoci diapozitivù a vyprávìní seznámili celkem 125 návštìvníkù s Namibií,

Ve spolupráci se Zoo Ústí n/L, Podkrušnohorským zooparkem Chomutov a Zoologickým klubem jsme realizovali pøírodovìdnou vìdomostní soutì pro mláde „Memoriál MUDr. Vladimíra Štilla“. Více ne 800 úèastníkù si mìøilo své znalosti o pøírodì ve 3 postupových kolech. Finále pro 40 dìtí probìhlo v Zoo
Dìèín. Pro 20 nejlepších jsme zorganizovali víkendový pobyt s odborným programem v terénní stanici SCHKO LP Chøibská.
Spoleènì s umìleckým sdruením Creative jsme ukonèili a
vyhodnotili výtvarnou soutì pro dìti „Inspirace 2003“, nejlepší
práce na téma „pøíroda“ jsme pøedali nìkolika sociálním a zdravotnickým zaøízením v Ústeckém kraji (Domov dùchodcù Èeská Kamenice, Domov dùchodcù Dìèín, HOSPIC Sv. Štìpána
Litomìøice, Dìtské oddìlení Nemocnice Dìèín). Dìtská kresba
tak pøináší radost do budoucna tam, kde je to nejvíce potøeba.
Soutìe se zúèastnilo cca 600 dìtí.

Vzdìlávací programy Zoo-koly se líbí i tìm nejmením/

Even the youngest chil-

dren like educational programs of Zoo-School/ Bildungsprogramme der Zoo-Schule gefallen auch den kleinsten Kindern.

Bìhem celého roku probíhala v zoo èinnost 4 zájmových kroukù (pøírodovìdný - mladší dìti, pøírodovìdný - starší dìti, péèe
o zvíøata - zaèáteèníci, péèe o zvíøata - pokroèilí). Schùzky by-ly
vdy jednou týdnì, dìti se se svými vedoucími uèily poznávat zvíøata a peèovat o nì, souèástí programu byla výuka v terénu. Do kroukù se pøihlásilo 34 dìtí.
Bìhem celého roku probíhala intenzivní spolupráce se sdìlovacími prostøedky, bylo vydáno 236 èlánkù, odvysíláno 25 televizních a 17 rozhlasových relací.
Mezi nejvýznamnìjší pracovní aktivity oddìlení pro informace a vzdìlávání patøila realizace nìkolika projektù:
- PROJEKT
1. pøeshranièní ZOO-Škola Dìèín - Dráïany / II. etapa
Druhou etapu tohoto víceletého projektu jsme zaèali realizovat v roce 2003 a v èervnu 2004 jsme ji dokonèili. Cílem projektu
bylo vybudování oddìlení pro informace a vzdìlávání a také rozšíøení a zkvalitnìní programové nabídky vzdìlávacích programù
pro školy a veøejnost. Finanènì jej podpoøil SFMP programu
Evropské unie Phare CBC. Partnery projektu byly Zoo Dresden,
Správa NP Èeské Švýcarsko, Nationalparkhaus Sächsische
Schweiz.
VÝSTUPY PROJEKTU:
- vzdìlávací programy pro mateøské školy, ústavy sociální péèe
Program ZVÍØATA A MY
S tímto programem navštìvoval zoo-pedagog školy, pouíval
netradièní metody výuky a pomùcky, demonstrace výuky na ivém zvíøeti.
Základní školy: Zvíøata a jejich mláïata - 1.–3. tøída, Stopy zvíøat - 4.–5. tøída, Mezi vlky - 5.–6. tøída, Zvíøata ve stínu èlovìka 6.–7. tøída, Ohroená zvíøata -7.–9. tøída
Mateøské školy: Dobrodruství papouška Artura
Klienti ÚSP s mentálním postiením: Zvíøata v náruèí, Svìtem
zvíøat s oveèkou Julií. Programu se úèastnilo celkem 3092 dìtí.
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Program ZOOHRÁTKY SE ZVÍØÁTKY
Spoleènì se zoo-pedagogem plnily dìti na pøedem pøipravené
trase v zoo rùzné úkoly a pouívaly pracovní listy.
Základní školy: Domácí zvíøata v ZOO - 1.–3. tøída, Na lovu s rysy
a vlky - 2. 4. tøída, Rekordmani svìta zvíøat - 4.–6. tøída, Patenty a
vynálezy pøírody - 7.–9. tøída
Mateøské školy: S oslíkem za zvíøátky
Programu se úèastnilo celkem 1285 dìtí.
Program DO PÍSKOVCÙ SE ZOO
Jedná se o terénní program, realizoval se pøímo v lese v NP
Èeské Švýcarsko, dìti se uèily poznávat stromy, les a ohroené druhy zvíøat.
Verze programu: Za zvíøátky do pohádky - 1.–5. tøída, Expedice
do neznáma - 6.–9. tøída
Programu se úèastnilo celkem 283 dìtí.
Celkem se vzdìlávacích programù zúèastnilo 4660 dìtí.
- rozšíøení samoobsluného programu pro návštìvníky zoo Poznáváme zvíøata o 2 nové verze
Návštìvníci mìli monost výbìru pracovních listù z celkem
5 témat: Ptákoviny, Cesty kopýtky vyšlapané, Zemí šelem, Sokolí
toulky Èeskosaským Švýcarskem, Putování po asijských
ostrovech. Kadý pracovní list mìl svého fiktivního „prùvodce“ –
zvíøe, jeho obrázek oznaèoval kadé stanovištì zvoleného
tématu v areálu zoo. Úèastníci programu se mohli zapojit do
soutìe o ceny.
- rozšíøení programu pro veøejnost Vítejte v ZOO
Program jsme obohatili o 2 tématické interaktivní stezky Zemí
šelem a Rekordy svìta zvíøat. Jde o rùzné hry a zaøízení umístìné
v areálu zoo, návštìvníci získávají informace o zvíøatech
prostøednictvím proitkù. Vyrobili jsme 10 nových informaèních
panelù, obsahujících kresbu zvíøete a biologické informace. Panel
je doplnìn o pøihrádky s pøírodninami, které vyvolávají rùzné
smyslové vjemy (èichové, zrakové, hmatové). Ty dokreslují a
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- fotografická výstava „Ukradené ivoty zvíøat“
V centru Sulawesi jsme pøipravili fotografickou výstavu na
téma „Ilegální obchod se zvíøaty“ obsahující šokující fotografie
zvíøat, které zachycovaly jejich útrapy a strádání pøi cestì za zákazníkem. Výstava byla doplnìna informacemi o dopadech ilegálního obchodu a úloze úmluvy CITES v této oblasti.
- tiskoviny
- tiskovina s nabídkou programù Cesty za evropskými zvíøaty
(náklad 5 000 ks, èeská a nìmecká verze), obsahuje nabídku programù
- 2 informaèní zpravodaje zoo "URSUS" (10 000 ks, èeská a nìmecká verze) s aktualitami ze zoo

Zejména malí návtìvníci se aktivnì zapojují pøi získávání informací o zvíøatech a
pøitom proijí spoustu zábavy (interaktivní stezky)/ Especially young visitors gather the information about animals actively and enjoy themselves at the same time/
Besonders die kleinen Besucher schalten sich beim Erwerb von neuen Informationen
über Tiere aktiv ein und dabei erleben sie noch viel Spaß (interaktive Pfade).

PROJEKT
„Programová nabídka Støediska environmentální výchovy
‚ZooŠkola‘ v Zoo Dìèín“
V èervenci jsme navázali na výše uvedené èinnosti dalším projektem. Jeho cílem bylo zkvalitnit programovou nabídku a vybudovat kapacitu technického zázemí Støediska environmentální výchovy, jeho zahájení èinnosti plánujeme v roce 2005. Projekt byl
financován díky prostøedkùm Státního fondu ivotního prostøedí
ÈR, Ústeckého kraje, Ministerstva ivotního prostøedí ÈR.
Obsahoval 2 èásti: Evropské šelmy a 1. pøeshranièní Zoo-Škola /
etapa è. 3 – tato èást bude ukonèena v roce 2005.
VÝSTUPY PROJEKTU
1. pøeshranièní Zoo-Škola / etapa è. 3:
- 20 interaktivních panelù obsahujících kresbu zvíøete, informace, pøírodniny k získání smyslových vjemù
- poøízení 3 informaèních elektronických zaøízení (interaktivní
výuková tabule Smart Board, multimediální info-kiosek, ústøedna pro pøehrávání zvukù zvíøat v infotabulích)
- poøízení technického vybavení centra – kopírovací stroj, digitální kamera, copyboard, studentské mikroskopy
- tiskoviny - 5 verzí tématických pracovních listù pro organizované skupiny – budou pouívány pøi výuce vzdìlávacích programù pro ZŠ, obsahují kresby a úkoly, 2 propagaèní tiskoviny s nabídkou programù pro základní a mateøské školy (celkem 25 000
ks tiskovin)
„Evropské šelmy 2004“
Chtìli jsme seznámit veøejnost s nejvíce ohroenými druhy
evropských šelem a zpùsoby jejich ochrany.
- Populárnì nauèný poøad pro veøejnost Škola šelem (29. 8.) –
seznámili jsme návštìvníky s problematikou ochrany evropských
šelem, oslavili jsme 25. narozeniny samice rysa ostrovida, hostem
odpoledne byl zpìvák Bohuš Matuš, zúèastnilo se 700 lidí
- Fotografická výstava o šelmách - obsahovala 8 fotografií ohro

ených šelem a byla doplnìná knihou s biologickými informacemi
- Multimediální prezentace „Zamìøeno na evropské šelmy“
(1000 ks, èeská a nìmecká verze, CD miniformát 8 cm) - obsahovala biologické informace o rosomákovi, vlkovi eurasijském, norkovi evropském, rysovi iberském, medvìdu-brtníkovi, vydøe øíèní.
- Skládaèka „Zamìøeno na evropské šelmy“ (6 000 ks, èeská i
nìmecká verze) - byla tématicky shodná s výše uvedenými výstupy, obsahovala fotografie šelem, objasòovala pøíèiny ohroení
predátorù a ukazovala monosti a zpùsoby jejich ochrany
- Klíèenky (600 ks) - døevìné klíèenky s motivem medvìdích
stop marketingovì podpoøily celý projekt
Podklady výstupù projektu budou nabídnuty zdarma zoologickým zahradám v ÈR a dalším organizacím, zabývajícím se
environmentální výchovou a vzdìláváním.
PROJEKT
„Zvíøata lidem“
Tento projekt se svým zamìøením ponìkud vymykal bìným
aktivitám zoologických zahrad. Jeho cílem bylo obohacení ivota
lidí s postiením, prevence sociálnì neádoucího chování u dìtí a
mládee a podpora rodinného souití pomocí tzv. aktivit asistovaných zvíøaty èi zooterapie. Realizovali jsme jej díky financování SFMP programu Evropské unie Phare CBC. Partnery
projektu byly Tierpark Chemnitz, CJD Chemnitz, YMCA Ústí nad
Labem, Centrum sociální pomoci Litomìøice. Spolupracovali
jsme s øadou organizací, které mají v oblasti práce s postienými
bohaté zkušenosti - Nízkoprahové centrum a Mateøské centrum
YMCA Ústí nad Labem, VÚDM Boletice nad Labem, Tyfloservis
Ústí nad Labem, Cespo Ústí nad Labem, Dìtský domov „Zemì
dìtí“ Èeská Kamenice, Dìtský domov Tisá, Speciální školy Dìèín
– Bynov, Speciální školy Dìèín – 17. listopadu, ÚSP Skalice, ÚSP
Stará Oleška, Integraèní centrum Zahrada v Praze.
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HLAVNÍ VÝSTUPY A AKTIVITY PROJEKTU:
Pøíprava a pilotní realizace programù speciální pedagogiky
pro lidi s postiením a programù primární prevence sociálnì patologických jevù pro mláde:
- pro rodiny a mateøská centra – „S tátou, mámou do zoo“
primárnì preventivní program urèený skupinì maximálnì 10 rodin s pøedškolními dìtmi. Rodiny jako jednotlivé týmy plnily spoleènì pod vedením zoo-pedagoga pohybové, tvùrèí a vzdìlávací
úkoly a seznamovaly se s rùznými druhy zvíøat. Cílem programu
byla podpora rodinného souití.
- pro dìti a mláde v péèi etopedických zaøízení a dìtských domovù
„Severské putování“- tématický program pro klienty etopedických zaøízení a výchovných ústavù ve vìku od 10 do 13 let.
Pod vedením pedagoga se klienti seznamovali s ivou pøírodou
oblasti Èeskosaského Švýcarska, vytváøeli si osobní sešit s obrázky a doplòujícími informacemi. Celý program byl motivaènì
koncipován jako soutì.
„Stopy lidí“ - klienti se seznámili s historií a ivotem lidí oblasti Èeskosaského Švýcarska, s domácími zvíøaty, která se zde
chovala, a pracovali s tradièními materiály této oblasti. Cílem bylo
motivovat klienty pro pozitivní vyuívání jejich volného èasu pomocí interaktivních her, tvùrèí èinnosti a pøímého styku se zvíøaty.
„Všude dobøe, doma nejlépe“ - program pøedstavující dìtem
z dìtských domovù ve vìku od 10 do 14 let nejrùznìjší lidská a zvíøecí obydlí. Dìti se uèily reálnì chápat, co znamená pojem „domov“. Pracovaly s obrázky, hledaly a zaznamenávaly souvislosti
ve zpùsobu ivota zvíøat a lidí, soutìily a v kresbách navrhly svùj
vlastní domov. Program byl koncipován jako interaktivní prohlídka a skupinová psychosociální hra. Pomohl dìtem uvìdomit si
jejich potenciál k vytváøení vlastního „bezpeèného osobního prostoru“, domova.
„Co je dùleité, je oèím neviditelné“ - program byl zamìøen
na klientelu etopedických zaøízení a áky speciálních škol ve vìku
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od 12 do 14 let. Jeho cílem byla prevence sociálnì patologických
rysù ve vztazích s druhými (ostrakizmus, rasistické èi xenofobní
rysy, …). Dìti se uèily s pomocí kontaktních zvíøat pøijímat druhé i
samy sebe takové, jaké jsou a všímat si svých kladných vlastností.
Cílem byla podpora zdravého self-systému a zdravého sociálního
cítìní, vnímání, chování.
- pro lidi se zrakovým postiením – cyklus šesti programù „Všemi
smysly do svìta zvíøat“ - cyklus šesti tématických programù pro
rozvoj poznávacích procesù, pøedevším èití a myšlení. Byl zacílen
na oblast rozvoje smyslového vnímání, poznávacích procesù, prostorové orientace, sebeobsluných èinností a komunikace.
Kromì kontaktních zvíøat zde bylo vyuito mnoství speciálních
pomùcek pro zrakovì postiené a Braillovo bodové písmo.
Pilotního odzkoušení se úèastnili klienti organizace Tyfloservis.
Jednotlivé programy vyadovaly pouze nízký poèet úèastníkù (skupinu max. 4 klientù) z dùvodu nutného individuálního pøístupu. Jednotlivé programy se nemusí realizovat posloupnì, lze je
flexibilnì vybírat dle potøeb jednotlivé skupiny.
- pro áky speciálních škol
– tøi tématické programy „Zábavná pøírodovìda“
Programy pro áky 4. a 6. tøíd speciálních škol. Jejich cílem bylo
umonit cílové skupinì netradièní záitkové vzdìlávání. Dìti poznávaly zblízka rùzné druhy domácích i cizokrajných zvíøat, jejich
podobu a vlastnosti, uèily se o nì peèovat, pracovaly s obrázky a
pøírodninami, soutìily a tvoøily. Náplò programù byla stanovena
podle osnov pro speciální školy a vìnovala se oblasti kopytníkù,
hlodavcù a ptactva.
- pro klienty ÚSP a áky pomocných škol s mentálním postiením –
„Za zvíøaty do zoo“, navázala na dva pøedchozí úspìšné programy „S oveèkou Julií svìtem zvíøat“ a „Zvíøata v náruèí“.
V tìchto programech se jednalo pøedevším o proitek z bezprostøedního setkání se ivými zvíøaty, nechybìly ale ani pøimìøené
vzdìlávací prvky a tvùrèí èinnost.

- besedy pro lidi se sluchovým postiením
Pro dospìlé jedince se sluchovým postiením byl pøipraven cyklus
ètyø cestopisnì-pøírodovìdných besed s pøekladem do znakového
jazyka a s moností návazného kontaktu se ivými zvíøaty na pùdì
zoo. Zoo zajistila pøednášející, CESPO propagaci na stranì
sluchovì postiených v Ústeckém kraji a tlumoèení do znakového
jazyka.
- 27. listopadu 2004 úspìšnì probìhla první cestopisná beseda
pro sluchovì postiené „Pøírodou Malých Antil“ s mnostvím dia

pozitivù, tlumoèením do znakového jazyka a za úèasti ivých zvíøat.
V rámci projektu probìhl v zoo 31. 3.–2. 4. odborný semináø
„Chov drobných zvíøat ve školních podmínkách“ urèený všem
pedagogùm, zamìstnancùm ústavù sociální péèe, dìtských domovù a domovù pro seniory. Cílem bylo zprostøedkovat úèastníkùm základní informace potøebné ke zøízení a provozování
chovu drobných zvíøat v podmínkách jejich zaøízení. Semináø byl
akreditován MŠMT a zaøazen do systému dalšího vzdìlávání
pedagogických pracovníkù, organizaèní èást semináøe
zabezpeèila zoo, odbornou èást vzdìlávací centrum Svopap.
Poèet úèastníkù: 11
Vytvoøili jsme modelový chov ovcí ouessantských v ÚSP
Skalice. Zoo pøipravila v prostorách ústavu stáje pro 2 beránky
tohoto malého plemene a navrhla systém péèe o nì. Dne 4.10.
došlo za úèasti øeditele Zoo Dìèín Ing. Moudrého a øeditele
Centra sociální pomoci Litomìøice Ing. Prokopa k pøedání
beránkù do péèe zamìstnancù a klientù ústavu.
Podíleli jsme se na pøípravì a organizaci èesko-nìmeckého
semináøe v Chemnitz Zvíøata lidem, kde si vymìnili zkušenosti
v oblasti zooterapie èeští a nìmeètí odborníci. Manaerka
projektu, Mgr. Ivana Fryèková, zde prezentovala dosavadní
výsledky projektu Zvíøata lidem. Úèastnilo se 33 osob.
Pracovní cesty:
Chemnitz
13. 10. 2004
Semináø projektu Zvíøata lidem (J. Kovaøièová, Ing. L. Moudrý,
Mgr. I. Fryèková)

25. 9. 2004

Mladá Boleslav

celostátní semináø o zooterapiích (J. Kovaøièová, Mgr. I. Fryèková)

17.–18. 9. 2004 Zoo Ohrada
Noc snù  veèer splnìných pøání pro chronicky nemocné a postiené dìti. O
netradièní setkání s oetøovateli a jejich zvíøaty byl velký zájem./ Dreamnight at the
zoo  the evening of satisfied wishes for chronically-ill and disabled children. During
the evening they could meet with keepers and their animals./ Traumnacht  ein
Abend von erfüllten Wünschen für chronisch kranke und behinderte Kinder. Sie
interessierten sich sehr für nichttraditionelles Treffen mit Pflegern und Tieren.

setkání osvìtových a propagaèních pracovníkù èeských a slovenských zoo
(úèast: J. Kovaøièová)

11.–16. 5. 2004 Dánsko
(Aalborg, Givskud, Odense, Randers, Kodaò)

cesta èeských zoo-pedagogù do dánských zoo za úèelem získání nových
poznatkù v oblasti vzdìlávací práce v zoologických zahradách (Ing. E. Podhorská)
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sponsors
adoptive parents
in 2004

sponzoøi
adoptivní rodièe
v roce 2004
DÁRCE
SPONSOR

HODNOTA DARU /Kè/
GIFT /in CZK/

Izopol, Dolní Poustevna
Dopravní podnik mìsta Dìèína
Lovochemie, Lovosice
Stomix Dìèín, spol. s.r.o.
Pøekladatelský servis Skøivánek s.r.o., Ústí n. L.
Martin Rosulek – Rosservis, Dìèín
Zdrav. pojišovna Metal-Aliance, jednatel. Dìèín
Nowaco Czech Republic, s.r.o., Praha
DeNas Dìèín s.r.o.
Veletrní správa Terinvest spol. s r.o., Praha
Karel Horyna, Dìèín
Ing. Zdenìk Soukal, Pardubice
Rewico CS s.r.o., Dìèín
Ekomont Dc s.r.o., Dìèín
RNDr. J. Knápková - tvorba software, Olomouc
Kancel s.r.o., Ústí nad Labem
Area 93, s.r.o., Ústí nad Labem
Miloslava Janská, Benešov nad Plouènicí
Bc. A. Bílková - investor.-inenýr. èinnost, Dìèín
MUDr. Jitka Kreuterová, Dìèín
Karate klub Dìèín – Jan Steklý
Rodina Granátova, Dìèín
Klub èeských turistù, Krásná Lípa
Ing. Erhard Rasch, Rosenthal
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10 000,-10 000,-12 590,-3 000,-4 900,-8 590,-2 994,-30 000,-5 430,-2 000,-5 000,-5 506,-10 000,-2 784,50
5 800,-5 000,-7 000,-1 200,-33 516,-9 160,-1 510,-1 230,-1 510,-1 230,--

Sponsoren
Adoptiveltern
im 2004

DÁRCE
SPONSOR

Vladimír Beran, Dìèín
Základní škola Školní, Krásná Lípa
Irena a Aleš Volešákovi, Dìèín
Gymnázium Dìèín - tøída V3A
Gymnázium Dìèín - tøída C1A
Gymnázium Dìèín - tøída V2A
Ing. Pavel Panenka – PRINCIP, Dìèín
Sbor dobrovolných hasièù, Krásná Lípa
Jana Hrdlièková – Oèní optika, Dìèín
Hans-Peter Reinhardt, Heiligenstadt
DeCe COMPUTERS, Dìèín
DeCe CONSULT, Dìèín
SKIP, s. f., Dìèín
Základní škola Na Stráni, Dìèín
Stap Vilémov
Jiøí Herèík, Nový Bor
Ladislav Milota, Praha
World Courier Czech Republic, Praha
PhDr. Jan Benda, Ústí nad Labem
Rodina Jakubcova, Rumburk
Rodina Vrábelova, Dìèín
Dìèínský deník, Dìèín
Jan a Veronika Giurgovi, Èeská Lípa
Gymnázium Dìèín - tøída V1A

HODNOTA DARU /Kè/
GIFT /in CZK/

6 250,-1 000,-1 000,-1 000,-1 250,-1 230,-2 550,-1 020,-10 350,-6 690,60
4 930,-4 930,-5 430,-1 000,-6 590,-2 550,-870,-4 930,-3 450,-500,-1 900,-3 450,-1 000,-3 150,--

DÁRCE
SPONSOR

HODNOTA DARU /Kè/
GIFT /in CZK/

Kristýnka Donátová, Dìèín
570,-Bc. Martin Svoboda, Dìèín
3 730,-Základní škola Gen. Svobody, Nový Bor
1 322,-Základní a mateøská škola Dobkovice
670,-Spol. pro pøepravu roè. období vodní cestou, Dìèín 1 340,-Rodina Moudrých a Wünschových, Ústí n. L.
2 000,-Rodina Krejèova, Dìèín
670,-MUDr. Mahulena Èejková, Dìèín
1 000,-Petra Drozdová, Dìèín
520,-Ing. Zdenìk Jeøábek, Praha
1 630,-Martina Klauß, Altenberg
4 871,26
Gisela Klauß, Altenberg
6 457,25
Rodina Malých, Litomìøice
500,-Základní škola Jílové u Dìèína
3 790,-SKANPAK spol. s r.o., Jílové u Dìèína
9 880,-Romanka Bøezovská, Dìèín
670,-Rodina Bendova, Dìèín
1 630,-ZVŠ Benešov nad Plouènicí
670,-Pavel Trnka – INTOP, Dìèín
1 000,-Monika a Davídek Palacovi, Dìèín
670,-Svìtlana Èerná, Most
1 300,--

DÁRCE
SPONSOR

HODNOTA DARU /Kè/
GIFT /in CZK/

Dansk-Tjekkisk Forening, Roskilde
6 600,-Anièka Litavcová, Vysoká Pec
9 880,-Barbora Vechová, Arnoltice
2 450,-Rabat ÈR, Èeská Lípa
20 000,-MUDr. Jarmila Staòková, Jílové u Dìèína
15 310,-Dana a Milan Skalských, Dìèín
870,-Václav a PetraDrozdovi, Dìèín
1 000,-Georgina James a John Guyatt, Rotterdam
3 376,60
Nikola Poníilová, Dìèín
6 590,-Mateøská škola Májová, Boletice nad Labem
670,-M. Seidlová a L. Moudrý, Ústí nad Labem
2 450,-Mateøská škola K. H. Borovského, Boletice n. L. 2 586,-Eva Zajícová, Èeská Lípa
670,-Alfred Godau, Berlín
7 795,58
Základní škola Boletice nad Labem
520,-JUDr. Jan Èervenka, Roudnice nad Labem
1 500,-SOŠ a SOU Ruská, Dìèín
5 240,-Architektonická kanceláø Dìèín
2 450,-Martin a Dita Hendlovi, Dìèín
670,-CELKEM

392 489,79
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Obèané mìsta Pirny a okolí v rámci akce „Initiative für ZOO Dìèín“
Citizens of the town Pirna and surroundings within the action “Initiative für ZOO Dìèín”
Die Bürger der Stadt Pirna und Umgebung im Aktionrahmen „Initiative für ZOO Dìèín“
DÁRCE

HODNOTA DARU /Eur/

SPONSOR

Lilli Arlt, Pirna
Kathrin Schramm, Pirna
Ingeborg Eule, Pirna
Dieter Eule, Pirna
Arbeitsgruppe SPD-CSSD Pirna
Doris Dünnebier, Pirna
Steffen Martin, Heidenau
Albrecht Dietzel, Pirna
Dieter Wünsche, Pirna
Dora Wünsche, Pirna
Jana Krupka, Pirna
H. und R. Ahlswede, Pirna
C. und R. Ahlswede, Pirna
Eva Switala, Pirna
Ingeborg Knöckel, Moritzburg
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GIFT /Eur/

21,-21,-65,-65,-154,-100,-16,-67,-28,-28,-28,-16,-16,-25,-65,--

DÁRCE
SPONSOR

HODNOTA DARU /Eur/
GIFT /Eur/

Barbara Niklas, Pirna
48,-Kerstin Löbel, Pirna
70,-Oberbürgermeister Markus Ulbig, Pirna 313,-Johannes Koll, Pirna
105,-Thoralf Böser, Bautzen
118,-Günter Stransky, Pirna
109,-Ch. und H. P. Bohrig, Pirna
285,-Helmut Banas, Pirna
25,-Klaus Hensel, Pirna
50,-Christel Gröger, Pirna
25,-Dr. Barbara Schulze, Dresden
50,-E. und Ch. Flade, Dresden
98,-Matthias Armbruster, Heidenau
40,-Ing.-Büro Gerd Ahnert, Pirna
172,-CELKEM
2 223,--

ZVLÁŠTNÍ PODÌKOVÁNÍ
Mìsto Pirna

zajištìní organizace adopce zvíøat na nìmecké stranì

Evropská unie

pøíspìvek z programù Phare CBC 2000 a 2001 (Spoleèný fond malých projektù) na realizaci projektù
1. pøeshranièní Zoo-Škola Dìèín - Dráïany / etapa è. 2, Zvíøata lidem

Ministerstvo ivotního
prostøedí ÈR

poskytnutí pøíspìvku na podporu chovu vzácných a ohroených druhù zvíøat svìtové a naší fauny,
ekologické výchovy a osvìty veøejnosti a zapojení zoo do mezinárodní spolupráce

Státní fond
ivotního prostøedí ÈR

poskytnutí dotace na projekty 1. pøeshranièní Zoo-Škola - 3. etapa, Vytápìní objektù v zoo

Mìsto Dìèín

dotace na projekt Vytápìní objektù v zoo

Úøad práce Dìèín

dotace na zøízení 7 veøejnì prospìšných pracovních míst

Ústecký kraj

poskytnutí dotace na realizaci projektù Dokonèení rekonstrukce areálu Zoo Dìèín za úèelem zvýšení atraktivity zoo jako turistického cíle – zpracování dokumentace pro podávání ádostí o financování z vnìjších
zdrojù (Program podpory rozvoje obcí) a Programová nabídka Støediska environmentální výchovy
„ZooŠkola“ v Zoo Dìèín (prostøednictvím Mìsta Dìèína)

Nadaèní fond Most Nadìje, Alcan Dìèín Extrusions, Algida, Sedita, MART–IN, Dekos, Èeský porcelán Dubí, Coca-Cola,
Limma Food, AZ Olymp, FINOSA, CASH a CANDY, vyuèující a studenti SOŠ a SOU obchodu a slueb Ústí nad Labem
finanèní, materiální a personální podpora pøi realizaci prvního uspoøádání akce Noc snù
Lesní úøad Dìèín

bezplatné poskytování materiálu pro úpravu expozic

CJD Chemnitz

podpora a spolupráce na realizaci projektu Zvíøata lidem – uspoøádání odborného semináøe

Kolegium pro udìlení
Ceny „Ï“

opìtovné ocenìní mecenáše naší zoo v poøadí

Josef Dvoøák,
majitel spoleènosti
Izopol Dolní Poustevna

soustavná finanèní podpora zoo od roku 1998
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ZVLÁŠTNÍ PODÌKOVÁNÍ
Firma Alena Bílková

bezplatné poskytnutí slueb v oblasti inenýringu
(zajištìní povolení k instalaci navigaèních panelù zoo ve mìstì a v okolí)

MUDr. Jiøí Kostolný - primáø oèní chirurgie Nemocnice Dìèín, MUDr. Jana Kostolná - oèní lékaøka
bezplatné provedení operaèního zákroku
- odstranìní dermoidu na oèní rohovce u 2 koat jaguarundi
Audiotech, s. r. o., Praha sleva pøi zpracování zvukových záznamù multimediální
prezentace Zamìøeno na evropské šelmy
ZOO Plzeò,
bezplatné poskytnutí fotografií pro tisk broury
ZOO Ohrada,
Zamìøeno na evropské šelmy
Francisco José García (Desarollo de la Estrategía de Conservación del lince ibérico),
Luis Suárez (WWF Adena),
Héctor Garrido Guil (Estación Biológica de Doòana)
Mìstská knihovna Dìèín bezplatné poskytnutí prostor k realizaci pøednášek cyklu
Z Èech na rùzné kouty svìta
Mgr. Ivana Špaèková,
ZŠ Jílové u Dìèína

spolupráce pøi zpracování návrhù pracovních listù pro ZŠ

kolektiv pedagogù
MŠ Riegrova, Dìèín

spolupráce pøi zpracování návrhu pracovního sešitu pro MŠ

Rádio Dìèín

celoroèní bezplatné zveøejòování inzerátù a upoutávek

Petr Novotný,
herec a moderátor

bezplatná úèast na akci pro chronicky nemocné
a postiené dìti Noc snù – Dreamnight at the ZOO

Vlk eurasijský  jeden ze vzácných obyvatel Expozice fauny Èeskosaského výcarska/
European wolf  one of the rare inhabitants of Czech-Saxon Fauna Exhibit/ Europäischer
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Wolf  einer von raren Bewohnern der Exposition der Böhmisch-Sächsischen Schweiz

Summary

In 2004, seven animal exhibits, e.g. bear, Mongolian gerbil,
Visayan spotted deer, babirusa, black stork and night heron, capybara, owls undergone a redesign to a lesser extent. 8 out of 30 born
or hatched animals represented rare and endangered species, for
the first time in Czech zoos history three rare ungulates species
were born: 1.0 Visayan spotted deer, 0.1 Japanese serow and 0.1
vicuna. The collection was extended by two new species, musk lori
and Mongolian gerbil. The Zoo was visited by over 70 000 visitors,
which is one of the highest visitor numbers in Decin region. Except for the common activities we implemented 10 specific capital
and/or non-capital projects amounting over 9 million CZK; a preparation of construction of the first „zoo-school“ in the Zoo history amounting to 14 mio. CZK, which will be, however, not completed until 2006, was the eleventh. In the beginning of the year
the Zoo was admitted into the World Association of Zoos and
Aquariums (WAZA).
Information and Education Department (ZooSchool) new
program menu preparation continued by new series of worksheets, brochures and interactive interpretative panels production. The European Union, State Environmental Fund and Region
of Ústí supported the project. The implementation of AAA/AAT
oriented pilot project Animals To People also continued. The
Ministry of Environment of Czech Republic financially supported
the „European Carnivores“ project, which facilitated us in trying
to assist the enhancement of public awareness concerning the
most endangered carnivore species of our continent. Background
printing materials for all project outcomes production (printings,

CD presentation) are available free of charge to all of Czech and
Slovak zoos.
The Information and Education Department has prepared or
produced:
- 5 new education programs (2 for nursery schools, 2 for disabled and 1 for basic schools – children from 6 up to 10 years)
- 2 new self-service family program options
- 5 new worksheets for groups
- 5 other printings
- 30 interactive interpretative panels
- 20 interactive interpretative devices
- miniature CD with a presentation focused on European carnivores – 1000 pcs.
- new key rings – 600 pcs.
- 2 photographic displays
- 14 specific events for the public (5 events for the general public, 1 for chronically ill and disabled, 1 graphic arts workshop for
basic school pupils, 4 travel talks, 2 specialist workshops, 1 autumn holidays test) for total amount of 4420 persons
The first Friday of June in the Zoo belonged to historically first
“Dreamnight at the ZOO” evening in Czech Republic reserved
for 500 chronically ill and disabled children from both the whole
region and neighbouring Saxony.
In June a final round of the first year of competition for children highly interested in nature science and conservation, called
„Dr. Štill´s Memorial“ after Dr. Vladimír Štill, the longstanding
friend and supporter of not only ours but a number of another
zoos, who passed away in 2003, took place in the Zoo.
Within the Zoo infrastructure following works were completed: a visitors parking place; own fresh water source, which shall
save over hundred-thousands Czech crowns per year to the Zoo in
the long term; a change of a heat source in 6 buildings (e.g. Bird
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House, Persian leopard, small primates and other exhibits) that
will be heated by air–water heat pumps instead of power and/or
gas.
The Region of Ústí granted design studies of 23 new constructions (e.g. large carnivores, babirusa and anoa, primates,
South American species, aquatic birds exhibits, domestic animals
farm, visitors entrance centre etc.), which shall either fill up vacant places in the Zoo or replace outdated temporary buildings
having been constructed between fifties and eighties.
Director of the Zoo has been participating in following specialist organizations and activities:
Union of Czech and Slovak Zoological Gardens
As the UCSZ Council member and UCSZ Vice President the
Director has been engaged in UCSZ international contacts and
participation on international cooperation, e.g. processing of the
UCSZ background information for application to IUCN, preparation of 7 UCSZ member zoos specialist staff expert trip to China
on Chinese Conservation Association's invitation. He has been
also collaborating on UCSZ 2003 Annual Report background data preparation.
The Commission for Zoological Gardens
Earlier in 2003 the Director was nominated as the UCSZ
Council member to the Commission for Zoological Gardens, established by the Minister of Environment in order to expertise conditions of the applicants for the license to manage a zoological garden. He has been participating on preparation and elaboration of
the Commission's working documents, on local inquiries, procession of recommendations and other Commission's meetings.
EAZA – European Association of Zoos and Aquaria
Director participated on the EAZA 2004 Annual Conference
in Kolmarden, Sweden, together with Zuzana Sloukova (Ms.),
the Fishing cat EEP Coordinator, who introduced an updated edition of the European studbook of the species there. He was elected
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ted to the EAZA Council on behalf of Czech Republic and subsequently to the EAZA Executive Committee as a Treasurer.
An overview of zoos visited in 2004 by Decin Zoo staff:
- all Czech UCSZ member zoos (except for Brno, Jihlava,
Olomouc, Ostrava and Praha) and Chleby Zoo – Director as a
member of the Commission for Zoos
- exclusive of the Commission's for Zoos meetings: Jihlava,
Zlín – the UCSZ Annual General Meeting, Brno, Ostrava,
Liberec, Praha, Dvùr Králové nad Labem
- Paignton Zoo, Living Coasts (UK), Dresden, Chemnitz,
Zittau, Schwerin (D), Skansen Foundation, Skansen Akvariet
Stockholm, Kolmarden Zoo & Safari, Akvariet (S), Schönbrunner Tiergarten Vienna (AT)
Overview of a zoo staff that visited Decin Zoo:
- 15 directors and staff members of 8 Czech and Slovak zoos on
the occasion of the 55th anniversary of opening the zoo for public
- Prof. Dr. Hubert Lücker, Verein der Zoodirektoren, (VDZ),
Executive Director
- Dr. Herrmann Will and Anja Dube, Tierpark Chemnitz, within the “Animals to People” project implementation
- Anja Dube, Tierpark Chemnitz, visit of “Dreamnight at the
ZOO” in Decin Zoo
- Bernd Großer, Director and Andreas Stegemann, Curator,
Tierpark Zittau – discussion on future collaboration

SPECIAL THANKS
Pirna Town
A provision of animal adoption organisational and financial issues on the German side of the border
European Union
A contribution in frame of CBC PHARE 2000 and 2001 programs
(Joint Small Projects Fund) for implementation of “1st CrossBorder Zoo-School Decin – Dresden, Phase no. 2” and “Animals
to People”
Ministry of Environment of Czech Republic
A contribution to support rare and endangered world and native
animal species husbandry, conservation education and participation on the international cooperation
State Environmental Fund of Czech Republic
A grant for “The 1st Cross-Border Zoo-School, Phase no. 3” and
“Heating of Zoo Buildings” projects
Dìèín Town
A grant for “Heating of Zoo Buildings” project
Dìèín Employment Office
An allocation for promotion of 7 public utility workplaces

Spokojenì odpoèívající medvìd grizzly/ Grizzly bear having a rest/

Region of Ústí
A grant for implementation of “Completion of Decin Zoo Area
Redesign towards Enhancement of Zoo Tourist Attractivity –
Processing the Documentation for the Purpose of Application for
Contribution from External Sources” (Communities Development Program) and “ZooSchool – Program Menu of Decin
Zoo Conservation Education Centre” (at the hand of Dìèín Town)
projects

So zufrieden ruht sich der Grizzlybär aus.
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SPECIAL THANKS
The „Most nadìje“ Endowment Fund, Alcan Dìèín Extrusions,
Algida, Sedita, MART –IN, Dekos, Èeský porcelán Dubí, Coca-Cola, Limma Food, AZ Olymp, FINOSA, CASH a CANDY, teachers and students of Secondary Vocational School and Apprentice
Training Centre of Trade and Services in Ústí nad Labem
A financial, material and personal support of the first “Dreamnight at the ZOO” evening implementation
Dìèín Forest Office
A provision of material for exhibit design free of charge
CJD Chemnitz
A support and collaboration on Animals to People project implementation – organization of a specialist workshop
The Prize “Ï” Collegium*
A repeated award of a sponsor of our Zoo
(* “Ï” = “díky” in Czech, „thank you“ in English, an award for the
greatest and most important sponsorship event of the year in
Czech Republic)
Josef Dvoøák, the owner of Izopol Dolní Poustevna Company
A steady financial support of the Zoo since 1998
Alena Bílková Business Firm
A free of charge provision of engineering services (ensuring of licence for installation of navigation panels in the city and surroundings)
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Jiøí Kostolný M. D. – the Head Physician, the Eye Surgery of
Dìèín Hospital, Jana Kostolná M. D. – eye surgeon
A free of charge execution of 2 jaguarondi cubs operation – removement of a corneal dermoid
Audiotech, Ltd., Prague
price discount for processing of recordings for multimedial presentation European Carnivores
Plzeò ZOO, Ohrada ZOO, Francisco José García (Desarollo de
la Estrategía de Conservación del lince ibérico), Luis Suárez
(WWF Adena), Héctor Garrido Guil (Estación Biológica de
Doòana)
Contribution of photos for booklet on European Carnivores free
of charge
City Library Dìèín
Provision of rooms for travel talks free of charge
Mgr. Ivana Špaèková, teacher, Jílové by Dìèín Primary School
Cooperation on preparing of worksheets for primary schools
Riegrova St. Nursery School teachers team, Dìèín
Cooperation on preparing of a workbook for nursery schools
Radio Dìèín
Publication of advertisements free of charge
Petr Novotný, actor and moderator
Support of the event for chronically ill and disabled children
Dreamnight at the ZOO

Zusammenfassung

Im Jahre 2004 wurden 7 Expositionen für Tiere umgebildet, z.
B. für Grizzlybären, Mongolische Rennmäuser, Prinz-Alfred-Hirsche, Hirschebern, Schwarzstörche und Nachtreihern, Wasserschweine, Eulen. Unter den 30 geborenen oder erbrütenen Jungen ging es in 8 Fällen um seltene und bedrohte Tierarten, zum
erstenmal in der Geschichte des Zoos wurden 3 seltene Huftierarten erzogen: 1.0 Prinz-Alfred-Hirsch, 0.1 Japanischer Serau
und 0.1 Vikunja. Die Artenansammlung wurde um zwei neue
Arten verbreitet, den Moschuslori und Mongolische Rennmaus.
Mehr als 70 000 Besucher haben den Zoo besucht, was eine der
höchsten Besucherzahlen im Gebiet Dìèíns bildet. Ausser üblichen Fähigkeit arbeiteten wir an 10 spezifischen Investitionsund Nichtinvestitionsprojekten in einem gesamten Betrag von
mehr als 9 Mio. Kronen, das elfte Projekt stellt Vorbereitung des
Baues von der ersten „Zooschule“ in Geschichte des Zoos in
einem Betrag von 14 Mio. Kronen dar, das aber erst im Jahre 2006
beendet wird. Von dem Umweltministerium der Tschechischen
Republik bekam der Zoo Lizenz zum Betreibung des Zoos nach
dem neuen Gesetz über Zoologische Gärten und der sog. EURichtlinien für Zoos (Zoo Directive). Am Anfang des Jahres wurde der Zoo in die Weltassoziation der Zoos und Aquarien (WAZA) aufgenommen.
Es setzte Vorbereitung vom Programmangebot der Abteilung
für Informatinen und Bildung fort, wir druckten eine Reihe von
neuen Arbeitsblättern und Broschüren aus und stellten interaktive Informationstafeln fertig. Dieses Projekt unterstützten die
Europäische Union, Staatlicher Umweltfond der Tschechischen

Republik und die Region Ústecký kraj. Es setzte Realisation des
Pilotprojekts Tiere den Menschen fort, das an AAA/AAT Aktivitäten gezielt ist. Das Umweltministerium der Tschechischen
Republik unterstützte finanziell das Projekt „Europäische Raubtiere“, mit dem wir versuchten, zur Erhöhung allgemeinen Informierheit von meist bedrohten Raubtierenarten unseres Kontinent beizutragen. Die Unterlagen für Herstellung von allen Outputs dieses Projekts (Druckschriften, CD-Präsentation) stehen
allen tschechischen und slowakischen Zoos frei zur Verfügung.
Die Abteilung für Informationen und Bildung vorbereitete
oder stellte fertig insgesamt:
- 5 neue Bildungsprogramme (2 für Kindergärten, 2 für Klienten mit Behinderung und 1 für Grundschulen – Kinder von 6 bis
10 Jahre)
- 2 neue Versionen des Selbstbedienungsprogramms für Familien
- 5 neue Versionen von Arbeitsblättern für organisierte Gruppen
- 5 andere Druckschriften
- 30 interaktive Tafeln
- 20 interaktive Einrichtungen
- Mini-CD mit Präsentation, gerichtet auf europäische Raubtiere
– 1000 Stück
- neue Schlüsselanhänge – 600 Stück
- 2 Fotoausstellungen
- 14 spezielle Veranstaltungen für Öffentlichkeit (5 für breite
Öffentlichkeit, 1 für chronisch kranke und behinderte, 1 Bildwerkstatt für Grundschulen, 4 Reisevorträge, 2 Fachseminare, 1
Herbstferienwettbewerb) für insgesamt 4420 Personen
Der erste Freitagsabend gehörte in unserem Zoo zum erstenmal in der Tschechischen Republik der „Dreamnight at the
ZOO“, der für 500 chronisch kranke und behinderte Kinder aus
der ganzen Region und auch Sachsen reserviert wurde.
Im Juni durchlief im Zoo das Finale von erstem Jahrgang eines
Wettbewerbs für Kinder mit intensiver Interesse für Natur und
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Schutz „Memorial von Dr. Štill“, der nach langjährigem
Befördrer und Unterstützer nicht nur von unserem aber auch
einer Reihe von anderen Zoos MUDr. Vladimír Štill benannt wurde. Er ist leider im Jahre 2003 gestorben.
Auf dem Gebiet Infrastruktur wurden folgende Bauten beendet: Parkplatz für Zoobesucher, eigene Quelle von Trinkwasser,
die unserem Zoo langfristig Hunderttausende Kronen erspart,
Änderung der Heizungquelle bei 6 Bauten (z. B. Expositionen
Vogelhaus, Leoparden, kleine Primaten und weitere) von Elektrik
und Erdgas zum Energie, die von Luft mit Hilfe von Wärmepumpen (Typ Luft-Wasser) gewinnt wird.
Dank Dotation der Region Ústecký kraj wurden Studien von
23 neuen Bauten (z. B. Exposition für grosse Raubtiere; Hirscheber und Anoas, Primaten, Arten aus Südamerika, Wasservögel; Farm mit domestizierten Tieren, Torhaus u. a.) angeschafft. Die Bauten erfüllen leere Flächen im Areal des Zoos oder
erstatten unausreichende provisorischen Objekte, die in der 50er
bis 80er gebaut wurden.
Der Direktor hat sich in die Arbeit von folgenden Fachorganisationen und Aktivitäten eingegliedert:
Union der Tschechischen und Slowakischen Zoos
Der Direktor arbeitete als Mitglied des UCSZ-Rates und
UCSZ-Vicepräsident und widmete sich vor allem den internationalen Kontakten und Einschaltung der Union in die internationale Mitarbeit, z. B. Versicherung von Unterlagen für Unterbreitung des Gesuches von UCSZ um Mitgliedschaft in der Internationalen Union für Natur- und Naturquellenschutz – IUCN, Vorbereitung von Fachexkursion für 7 Fachmänner der UCSZ in die
Chinesische Volksrepublik auf Einladung der Chinesischen Assoziation für Naturschutz. Weiter mitarbeitete er an Vorbereitung
von Unterlagen für Jahresbericht UCSZ 2003.
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Kommission für zoologische Gärten
Als Mitglied des UCSZ-Rates wurde er im Jahre 2003 als Mitglied der Kommission für zoologische Gärten, die der Umweltminister zum Zweck Beurteilung von Antragen um Lizenz zum
Betreibung eines Zoos errichtete. Er nahm an Vorbereitung und
Bildung von Arbeitsdokumenten der Kommission, an 12 örtlichen Untersuchungen, an Schaffung von Empfehlungen und anderen Handlungen der Kommission teil.
EAZA – Europäische Assoziation von Zoos und Aquarien
Der Direktor nahm an Jahreskonferenz EAZA/EEP in Kolmarden, Schweden teil, mit Zuzana Slouková, Koordinatorin des
EEPs für Fischkatze, die hier u. a. aktualisierte Herausgabe
Zuchtbuches dieser Art vorstellte. Er wurde zum Vertreter der
Tsche-chischen Republik im EAZA-Rat und nachfolgend zum
Mitglied des EAZA-Exekutivkomitees als Schatzmeister gewählt.
Übersicht von im Jahre 2004 besuchten Zoos
- alle tschechischen Zoos – Mitglieder UCSZ ausser Brno, Jihlava, Olomouc, Ostrava und Prag (als Mitglied der Kommission für
Zoos) und Chleby
- ausser Handlung der Kommission: Jihlava, Zlín – Jahresversammlung UCSZ, Brno, Ostrava, Liberec, Praha, Dvùr Králové
nad Labem
- Paignton Zoo, Living Coasts (UK), Dresden, Chemnitz, Zittau,
Schwerin (D), Skansen Foundation, Skansen – Akvariet Stockholm, Kolmarden Zoo & Safari, Akvariet (S), Schönbrunner
Tiergarten Wien (AT)
Übersicht von Zoos, deren Vertreter unser Zoo besuchten
- 15 Vertreter von 8 tschechischen und slowakischen Zoos an
Feier des 55. Jubiläums Eröffnung unseres Zoos für Öffentlichkeit

- Prof. Dr. Hubert Lücker, Exekutivdirektor, Verein der Zoodirektoren (VDZ)
- Dr. Herrmann Will und Anja Dube, Tierpark Chemnitz, im
Rahmen der Handlung über Realisation des Projekts Tiere den
Menschen
- Anja Dube, Tierpark Chemnitz, im Rahmen der Teilnahme an
Dreamnight
- Direktor Bernd Großer und Tierkurator Andreas Stegemann,
Tierpark Zittau, Handlung über Mitarbeit

EINE BESONDERE DANKSAGUNG
Stadt Pirna
Organisation der Tierpatenschaft an der deutschen Seite
Europäische Union
Unterstützung von Programmen Phare CBC 2000 und 2001 (Gemeinsamer Fond der Kleinprojekte) für Realisation der Projekte „1. grenzüberschreitende Zoo-Schule Dìèín – Dresden/2.
Etappe“, „Tiere den Menschen“
Umweltministerium der Tschechischen Republik
Unterstützung für Zucht von seltenen und bedrohten Tierarten
der heimischen und Weltfauna, ökologische Erziehung und
Ausbildung der Öffentlichkeit und Einschaltung des Zoos in
internationale Mitarbeit
Staatlicher Umweltfond der Tschechischen Republik
Dotation für Projekte „1. grenzüberschreitende Zoo-Schule/ 3.
Etappe“, „Beheizung der Objekte im Zoo“
Stadt Dìèín
Dotation fürs Projekt „Beheizung der Objekte im Zoo“
Arbeitsamt Dìèín
Dotation für Einrichtung von 7 gemeinnützigen Arbeitsstellen

Vzácní japontí kamzíci serau nás pøíjemnì pøekvapili u 6 mìsícù po svém pøíchodu do dìèínské zoo. Odchov jejich mládìte byl historicky prvním v èeských zoo./
Rare Japanese serows suprised us no longer than 6 months after their arrival to our
zoo. Their offspring was the first one of this species in the history of Czech zoos./
Seltene Gemsen Japanische Seraus überraschten uns schon 6 Monaten nach der
Ankunft in Dìèín. Es gelang die erste Aufzucht bei dieser Art in der Geschichte der

Die Region Ústecký kraj
Dotation für Realisation von Projekten „Beendigung von Rekonstruktion des Zooareals zwecks Erhöhung der Atraktivität
des Zoos als eines touristischen Zieles“– Bearbeitung der Dokumentation für Unterbreitung des Gesuches um Finanzierung
aus externen Quellen (Programm der Entwicklungsunterstützung von Gemeinden) und „Programmangebot des Umwelterziehungszentrum ZooSchule im Zoo Dìèín“ (mithilfe der Stadt
Dìèín)

tschechischen Zoos.
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Stiftungsfond „Most nadìje“, Firmen Alcan Dìèín Extrusions,
Algida, Sedita, MART IN, Dekos, Èeský porcelán Dubí, Coca–
–Cola, Limma Food, AZ Olymp, FINOSA, CASH a CANDY,
Lehrer und Studenten der Fachschule und Berufschule für Handel und Dienstleistungen Ústí nad Labem
finanzielle, materielle und personale Unterstützung bei erster
Realisation der Veranstaltung „Traumnacht“
Forstamt Dìèín
kostenlose Gewährung des Materials für Expositionsumbildungen
CJD Chemnitz
Unterstützung und Mitarbeit bei Realisation des Projekts „Tiere
den Menschen“– Organisation eines Fachseminares

ZOO Plzeò, ZOO Ohrada, Francisco José García (Desarollo de
la Estrategía de Conservación del lince ibérico), Luis Suárez (WWF Adena), Héctor Garrido Guil (Estación Biológica de
Doòana)
kostenlose Zuwendung von Photos für Broschüre Europäische
Raubtiere im Visier
Stadtbibliothek Dìèín
kostenlose Zuwendung von Räumen für Realisation der Vorträge
Aus Böhmen in verschiedene Weltecken
Mgr. Ivana Špaèková, Pädagoge, Grundschule Jílové bei Dìèín
Mitarbeit an Vorbereitung von Arbeitsblätter für Grundschule
Kollektiv von Pädagogen, Kindergarten Riegrova Str., Dìèín
Mitarbeit an Vorbereitung von Arbeitsheft für Kindergärten

Kollegium für Erteilung des „Ï“-Preises
Wiedererteilung des Preises dem Gönner von unserem Zoo

Radio Dìèín
ganzjährige kostenlose Verlautbarung von Anzeigen

Josef Dvoøák, Besitzer von Gesellschaft Izopol Dolní Poustevna
ständige finanzielle Unterstützung des Zoos seit dem Jahr 1998

Petr Novotný, Schauspieler und Moderator
kostenlose Unterstützung der Veranstaltung für chronisch kranke und behinderte Kinder „Traumnacht – Dreamnight at the
ZOO“

Firma Alena Bílková
kostenlose Zuwendung von Ingenieurdiensten (Sicherstellung
von Erlaubniss zur Instalataion der Navigationstafeln des Zoos
in der Stadt und derer Umgebung)
MUDr. Jiøí Kostolný – Primar der Abt. für Augenchirurgie
Krankenhaus Dìèín, MUDr. Jana Kostolná – Augenärztin
kostenlose Ausführung eines operativen Eingriffs – Entfernung
eines Dermoides an der Augenkornea bei 2 Kätzchen Jaguarundi
Audiotech, GmBH, Prag
Ermäßigung bei Bearbeitung von Tonaufnahmen für multimediale Präsentation Europäische Raubtiere im Visier

Letoní pár mláïat
vzácné pralesní
koèky jaguarundi/
A pair of this year's
cubs of rare forest
cat jaguarundi/
Diesjähriges Pärchen einer seltenen
urwäldischen Katze
Jaguarundi (Wieselkatze)
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^ Serau malý/

Nemorhaedus crispus/Japanese serow/Japanischer Serau

^

>>> Jaguarundi/

Herpailurus yaguarondi/Jaguarundi/Jaguarundi

>>>

