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Funkce

V ZOO od

Ing. Lubomír Moudrý
Markéta Moudrá

øeditel organizace
asistentka øeditele

1992
od 6. 2005 MD

Øídící a koordinaèní centrum
Roman Øehák
Vasyl Tyrpak
Ingeborg Opavová
Jaroslava Granátová

zoolog
provozní správce areálu
ekonomka
úèetní

1996
2001
do 30. 9. 2006
1999

Centrum návštìvnických slueb
Kateøina Majerová
Ing. Eva Podhorská
Bc. Dita Hendlová
Jaroslava Fišerová
Ing. Dagmar Floriánová
Alena Houšková
Alena Šotolová
Petra Kuchtová
Šárka Peštová
Vlasta Kopalová
Ingeborg Pojkarová
Lenka Landová
Alena Egrová
Petra Sokoláøová
Klára Køíková
Alice Horová
Aneta Bunganièová

manaerka CNS
asistentka pro vzdìlávání
asistentka pro marketing
specialistka EVVO
specialista pro návštìvnické sluby
asistentka pro marketing
lektor, prùvodce
lektor, prùvodce
lektor, prùvodce
pokladní
pokladní
recepèní Zoo
recepèní Zoo
recepèní RO
recepèní RO
informaèní sluba
informaèní sluba

1997
do 31. 3. 2006
2006 ( MD)
2002
7. 6. 2006
1. 7. 2006
1. 7. 2006
24. 4. 2006
10. 7. –31. 8. 2006
do 31. 3. 2006
do 31. 3. 2006
od 1. 4. 2006
od 1. 6. 2006
od 1. 6. 2006
od 1. 4. 2006
1. 5. – 14. 9. 2006
4. 7. –31. 8. 2006

Centrum péèe o zvíøata
Zuzana Slouková
Jiøí Doubek
Sabina Glöcknerová
Oldøich Rajchl
Jiøí Chadima
Jitka Kloudová
Radka Krejèová
Petra Paulová
Pavla Chochelová
Lenka Richterová
Iva Fedorjáková
Zdenìk Šimek
Tomáš Veselý
Nadìda Vocetková
Milan Klouda

chovatel zvíøat 3. stupnì
chovatel zvíøat 1. stupnì
chovatel zvíøat 2. stupnì
chovatel zvíøat 2. stupnì
chovatel zvíøat 2. stupnì
chovatel zvíøat 2. stupnì
chovatel zvíøat 2. stupnì
chovatel zvíøat 1. stupnì
chovatel zvíøat 2. stupnì
chovatel zvíøat 2. stupnì
chovatel zvíøat 1. stupnì
chovatel zvíøat 2. stupnì
chovatel zvíøat 2. stupnì
chovatel zvíøat 1. stupnì
údrba a rozvoj

1984
1992
1997
1998
1999
2000
1992
od 9/2006 MD
2002
2003
do 31. 12. 2006
od 18. 4. 2006
7. 8. 2006 – 6. 11. 2006
od 30. 11. 2006
do 6. 10. 2006

Eva Fiegerová
Ivan Stodola
Miroslav Pokorný
Iossif Mashek
Jiøí Kopèanský
Pavel Brùa
Milan Vanìk

zahradnice
øidiè
zedník
údrba a rozvoj
noèní hlídaè
elektrikáø
noèní hlídaè

1989
1995
2002
2002
2003
2003
2005

Nejvýznamnìjší personální zmìny v roce 2006:
10. 7. 2006 - návrat Kateøiny Majerové, bývalé asistentky øeditele a asistentky pro informace a vzdìlávání na
místo manaerky návtìvnických slueb

18. 6. 2006 - odchod Bc. Dity Hendlové, asistentky pro marketing a bývalé asistentky øeditele na mateøskou
dovolenou

1. 7. 2006 - návrat Aleny Houkové, bývalé asistentky oddìlení pro informace a vzdìlávání na místo asistentky
centra návtìvnických slueb, z mateøské dovolené

7. 6. 2006 - pøíchod Ing. Dagmar Floriánové na místo specialistky pro návtìvnické sluby a produkci akcí pro
veøejnost

30. 9. 2006 - odchod Ingeborg Opavové, ekonomky
31. 12. 2006 - odchod Ivy Fedorjákové, chovatelky
1. 4. 2006 - nástup nových pracovnic recepce Zoo (Lenka Landová, Klára Køíková)
1. 6. 2006 - nástup nových pracovnic recepce RO (Petra Sokoláøová, Alena Egrová)
14. 9. 2006 - odchod Petry Paulové, chovatelky zvíøat 1. stupnì na mateøskou dovolenou

Jetìr druhu

Chamaeleolis guamuhaya, který patøí k anolisùm a je jedním z nejvzácnìjích chovancù expozice
Rajské ostrovy. V ÈR ho uvidíte pouze v naí zoo./

Chamaeleolis guamuhaya lizard, a member of the anolis genus, is the one of the rarest specimen in The Islands
of Paradise Exhibit. In the Czech Republic, you can view the species in our zoo only./
Die Echse der Art Chamaeleolis guamuhaya gehört zu den Anolis und ist eine der seltensten Zöglinge der
Ausstellung Paradiesinseln. In der Tschechischen Republik ist sie nur in unserem Zoo zu sehen.
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Pøíchody a odchody zamìstnancù v roce 2006
/ Staff Arrivals and Departures in 2006
/Zugänge und Abgänge des Personals im 2006

fluktuace
zamìstnancù

Pøíchod/Arrival/Zugang

Odchod/Departure/Abgang

Øídící a komunikaèní centrum
Centrum návštìvnických slueb
Centrum péèe o zvíøata

15
5

1
9
5

Celkem

20

15

Návtìvníky vítají v zoo od roku 2006 zcela nové vstupní prostory.
Since 2006, our visitors have been welcomed by completely new entrance premises.
Besucher werden im Zoo seit 2006 von völlig neuen Eingangsräumen begrüßt.
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rok 2006 v zoo
oèima øeditele
Ti, kdo naši èinnost sledují pravidelnì, jsou jistì pøesvìdèeni, e spoleèným jmenovatelem všech našich aktivit v roce 2006 muselo být evidentnì dokonèení dlouholetého projektu „ZOOŠKOLA“. Ano, byl to nejdelší, nejnároènìjší i nejnákladnìjší projekt v historii dìèínské zoo a jeho dokonèení v podobì stavebních úprav støedisek environmentální
výchovy bylo opravdu stìejní událostí minulého roku. Podívejme se však na vìci z trochu jiného pohledu...
Zákon o zoologických zahradách, pøijatý v roce 2003 na tlak Evropské unie, kam v té
dobì náš stát smìøoval, klade na dritele licence k provozování zoo zejména tyto poadavky:
• chová ivoèichy v podmínkách, které smìøují k zajištìní biologických a ochranáøských
poadavkù jednotlivých druhù a poadavkù na zajištìní zdraví a pohody ivoèichù
• pøedchází únikùm chovaných ivoèichù, zejména s ohledem na moné ekologické ohroení pùvodních druhù a pøedchází šíøení parazitù a pùvodcù nákaz z vnìjšího prostøedí
• vede o své kolekci ivoèichù prùbìné záznamy
• úèastní se výzkumu prospìšného pro ochranu druhù nebo školení v ochranáøských dovednostech nebo výmìny informací ve vztahu k ochranì druhù nebo se úèastní odbornì zajištìného znovuvysazování druhù volnì ijících ivoèichù do pùvodních areálù
výskytu (reintrodukce),
• provádí výchovu veøejnosti k ochranì pøírody
Znamená to, e vše, co se týká provozu zoo, tedy její øízení, personální sloení, organizace provozu i financování, se musí pøizpùsobit zákonným poadavkùm a být optimalizováno tak, aby zoo všechny tyto poadavky plnila, stihla plnit a mìla na to prostøedky.
Kadý øeditel zoo ví, e mu bìné prostøedky a lidské zdroje, které má k dispozici, v souèasné ekonomické situaci zdaleka nestaèí ani na základní pokrytí zákonných poadavkù,
nato na aktivity, které jsou mimo tento rámec. Pokud je tedy chce plnit a ještì pøinášet
nìco navíc, znamená to zvýšit nároky na všechny, kdo v zoo pracují, pøièem tím posledním, na co zbývají peníze, jsou mzdy. Pokud si tedy pøedstavíme, e na plnìní základních
úkolù zoo má kadý zamìstnanec zoo 8 hodin dennì 5 dní v týdnu, pak nám zcela automaticky dochází, jak obrovská musí být spotøeba èasu, stráveného tzv. aktivitami
„navíc“.
Mám po ruce velmi jednoduché porovnání - bìný „provozní“ rozpoèet naší zoo èiní
okolo 15 mil. Kè roènì. V roce 2006 byl tento rozpoèet ve výši témìø 20 mil. Kè. Pøidejme
k tomu dalších asi 2,5 miliónu investièních prostøedkù a vychází nám velmi hrubým porovnáním, e jestlie na „utracení“ bìného provozního rozpoètu personál zoo pracuje 8
hodin dennì a 5 dní v týdnu, potøeba èasu na „utracení“ loòského rozpoètu musela být
evidentnì o 30 % vyšší. Znamená to tedy, e personál zoo v roce 2006 pracoval v prùmìru o 2,5 hodiny dennì déle? Mohlo by to tak být, ale to je samozøejmì ze zákona vylouèe06

no a tyto poèty jsou samozøejmì velmi iracionální. Nicménì i to prosté porovnání objemù rozpoètù staèí k tomu, abychom si pøedstavili, jak perný byl rok 2006.
Závìrem tohoto krátkého obecného úvodu je zjištìní, ke kterému dospìje kadý, kdo
to s prací v zoo myslí vánì a je ochoten dìlat ji nad rámec svých bìných povinností: kadá rozvojová aktivita je v podmínkách zoo vdy aktivitou „navíc“ a nelze ji dìlat bez
nadšení a ovzduší spolupráce. Pøitom nelze konstatovat, e rozvoj necháme stranou, abychom se mohli øádnì vìnovat vlastnímu provozu a základním povinnostem. Jedno bez
druhého prostì není moné, i s tím hoøkým vìdomím, e na obojí nikdy nebudeme mít
dostatek èasu ani penìz.
Projdìme se tedy velmi struènì uplynulým rokem a sledujme jednotlivé milníky, tak
jak je naše zoo míjela.

Nová Zookola stihla v loòském roce po svém otevøení pøivítat nìkolik stovek dìtí ze základních i mateøských
kol. / We managed to welcome several hundred of children from basic schools and kindergartens last year after
the opening of the new ZooSchool. / Die neue Zooschule konnte im vorigen Jahr nach ihrer Eröffnung
einige Hundert Kinder aus Grundschulen und Kindergärten begrüßen.
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V lednu a únoru nám dodavatel stavební rekonstrukce bývalé správní budovy v areálu
zoo pøedal klíèe od nových dveøí. Èekalo na nás vybavit prázdné prostory nového støediska „ZooŠkola“ nábytkem, zaøízením a zaèít v nich pracovat. Postupnì se rozbìhl provoz
výukové místnosti s novou interaktivní elektronickou tabulí znaèky SmartBoard, v zimní
zahradì plné tropických rostlin nazvané „Zelený salónek“, která kromì jednání slouí
hlavnì potøebám dìtí v rámci výukových programù, ve výstavní síni „ZooLabyrint“ s instalovaným promítacím zaøízením, které dennì po celou návštìvní dobu promítá filmy
nebo prezentace, ve vlastní kanceláøi „ZooŠkoly“ i v pomocných prostorách. Místo zašlého koutu za správní budovou se zde objevila nová expozice domácích zvíøat „Zvíøata
starých èasù“, kde nalezla místo zvíøata, která hrají hlavní roli v našem programovém
bloku „Zvíøata lidem“ pro návštìvníky se zdravotním znevýhodnìním.

Varanus indicus) je typickým obyvatelem koøenovníkových porostù.
Varanus indicus) is a typical inhabitant of mangrove growth.
Der Mangrovenwaran (Varanus indicus) ist ein typischer Bewohner wurzelschwammartiger Bewuchse.
Varan mangrovový (

The mangrove monitor (

V bøeznu došlo k pøedání rekonstruovaného objektu „ZooKlubu“, který nahradil bývalou malou a provizornì øešenou expozici noèních zvíøat „Sulawesi“ v centru Dìèína na
Teplické ulici moderním centrem environmentální výchovy, obsahujícím první akvarijní
a terarijní expozici v historii naší zoo vèetnì prozatím nejvìtšího moøského akvária v Èe08

chách na západ od Prahy. Tato expozice však ještì v bøeznu byla pouze snem: prostory
byly pøipraveny pouze po stavební stránce. Zbývalo dokonèit interiéry, dekorace, výzdobu stìn a stropù a zaøídit expozice tak, aby v nich mohl zaèít bujet ivot. Ètyøi podlaí starého domu, který byl celá desetiletí z velké èásti opuštìný, dostala novou náplò: ètyøi expozice, pojmenované souhrnnì „Rajské ostrovy“ ètyøi obrazy ètyø rùzných biotopù a ivoèišných (i rostlinných) spoleèenstev (korálový útes, mangrovové pobøeí, tropický
deštný prales a polopouš) a souèasnì ètyø rùzných svìtových ostrovních oblastí (Réunion a západní èást Indického oceánu, Fidi, Sulawesi a oblast Indonésie, a koneènì Haiti
a Karibik). Potenciál pro osvìtovou èinnost, který je nevyèerpatelný. Celý objekt dostal
i dùstojné entrée v podobì vstupních prostor odpovídajících celé koncepci expozice a
„tøešnièku“ v podobì klubové místnosti v posledním patøe, kde do hry naplno vstoupila
romantika a fantazie, co je bohatství, které pøírodì nedokáe zabavit ani její nejvìtší
nebezpeèí - èlovìk.
Podrobný popis všech úkolù, které zde na naši zoo èekaly, by vydal na samostatnou
výroèní zprávu a proto nelze ne pozvat všechny zájemce o bliší seznámení s obìma objekty na jejich návštìvu. Expozice „Rajské ostrovy“ je otevøena stejnì jako areál zoo dennì po celý rok a návštìvníci zoo do ní mají vstup zdarma, stejnì jako si návštìvník expozice mùe zakoupit zvýhodnìnou vstupenku i do areálu zoo.
Jestlie hlavní roli v rámci rekonstrukce obou objektù „ZOOŠKOLY“ hrál pøedevším
dodavatel stavebních prací, firma Stamo Dìèín s.r.o., pøevzali od ní na jaøe 2006 iniciativu pøedevším zamìstnanci zoo a dodavatelé jednotlivých „hladin“, jako expozièní èásti,
slaboproudých instalací, dekorací a maleb nebo nábytku a jiného vybavení. Podìkování
si zaslouí všichni, za všechny z nich bych rád zmínil pøedevším základní tvùrèí tým:
- Ing. Jiøí Gábriš: terarijní expozice „Fidi“, „Sulawesi“ a „Haiti“
- Ing. Jiøí Berka: moøská akvária a spolupráce na expozici „Fidi“
- akad. mal. Šárka Ziková: design a malby na stìnách v expozièní èásti
- akad. mal. Michal Wein: design informaèního systému a znaèení
- akad. mal. Ivo Švejnoha: design, dekorace, dekorativní nábytek a malby v I. a V. podlaí
- Štìpán Záruba: realizace informaèního systému a znaèení vèetnì designu reklamních prvkù
Závìr období budování však patøil pøedevším našim zamìstnancùm, kteøí asistovali
pøedevším pøi tom, kdy expozice zaèala pomalu oívat a kteøí strávili spoustu hodin pøípravou vlastního pøírodního prostøedí expozic nebo „rozjídìním“ pøírodních procesù
v akváriích, anebo i „pouhým“ mytím skel nebo zdánlivì nekonèícím drhnutím a vytíráním. Výjimkou nebyly ani návraty domù k rodinám a dlouho po pùlnoci.
Nakonec pøišlo touebnì oèekávané datum 17. 10. 2006 a obì dvì budovy za 16,7 miliónù Kè byly slavnostnì otevøeny pro veøejnost za asistence zástupcù mìsta Dìèína a Státního fondu ivotního prostøedí, institucí, které celý projekt spolufinancovaly, ministerstva ivotního prostøedí a Komise ministra P pro zoologické zahrady, Poslanecké snìmovny Parlamentu ÈR, Ústeckého kraje a øady státních i odborných institucí, vèetnì
tìch, jejich návštìvu a zejména reakce jsme oèekávali s nejvìtším napìtím ostatních
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zoologických zahrad. Moøské ryby a koráli, svìt mangrove s lezci a varany, pralesní ivot
s outloni a agamami i svìt karibských polopouští s leguány a na závìr i netradiènì zaøízené prostory ZooKlubu a ZooŠkoly to vše si získalo ty první a vìøme, e i všechny další
návštìvníky. Bylo nám ctí, e první návštìvníky v historii expozicí provedl øeditel Èinoherního studia v Ústí nad Labem pan Jaroslav Achab Haidler, s brilantním komentáøem
a v roli Bludného Holanïana, jeho plastika vévodí vstupu do expozice.

Slavnostní den, kdy byla otevøena nová expozice Rajské ostrovy, nastal v úterý 17. øíjna. První cestující kolem
svìta jsme vítali v dobových kostýmech a pravým pirátským pitím./
Tuesday, October 17, was the ceremonial day in which The Islands of Paradise Exhibit was opened. We
welcomed the first travellers around the world by period costumes and genuine pirate drinks./
Der Festtag, an dem die neue Ausstellung Raradiesinseln reöffnet wurde, fing am Dienstag, den 17. oktober
an. Die ersten Weltreisenden haben in stilgerechten Kostümen und mit echten Piratengetränken begrüßt.

Dokonèení projektu ZOOŠKOLA by se však neobešlo bez øady dalších navazujících
systémových opatøení. Prvním z nich bylo nahrazení provizorní staré a nevyhovující budovy pokladny novou moderní budovou s recepcí el, i tato budova je dosud provizorní,
aèkoli kvalitou øádovì daleko výše. Koneènì tak i samotná zoo dostala prostory, kde je
mono komunikovat s veøejností, seznamovat návštìvníky s dìním v zoo a dokonce je
i pøímo zapojit do nìkterých programù. Tuto akci ve výši pøes jeden milión korun mohla
zoo financovat z vlastních prostøedkù pouze díky vìrnosti øady našich adoptivních rodièù a jiných sponzorù a pochopení zøizovatele.
10

Dalším nezbytným opatøením bylo poøízení nìkterých klíèových nástrojù pro realizaci øady osvìtových programù, zejména pracovních sešitù a listù v celkovém poètu okolo
95 000 výtiskù a dále poøízení informaèního boxu, interaktivní výukové tabule a série
informaènì-výkladových panelù a interaktivních zaøízení, které netradièní a atraktivní
formou øíkají návštìvníkùm ty nejzajímavìjší informace o chovaných zvíøatech. Slovo
„øíkají“ je na místì, nebo nìkteré z panelù byly ozvuèeny a napojeny na centrální zaøízení pro distribuci zvuku a návštìvníci z nich mohou uslyšet nejen komentáø k ivotu zvíøat, ale i zvuky zvíøat samotných, které vìtšinou ani nemají šanci slyšet in natura. To vše
bylo umonìno dalším pøíspìvkem Státního fondu ivotního prostøedí v rámci projektu
„1. pøeshranièní Zoo-Škola - etapa è. 3“, který v neinvestièní rovinì navázal na pøedcházející dvì etapy, podpoøené z prostøedkù programu PHARE Evropské unie.
Výstupy projektu: pracovní listy pro organizované skupiny (5 verzí po 3000 ks), pracovní sešity pro organizované skupiny (3 verze po 5000 ks), informaèní leták s pøehledem nabídky zoo v oblasti EVVO (2 verze po 5000 ks), pracovní listy pro neorganizované skupiny
(3 verze po 5000 ks), pracovní sešity pro neorganizované skupiny (2 verze po 10000 ks),
informaèní plakát s pøehledem nabídky zoo pro neorganizovanou veøejnost (10000 ks),
multimediální info-kiosek, elektron. panel Copyboard, elektronický panel SmartBoard,
datový projektor, ústøedna pro distribuci zvukových ukázek hlasù zvíøat vèetnì reproduktorù, poøízení obrazových a zvukových záznamù vèetnì jejich digitalizace, 20 interaktivních panelù a 2 interaktivní nauèné stezky.
Rozjezd ZOOŠKOLY by se tìko dal uskuteènit bez odpovídajícího personálu a proto jsme pøistoupili k zásadní reorganizaci struktury pracovních pozic. Vzniklo tak nové
centrum návštìvnických slueb, jeho klíèovým úkolem je práce a komunikace s veøejností. Realizace velmi provázaného komplexu více ne 20 naprosto odlišných programù,
ke kterým ještì „na poslední chvíli“ pøibyly nové jako napø. ZooSTOP, mohla zaèít. Centrum návštìvnických slueb však vedle programové nabídky zajišuje i mediální komunikaci, provoz webovských stránek, základní informovanost veøejnosti èi údrbu informaèního systému.
Koneènì poslední zásadní akcí bylo dokonèení rekonstrukce bývalé správní budovy,
její prostøední patro ovládly odborné profese koneènì po dlouhé dobì mohli dostat dùstojné a odpovídající zázemí i odborníci, kteøí se starají o programovou nabídku pro veøejnost, chov zvíøat a technickou správu a údrbu areálu zoo. el, ke kráse rekonstruované budovì zbývá ještì zadládìní venkovní plochy okolo ní, na které se ji nedostalo, a
tak byla alespoò obkrouena skromným pásem zámkové dlaby.
V úvodu zprávy jsem si „stìoval“ na to, e rozvoj je vlastnì vdy nìco navíc a plnìní
základních úkolù nám zabírá veškerý dostupný èas. Jakoby však nebylo málo na tom, e
nás èekalo dokonèení tak významné akce: byla tu ještì øada dalších aktivit a menších projektù, které rovnì èekaly nebo ještì èekají na svoje dotaení.
V rámci spolupráce s ostatními èeskými a slovenskými zoo sdruenými v Unii èeských a slovenských zoo jsme poprvé v historii zajistili realizaci Výroèní zprávy Unie èeských a slovenských zoo za rok 2005 a to v plném rozsahu (tj. pøíprava, editace i výroba) a
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vèetnì dvou pøíloh, významných pro práci zoologických zahrad - èeského vydání „Strategie ochranáøské práce zoologických zahrad a akvárií“ (World Zoo and Aquarium Conservation Strategy) a Analýzy stavu environmentálního vzdìlávání, výchovy a osvìty (EVVO) v zoologických zahradách v Èeské republice v roce 2005. Souèástí projektu byl i návrh a pøíprava elektronického sbìru a zpracování dat pro výroèní zprávu UCSZ. Celý projekt podpoøilo Ministerstvo ivotního prostøedí ÈR v rámci pøíspìvku na provozování
zoologické zahrady a také èlenské zoo UCSZ.
Další aktivitou, kterou jsme zajistili poprvé v její i naší historii, byly tzv. „Zoologické
hry bez hranic“, sportovnì-spoleèenská soutì poøádaná pod hlavièkou Unie èeských a
slovenských zoo. Odmìnou za øadu dní organizaèní i jiné práce nám i samotným našim
reprezentantùm jistì bylo historicky první místo týmu naší zoo na stupních vítìzù.
Na podzim jsme spolu s odborem rozvoje zaèali pøipravovat projektovou dokumentaci
øešení dopravní obslunosti areálu zoo, která s pøibývajícím rùstem autodopravy zaèíná
být velmi problematická, zejména v hlavní sezónì a ve dnech s vysokou návštìvností. Nepøíjemné je to pøedevším pro pìší, kteøí v nejvrchnìjším úseku ikovy ulice nemají jinou monost ne uhnout pøed projídìjícími auty do nerovného lesního terénu. Nárùst
dopravy je nepøíjemný i z hlediska obyvatel okolí areálu zoo a jistì i oni by uvítali, kdyby
se podaøilo vyøešit pøepravu návštìvníkù, kteøí odmítají chodit pìšky, nìjakým jiným zpùsobem. Ji pøed èasem jsme mìstu Dìèín navrhovali vyuít pro návštìvníky s automobily
prostor parkovištì u viaduktu na zaèátku Teplické ulice, otázkou je, jak vyøešit jejich
transfer do zoo, zejména v pøípadì starších, pohybovì omezených nebo jinak zdravotnì
znevýhodnìných návštìvníkù nebo maminek s dìtmi
Webovské stránky zoo jsou velmi rozsáhlé a kdy jsme se rozhodli pro jejich rekonstrukci, vìdìli jsme, e to nebude krátký proces. Skuteènost nám to potvrdila, pøesto
však se v roce 2006 podaøilo dospìt k definitivnímu obsahovému, grafickému i technickému øešení, nových stránek se však doèkáme a v roce následujícím. Ji loni jsme si
však nechali zpracovat virtuální prohlídku zoo, která se objeví a na nových stránkách.
Reorganizaèní kroky v oblasti práce s veøejností však nebyly jedinými organizaèními
zmìnami v zoo. Jednou ze zásadních byla i zmìna koncepce v oblasti provozování tzv.
hospodáøské èinnosti, kde jsme pøenechali výraznìjší prostor soukromému sektoru, abychom se mohli soustøedit na sluby, které jsou zoologické zahradì vlastní a které umíme
daleko lépe. Dalšími významnými systémovými zmìnami bylo svìøení vedení úèetnictví
a svìøení nìkterých úklidových, èistících a zahradnických prací externím soukromým
dodavatelùm. To vše vedlo k mírnému sníení poètu zamìstnancù, pøedevším sezónnì
obsazovaných míst, na druhé stranì jsme tak mohli posílit poèet zamìstnancù vìnujících se pøímo osvìtové práci s veøejností.
K 1. èervenci 2006 se mìsto Dìèín, náš zøizovatel, stalo mìstem statutárním. To vedlo mimo jiné k potøebì úpravy programu tzv. corporate identity, tj. systému vizuální komunikace (logo, vzhled tiskovin aj.). Vzhledem k tomu, e zoo má ji øadu let svùj vlastní
systém i manuál CI, rozhodli jsme se tento úkol svìøit našemu stálému dodavateli grafických slueb a autorovi našeho systému CI, akad. mal. Michalovi Weinovi. Nyní se skuteènost, e majitelem zoo je Statutární mìsto Dìèín, zaène odráet na veškerých výstupech, které zoo produkuje, vèetnì dopisních formuláøù apod.
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Ne všechny aktivity v roce 2006 však byly úspìšné. Opìt jsme se pokusili prosadit nìkteré zmìny v oblasti navigace mototuristù do areálu zoo, tato snaha však ji po nìkolikáté skonèila nepochopením a negativním pøístupem Policie ÈR, a to jak na okresní, tak
krajské úrovni. Známé hnìdé tabule s upozornìním na blízkost významného turistického cíle, jak je známe nejen ze zemí EU, ale u i z našich silnic, jsou pro Zoo Dìèín nadále
naprosto nelogicky zakázanou tøináctou komnatou. Navíc je zoo nadále nucena platit
komerènímu provozovateli vnitøního dopravního informaèního systému na území mìsta
namísto toho, aby byla zaøazena do mìstského systému spolu s jinými cíli jako zámek,
divadlo nebo muzeum. Pokusili jsme se získat pøístup i do navigaèního systému nového
úseku dálnice D8 a zde jsme naštìstí byli úspìšní, na druhou stranu poøízení technického nosièe a vlastní tabule je v souèasnosti nad naše finanèní monosti.
V rámci mezinárodní spolupráce se zoo více vìnovala spolupráci s dlouholetém partnerem, sdruením Fauna & Flora International, které má jednu ze svých poboèek a operaèních prostorù na filipínském souostroví. Zde pod vedením Williama R. L. Olivera provozuje a s pomocí dalších rùzných organizací i financuje nìkolik stanic na záchranu
vybraných nejohroenìjších filipínských druhù ivoèichù, mimo jiné i jelena sambara
skvrnitého, do jeho celosvìtového záchranného programu se zapojila i naše zoo, a to
dokonce u i nìkolika odchovy. V rámci této spolupráce jsme na Filipíny do stanice Mariit na ostrovì Panay vyslali chovatele Oldøicha Rajchla, který se o tento druh jelena v naší
zoo stará ji nìkolik let. Jeho cesta mìla dva hlavní cíle: získat nové vìdomosti a praxi v
chovu sambarù, ale i dalších druhù, nebo souèástí programu rozvoje naší zoo je i rozšíøení expozièní èásti o další zástupce filipínské fauny. Druhým cílem bylo poøídit co nejvíce zdrojového materiálu (video, fotografie), kterého následnì vyuijeme k pøípravì osvìtových aktivit a k informování naší veøejnosti o stavu a ochranì pøírody na filipínském
souostroví a moností pomoci. Pracovní cesta pana Rajchla má termín ukonèení a v roce 2007.
Dále jsme se stali èlenem neformální pracovní skupiny evropských zoo, která se zaèala zabývat monostmi financování svých rozvojových aktivit v oblasti chovu zvíøat a
ochranáøské práce v rámci nového programu Evropské unie, oznaèovaného zkratkou
LIFE. Skupina se vìnuje prùzkumu pod neformálním vedením spoleènosti John Regan
Associates Limited, která má zkušenosti v oblasti fundraisingu s vyuitím evropských
fondù.
Ji automatickou aktivitou bylo zapojení do celoevropských kampaní Evropské asociace zoo a akvárií (EAZA), tentokrát to byly kampanì Zachraòte nosoroce a od øíjna
jsme jako jedna z prvních zoo na území Èech zahájili aktivity na podporu kampanì Madagaskar.
Práce v odborných orgánech a zapojení do národní a mezinárodní odborné spolupráce:
Z dùvodu maximálního vytíení souvisejícího s dokonèováním projektu
„ZOOŠKOLA“ jsem se v roce 2006 s jedinou výjimkou nezúèastnil ádné zahranièní pracovní cesty, vèetnì výroèní konference EAZA a WAZA (Svìtová asociace zoo a akvárií).
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Na jednání EAZA v Madridu byla pøítomna asistentka centra péèe o zvíøata Mgr. Milada
Petrù a na jednání WAZA v Lipsku naši zoo zastupoval prezident UCSZ Ing. Vladislav T.
Jiroušek.
Komise pro zoologické zahrady:
- úèast pøi kontrole v 6 zoo
- úèast na posuzování a hodnocení ádostí o pøíspìvek MP ÈR na provoz zoo
Rada Unie èeských a slovenských zoo:
- úèast na hodnocení ádostí èlenských zoo o pøíspìvek MP ÈR na provoz zoo a tvorbì následných doporuèení
- úèast na zpracování výroèní zprávy UCSZ vèetnì pøíloh
- v rámci voleb na další období (2006–2009) jsem byl opìtovnì zvolen èlenem Rady
UCSZ a viceprezidentem
- pøíprava ádosti o financování spoleèného projektu UCSZ „Národní centrum pro
informace a asistenci èeských zoologických a botanických zahrad“ z prostøedkù programu Operaèního programu Rozvoj lidských zdrojù gesce MP ÈR
- 7. 11. Vlastivìdné muzeum Èeská Lípa pøednáška o významu zoologických zahrad
Pøehled ostatních nejvýznamnìjších pracovních jednání v rámci zapojení do regionální, národní a mezinárodní spolupráce:
-

-

24. 2. Botanická zahrada Praha - setkání pracovní skupiny Unie botanických zahrad
v rámci pøípravy ádosti o financování spoleèného projektu UCSZ a UBZ „Národní
centrum pro informace a asistenci èeských zoologických a botanických zahrad“ z prostøedkù programu Operaèního programu Rozvoj lidských zdrojù - gesce MP ÈR
14. 12. Krajský úøad Hradec Králové - projednání závìreèné zprávy z marketingového auditu v Zoo Dvùr Králové a.s. na ádost vedení zoo

Pøehled nejvýznamnìjších pracovních jednání a návštìv, uskuteènìných v areálu
zoo:
-

17. 10. Zoo Plzeò, Zoo Ohrada/Hluboká nad Vltavou, Zoo Ústí nad Labem, Zoo Liberec - úèast pøi slavnostním otevøení støedisek EVVO ZooŠkola a ZooKlub
21. 10. Zoo Vídeò - návštìva první èásti dozorèí rady, vedené øeditelem Dr. Helmutem Pechlanerem
21. 10. Zoo Vídeò - návštìva druhé èásti dozorèí rady, vedené øeditelem Dr. Helmutem Pechlanerem a nastupující øeditelkou Dr. Dagmar Schratterovou
Ing. Lubomír Moudrý
øeditel
director@zoodecin.cz
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rok 2006
oèima zoologa

Na zaèátku roku se nám po ètyøletém marném snaení podaøilo dovézt ze Zoo Londýn samce makaka chocholatého (Macaca nigra nigra). Pár mìsícù poté k nìmu výmìnou za našeho sameèka pøibyly dvì samièky ze Zoo Marwell. Naše zoo nyní chová nejvìtší skupinu tìchto ohroených primátù v rámci èeských a slovenských zoologických
zahrad, zapojených do programu EEP.
Po navázání spolupráce ze Zoo Vídeò jsme dovezli pár kamzíkù bìlákù (Oreamnos
americanus), který nás po dvou mìsících pøekvapil narozením mládìte. Tato zvíøata se
bohuel špatnì zapojují do stáda a èasto se mezi sebou napadají. Jedna ze šarvátek skonèila špatnì pro naší samici, která po ulomení rohu uhynula na tetanus. Novì dovezený
samec záhy uhynul na úplné vyèerpání organismu. Dále jsme ze Zoo Vídeò transportovali samici serau malého (Nemorhaedus crispus), leguána nosorohého (Cyclura cornuta)
a samce jeøába manduského (Grus japonensis). Chov vzácného japonského kamzíka
serau se nám nedaøí. Pøed dovozem nové samièky se narodilo naší samici mládì, ale ta
uhynula na poporodní sepsi, mládì bylo odebráno na umìlý odchov, ale po dvou mìsících uhynulo na bakteriální infekci. Po dalším mìsíci uhynula i novì dovezená samice.
Pøíèinou úhynu byl pravdìpodobnì náraz do stromu a následný zánìt v dutinì lebeèní.
Ze Zoo Dublin pøicestoval další ohroený druh zapojený do programu EEP. Šlo o samce kakadu lutolícího sumbského (Cacatua sulphurea citrinocristata). Doufáme, e tento nový sameèek zvýší šanci odchovu tìchto vzácných ivoèichù. O ten se Zoo Dìèín snaí marnì ji nìkolik let. Nový samec je perspektivním jedincem pro sestavení vhodného
páru.
Nová expozice Rajské ostrovy na Teplické ulici, kterou jsme na místì bývalého noèního klubu Sulawesi otevøeli bìhem mìsíce øíjna, umonila chov nových ivoèichù. Návštìvníci zde mohou vidìt velké moøské akvárium o obsahu 6 000 l s korály a dalšími
moøskými ivoèichy, pobøeí s rostoucími mangrovy s velmi zajímavými lezci obojivelnými (Periophtalmus koeireuteri). V dalších patrech budovy jsou expozice s plazy,
obojivelníky a bezobratlými. Tyto prostory nám umonily chov velmi vzácných a ohroených druhù zvíøat. Nejvzácnìjším chovancem je leguán fidijský (Brachylophus fasciatus) uvedený v Èervené knize IUCN, zapùjèený od privátního chovatele.
Dalšími chovanými ivoèichy uvedenými v Èervené knize nebo zapsanými do mezinárodních a evropských plemenných knih jsou orlície bornejská (Orlitia borneensis),
elva èernavá (Heosemys grandis), leguán kubánský (Cyclura nubila nubila) a agama
filipínská (Hydrosaurus pustulatus).
I v roce 2006 jsme se zapojili do dotaèního programu ,,Program péèe o krajinu'' a spoleènì s AOPK Správou CHKO Labské pískovce a AOPK Správou Èeské støedohoøí se
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podílíme na instalaci budek pro morèáky velké (Mergus menganser). Záchranné stanici
AVES v Kladnì jsme v rámci reintrodukèního programu tak jako kadý rok jsme poskytli
odchov sov pálených (Tyto alba). Takté jsme se zapojili do reintrodukèního programu
puštíka bìlavého (Strix uralensis macroura) na Šumavu, ale bohuel se nám prozatím od
dvou párù nepodaøilo odchovat mláïata.
Tak snad pøíští rok bude úspìšnìjší.
Roman Øehák
zoolog
zoolog@zoodecin.cz

Leguán nosorohý (

Cyclura cornuta) je vzácný druh z ostrova Haiti. Jeho chov je sledován formou Evropské
plemenné knihy.

Cyclura cornuta) is a rare and endangered species from the Haiti Island. Its pan-European

The rhino iguana (

breeding is monitored under the European Studbook.
Der Nashornleguan (

Cyclura cornuta) ist eine seltene Art von der Insel Haiti. Seine Haltung wird in Form eines
Europäischen Zuchtbuches überwacht.
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odborná
èinnost 2006
Special activities 2006

Zaèátkem roku 2006 bylo hlavní náplní mojí práce vedení evidence zvíøat a mezinárodní komunikace týkající se transportù zvíøat. V loòském roce se nám podaøilo domluvit
transporty nìkolika zvíøat z i do naší zoo a bylo potøeba dokonèit poslední náleitosti.
Jednalo se o dovoz 1.0 jeøába bìlošíjího (Grus vipio), 1.0 kakadu lutolícího (Cacatua
sulphurea citrinocristata), 0.1 sambara skvrnitého (Cervus alfredi), výmìnu 1.0 a dovoz
0.2 makaka chocholatého (Macac a nigra nigra), odvoz 0.1 jaguarundi (Herpailurus yagouaroundi). Dále jsem se intenzivnì vìnovala EEP pro koèky rybáøské, jeho jsem od loòského roku koordinátorka. Podaøilo se zpracovat veškeré záznamy získané od zahrad zapojených do programu a podat doporuèení k párování a transportu nìkterých zvíøat, které
bylo ji dlouho oèekáváno. Po nìkolikaletém období, kdy program nefungoval úplnì, jak by
mìl, se mi podaøilo prohloubit spolupráci s vìtšinou zahrad. V únoru 2006 jsem odjela na
pùlroèní pobyt do Indie, kde se vìnuji výzkumu hulmanù posvátných pro svoji dizertaèní
práci. Nejvýznamnìjším pøínosem v roce 2006 bylo vydání plemenné knihy EEP koèek rybáøských. Jednalo se o první tištìnou verzi po víc jak pìtileté odmlce, co bylo velmi ocenìno ze strany všech èlenù programu. Ve dnech 3. - 7. 10. 2006 jsem se zúèastnila konference
EAZA v Madridu, kde jsem mimo jiné pøednesla zprávu o programu na zasedání TAG koèkovitých šelem. Kromì toho se mi podaøilo navázat spolupráci s koordinátorem SSP koèek
rybáøských a spoleènì bychom chtìli oba programy více propojit. Koncem roku jsem se pustila do plánování projektu zamìøeného na enrichment. Zaèala jsem postupnì propracovávat návrhy na úpravu expozic a na zavedení enrichmentu do kadodenního provozu. Projekt plánujeme dále rozvíjet v následujícím roce.
Odborná publikaèní èinnost Zoo Dìèín
Mgr. Milada Petrù - plemenná kniha koèek rybáøských - „EEP Fishing cat, studbook 2005“
Seznam navštívených ZOO
- bøezen 2006 - Maisúr, Indie
- øíjen 2006 - Madrid, Paøí
Zapojení Zoo Dìèín do výzkumné a vìdecké práce
Název aktivity, úèel

Pøíjemce

Název projektu, aktivity

vypracování rodokmenu
koèek rybáøských,
urèení pùvodu

Shujin Luo
National Cancer
Institut

Population and consevation
genetics of several Asian
cat species
USA

Mgr. Milada Petrù, EEP koordinátor chovu koèek rybáøských, animals@zoodecin.cz
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pøehled pracovních cest
a jednání v rámci zapojení do národní
a mezinárodní spolupráce se zoologickými zahradami:

26. 1. 2006
2.–3. 3. 2006
9.–10. 3. 2006
5.–6. 4. 2006
13. 4. 2006
20. 4. 2006

Zoo Jihlava
Zoo Brno
Zoo Ohrada
Zoo Rotterdam
Zoo Jihlava
Zoopark
Chomutov
21.–22. 4. 2006 Zoo Bratislava
21.–22. 4. 2006 Zoo Bojnice
26.–28. 4. 2006 Zoo Ostrava
2.–4. 5. 2006
9.–10. 5. 2006

8. 8. 2006

Ostrov u Tisé
Dvùr Králové
nad Labem

Rada UCSZ
Ing. Moudrý
Ekonomická sekce UCSZ
Opavová
Komise pro evropskou faunu Øehák
dovoz sambara
Øehák, Richterová
jednání Rady UCSZ
Ing. Moudrý
kontrola podle zákona
o zool. zahradách (Komise pro zoologické zahrady)
slavnostní otevøení
Ing. Moudrý, Moudrá
pavilonu šelem
Semináø o rybách
Øehák, Fedorjáková
Valná hromada UCSZ
Ing. Moudrý, Øehák,
Fedorjáková, Rajchl
Komise pro šelmy a opice
Øehák
setkání èeských, slovenských Ing. Moudrý, Moudrá
a polských zoo, pøednesení
pøíspìvku o analýze èinnosti
zoo v oblasti EVVO a prezentace
pøipravované expozice „Rajské ostrovy“
kontrola Komise
Ing. Moudrý
pro zoologické zahrady
Konference WAZA
Ing. Jiroušek
Konference EAZA
Mgr. Petrù

Zoo Vyškov
a Zoo Brno
27. 8.–1. 9. 2006 Zoo Lipsko
3. 10.–
Zoo Madrid
–8. 10. 2006
10. 10. 2006
Dolní Dobøejov návštìva chovné stanice Zoo Ing. Moudrý
Praha v rámci kontroly
Komise pro zoologické zahrady
31. 10. 2006
Zoo Jihlava
kontrola Komise
Ing. Moudrý
pro zoologické zahrady
a jednání Rady UCSZ
14. 11. 2006
ZOO Dvùr
kontrola Komise
Ing. Moudrý
pro zoologické zahrady
Králové
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seznam
zvíøat
animal inventory
die Tierliste

Stav

Odchov

Status
Stand

Birth
Aufzucht

Pøíchod

Úhyn

Arrival Death
Ankunft Tod

Odchod

Stav

Depart Status
Abgang Stand

1. 1. 2006

31. 12. 2006

savci (Mammalia)
aguti støedoamerický

2.0

2.0

1.1

1.1

Dasyprocta punctata
anoa

Bubalus depressicornis
babirusa

Babyrousa babyrussa
burunduk

EEP,ISB,RDB=EN,CITES=I
1.1

1.0

2.1

EEP,ISB,RDB=VU,CITES=I
4.2

4.2

Tamias sibiricus
hutie stromová

3.0

3.0

Capromys pilorides
jaguarundi

Herpailurus yagouaroundi
jezevec evropský

2.2

1.1

1.1

CITES=I
0.1

0.1

0.1

0.1

Meles meles meles
kabar pimový

Moschus moschiferus
kalimiko

Callimico goeldii
kamzík bìlák

RDB=VU,CITES=I
0.4

0.4

EEP,ISB,RDB=VU,CITES=I
1.2

0.1

1.1

1.1

1.3

Oreamnos americanus
kanèil mení

Tragulus javanicus
kapybara

1.0

1.0

EEP
1.1

1.1

Hydrochaeris hydrochaeris
klokan parma

Macropus parma

4.0

koèka divoká

1.1

Felis silvestris

CROH=KOH

koèka rybáøská

Prionailurus viverrinus
koèkodan èernolící

1.0

3.0

RDB=LR
1.0

1.1

2.1

1.1

2.2

EEP,ISB,RDB=LR
0.1

0.1

3.0

3.0

Cercopithecus ascanius
kotul veverovitý

Saimiri sciureus
koza domácí

1.2

1.0

0.2

Capra hircus
králík divoký

1.1

1.1

Oryctolagus cuniculus
králík domácí

4.9

4.9

Oryctolagus cuniculus v. edulis
kùò domácí - hucul

2.2

2.2

0.1

0.1

Equus caballus
kuna skalní

Martes foina
lama krotká

5.7

1.0

4.7

Lama glama
levhart manduský

Panthera pardus orientalis
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1.0

EEP,ISB,RDB=CR,CITES=I

1.0

Stav

Status
Stand

Odchov

Birth
Aufzucht

Pøíchod

Arrival
Ankunft

Úhyn

Death
Tod

Odchod

Depart
Abgang

1. 1. 2006

levhart perský

Panthera pardus saxicolor

Stav

Status
Stand

31. 12. 2006

1.0

1.0

EEP,ISB,RDB=EN,CITES=I

lika obecná

0.1

0.1

Vulpes vulpes
makak chocholatý

1.1

Macaca nigra nigra

1.2

1.0

1.3

EEP,RDB=EN

makak medvìdí

1.0

Macaca arctoides

1.0

RDB=VU

malpa hnìdá

7.1

7.1

Cebus apella
mangabej èerný

2.1

Lophocebus albigena atterimus
mara stepní

Dolichotis patagonum
margay

Leopardus wiedii
medvìd grizzly

1.0

1.1

ESB,RDB=LR
1.0.8

1.0.8

RDB=LR
1.0

1.0

EEP,CITES=I
1.1

1.1

1.3

1.3

Ursus arctos horribilis
mýval severní

Procyon lotor
norek evropský

Mustela lutreola
osel domácí

2.3

0.3

2.0

EEP,RDB=EN
2.2

2.2

Equus asinus
outloò malý

Nycticebus pygmaeus
ovce domácí - quessantská

0.1

1.0

1.1

EEP,ISB,RDB=VU
2.2

1.1

1.0

2.3

Ovis aries aries
plch velký

Glis glis
prase divoké

1.2

1.2

CROH=OH,RDB=LR
3.4

3.4

0.1

0.1

Sus scrofa
prase domácí - mini

Sus domesticus
psoun prériový

Cynomys ludovicianus
rys ostrovid

Lynx lynx
sambar skvrnitý

Cervus alfredi
serau malý

Nemorhaedus crispus
srnec evropský

2.3.5

2.3.5

RDB=LR
1.1

0.1

1.0

ESB,CROH=SOH
3.1

0.1

3.2

RDB=EN
1.1

0.1

0.2

1.0

ISB,RDB=LR
0.1

0.1

1.1

1.1

Capreolus capreolus capreolus
sysel obecný

Spermophilus citellus
urzon kanadský

CROH=KOH,RDB=VU
0.1

1.0

1.1

Erethizon dorsatum
veverka obecná

1.2

Sciurus vulgaris

CROH=OH,RDB=LR

veverka Prévostova

0.2

1.2

1.2

0.3

1.1

1.0

0.1

Callosciurus prevostii
vikuòa

Vicugna vicugna
vlk obecný

Canis lupus
zajíc polní

Lepus europaeus
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1.1

EEP,ISB,RDB=LR,CITES=I
2.0

2.0

CROH=KOH,CITES=I
1.1

0.1

1.0

Stav

Odchov

Status
Stand

Birth
Aufzucht

Pøíchod

Arrival
Ankunft

Úhyn

Death
Tod

Odchod

Depart
Abgang

1. 1. 2006

Stav

Status
Stand

31. 12. 2006

ptáci (Aves)
ara rudobøichý

1.0

1.0

Orthopsittaca manilata
ara vojenský

1.1

Ara militaris

ISB,RDB=VU,CITES=I

0.1

baant Edwardsùv

1.1

Lophura edwardsi

EEP,ISB,RDB=EN,CITES=I

baant tibetský

1.2

1.1

1.1

Crossoptilon crossoptilon

RDB=LR,CITES=I

berneka kanadská malá

1.1

0.1

1.0

0.0.3

1.1.3

Branta canadensis minima
bulbul èervenouchý

2.2

2.2

1.0

1.0

Pycnonotus jocosus
bulbul oranovoskvrnný

Pycnonotus bimaculatus
èája chocholatá

2.0

2.0

Chauna cristata
èáp bílý

1.1

Ciconia ciconia

1.1

CROH=OH

èáp èerný

1.1

Ciconia nigra

1.1

ESB,CROH=SOH

dudek chocholatý

1.1

Upupa epops

0.1

1.0

ESB,CROH=SOH

hohol severní

2.2

Bucephala clangula

2.1

0.1

CROH=SOH

holub celebeský

1.0

1.0

3.3

3.3

Gallicolumba tristigmata
holub domácí - pávík

Columba livia f. domestica
hrdlièka èínská

0.0.2

0.0.2

Streptopelia chinensis chinensis
hrdlièka jihoasijská

1.1

0.0.2

0.1

1.0.2

Streptopelia tranquebarica humilis
hrdlièka východní

0.0.2

0.0.2

Streptopelia orientalis
husice lièí

1.0

1.0

Tadorna tadorna
hvízdák eurasijský

0.1

0.1

Anas penelope
jeøáb bìloíjí

Grus vipio

0.1

jeøáb manduský

Grus japonensis
jeøábek lesní

Bonasa bonasia
kachnièka karolinská

1.0

1.1

1.0

1.0

EEP,ISB,RDB=VU,CITES=I
EEP,ISB,RDB=EN,CITES=I
1.0

1.0

CROH=SOH
1.1

0.1

1.0

Aix sponsa
kachnièka mandarinská

2.2

1.1

3.3

Aix galericulata
kakadu brýlový

Cacatua opthalmica
kakadu molucký

Cacatua moluccensis
kakadu lutolící

Cacatua sulphurea
citrinocristata
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3.0

3.0

ESB
1.1

0.1

1.0

EEP,RDB=VU,CITES=I
1.1

EEP,RDB=CR,CITES=I

1.0

2.1

Stav

Status
Stand

Odchov

Birth
Aufzucht

Pøíchod

Arrival
Ankunft

Úhyn

Death
Tod

Odchod

Depart
Abgang

1. 1. 2006

kalous uatý

Stav

Status
Stand

31. 12. 2006

0.2

0.2

Asio otuscitrinocristata
koroptev polní

Perdix perdix perdix

1.0

krkavec velký

1.0

Corvus corax

CROH=OH

køepelka korunkatá

Rollulus rouloul

1.0

CROH=OH
1.1

3.2

1.0

kvako noèní

Nycticorax nycticorax
lelkoun soví

2.2

RDB=LR

kulíek nejmení

Glaucidium passerinum

2.1

0.1

0.1

CROH=SOH
2.3

0.0.1

0.1

2.2.1

CROH=SOH
1.1

1.1

1.0

1.0

Podargus strigoides
lori èervený

Eos bornea cyanonothus
lori mousový

1.3

1.0

0.1

0.2

Glossopsitta concinna
majna Rothschildova

1.3

Leucopsar rothschildi

EEP,RDB=CR,CITES=I

moták pochop

Circus aeruginosus

0.1

1.1

Rhea americana

RDB=LR

Anas acuta
papouek vlnkovaný

1.3.2

0.1

CROH=OH

nandu pampový

ostralka tíhlá

0.0.2

1.1

1.0

1.0

CROH=KOH
5.5

5.5

0.2

0.2

2.2

2.2

Melopsittacus undulatus
páv korunkatý - bílá forma

Pavo cristatus
putík bìlavý

Strix uralensis macroura
putík obecný

CROH=KOH
0.0.3

0.0.3

Strix aluco
raroh velký

Falco cherrug

1.1

1.0

0.1

CROH=KOH

satyr Temminckùv

2.1

2.1

Tragopan temminckii
seriema rudozobá

1.1.1

0.0.1

1.1.2

Cariama cristata
slípka zelenonohá

0.0.1

0.0.1

Gallinula chloropus
sojkovec zrcadlový

1.1

1.1

Garrulax mitratus
sova pálená

Tyto alba
sovice krahujová

2.2.3

0.0.3

2.2

CROH=SOH
1.1

1.1

Surnia ulula
sovice snìní

1.1

0.1

0.1

1.1

Nyctea scandiaca
sýc rousný

Aegolius funereus
sýèek obecný

Athene noctua
tetøev hluec

Tetrao urogallus
tetøívek obecný

Tetrao tetrix
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1.1

1.1

CROH=SOH
4.1

1.1

1.0

2.0

CROH=SOH
1.1

0.1

1.2

CROH=KOH
1.1

CROH=SOH

1.0

1.0

1.1

Stav

Status
Stand

Odchov

Birth
Aufzucht

Pøíchod

Arrival
Ankunft

1. 1. 2006

vèelojed lesní

Pernis apivorus
výr velký

Bubo bubo

0.0.1

Úhyn

Death
Tod

Odchod

Depart
Abgang

Stav

Status
Stand

31. 12. 2006

0.0.2

0.0.3

0.0.1

1.1.1

1.1

1.1

0.2

0.2

1.1

1.1

2.1

2.1

1.0

1.0

2.1

2.1

1.0

1.0

0.0.4

0.0.4

CROH=SOH
1.1

CROH=OH

plazi (Reptilia)
agama filipínská

Hydrosaurus pustulatus

RDB=DD

agama koèinèinská

Physignathus cocincinus
anolis

Anolis guamuhaya
anolis jeskynní

Anolis bartschi
anolis obrovský

Anolis equestris
anolis vepøí

Anolis porcatus
gekon obrovský

Gekko gecko
hroznýovec kubánský

Epicrates angulifer
krajta timorská

EEP,RDB=LR
0.1

0.1

Python timorensis
krajta tygrovitá tmavá

Python molurus bivittatus
leguán fidijský

Brachylophus fasciatus

uovka èervená

1.0

1.1

1.1

1.0

1.0

1.0

1.0

ESB,RDB=VU,CITES=I

orlicie bornejská

Orlitia borneensis

1.0

ISB,RDB=VU,CITES=I

leguán nosorohý

Cyclura cornuta

1.0

RDB=EN,CITES=I

leguán kubánský

Cyclura nubila nubila

1.0

RDB=LR

ESB,RDB=EN
1.1

1.1

Elaphe guttata
varan mangrovový

1.1

1.1

Varanus indicus
zmije obecná

1.1

Vipera berus

CROH=KOH

elva anámská

1.1

3.0

3.0

1.0

1.0

Mauremys annamensis
elva èernavá

Heosemys grandis

ESB,RDB=VU

obojivelníci (Amphibia)
mlok skvrnitý

Salamandra salamandra
ropucha obecná

Bufo bufo
skokan hnìdý

Rana temporaria
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0.0.2

0.0.2

CROH=SOH
5.5

5.V

CROH=OH
0.0.3

0.0.3

Stav

Status
Stand
1. 1. 2006

Odchov

Birth
Aufzucht

Pøíchod

Arrival
Ankunft

Úhyn

Death
Tod

Odchod

Depart
Abgang

Stav

Status
Stand

31. 12. 2006

ryby (Pisces)
parmovec èervený

0.0.1

Apogon maculatus
parmovec prùsvitný

0.0.4

Apogon leptacanthus
bodlok bezrohý

0.0.1

Naso lituratus
bodlok olivový

0.0.1

Acanthurus olivaceus
bodlok lutý

0.0.2

Zebrasoma flavescens
kanic modroskvrnný

0.0.1

Cephalopholis miniata
kanícek fialovolutý

0.0.1

Gramma hemichrysos
klaun oèkatý

0.0.1

Amphiprion ocellaris
klaun oèkatý - èerná forma

0.0.2

Amphiprion ocellaris
knìík

0.0.1

Thalassoma bifasciatum
králíèkovec lièí

0.0.2

Siganus vulpinus
lezec obojivelný

0.0.9

Periophthalmus barbarus
ostenec bìloskvrnný

0.0.1

Balistoides conspicillum
ostenec èervenozubý

0.0.3

Odonus niger
perutýn ohnivý

0.0.1

Pterois volitans
pyskoun rozpùlený

0.0.1

Labroides dimidiatus
sapín

0.0.14

Chromis viridis
sapínek zlatoocasý

0.0.1

Chrysiptera parasema
sapínek lutomodrý

0.0.3

Chrysiptera hemicyanea
slizoun pruhovaný

0.0.1

Salarias fasciatus

paryby (Chondrichthyes)
ralùèek edý

Chiloscyllium griseum
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1.1

Stav

Odchov

Status
Stand

Birth
Aufzucht

Pøíchod

Arrival
Ankunft

Úhyn

Death
Tod

Odchod

Stav

Depart
Abgang

Status
Stand

1. 1. 2006

31. 12. 2006

bezobratlí (Evertebrata)
Hvìzdice

0.0.1

Archaster typicus
sklípkan kadeøavý

0.1

Brachypelma albopilosa
sklípkan Smithùv

0.1

Brachypelma smithi
sklípkan potulný

0.1

Brachypelma vagans
jeovka diadémová

0.0.1

Diadema setosum
kreveta

0.0.5

Lysmata debelius
hadice

0.0.2

Ophiarachna incrassata
kreveta

0.0.1

Stenorhynchus seticornis
krab houslista

0.0.3

Uca sp.

stavy
zvíøat 2006
Census of animals
2006

1. 1. 2006
Species
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Specimens

31. 12. 2006
Species

Specimens

Plazi (Reptilia)
Ptáci (Aves)
Savci (Mammalia)
Bezobratlí (Invertebrata)
Obojivelníci (Amphibia)
Paryby (Chondrichthyes)
Ryby (Pisces)

412
54
49
0
3
0
0

20
135
162
0
15
0
0

42
55
51
9
3
1
20

139
148
16
15
2
51

Celkem (Total)

110

324

159

413

stavy
zvíøat 2006
Census of animals
2006

Ohroené druhy zvíøat,zapojené do Evropských záchovných programù
/EEP Animals:
1,1 Anoa horský - Bubalus depressicornis
1,2 Babirusa celebeská - Babyrousa babyrussa
1,1 Baant Edwardsùv - Lophura edwardsi
2,2 Hroznýšovec kubánský - Epicrates angulifer
1,1 Jeøáb bìlošíjí - Grus vipio
1,0 Jeøáb manduský - Grus japonensis
1,0 Kakadu molucký - Cacatua moluccensis
2,1 Kakadu lutolící sumbský - Cacatua sulphurea citrinocristata
0,4 Kalimiko - Callimico goeldi
1,0 Kanèil menší - Tragulus javanicus
2,2 Koèka rybáøská - Prionailurus viverrinus
1,0 Levhart manduský - Panthera pardus orientalis
1,0 Levhart perský - Panthera pardus saxicolor
1,1,4 Majna Rotshildova - Leucopsar rothschilldi
1,3 Makak chocholatý - Macaca nigra nigra
0,1 Margay - Leopardus wiedii
2,0 Norek evropský - Mustela lutreola
1,1 Outloò malý - Nycticebus pygmaeus
0,1 Lama vikuòa - Vicugna vicugna
Druhy zvíøat zapsaných v evropských plemenných knihách
/European Studbook Animals:
1,1 Èáp èerný - Ciconia nigra
0,1 Dudek chocholatý - Upupa epops
3,0 Kakadu brýlový - Cacatua opthalmica
1,0 Leguán nosorohý - Cyclura cornuta
1,1 Mangabej èerný - Lophocebus albigena atterimus
1,0 Orlície bornejská - Orlitia borneensis
1,0 Rys ostrovid - Lynx lynx
1,0 elva èernavá - Heosemys grandis
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Druhy zvíøat zapsané v mezinárodních plemenných knihách
/International Studbook Animals:
1,1 Leguán kubánský - Cyclura nubila nubila
1,0 Serau malý - Nemorhaedus crispus

IUCN
The World Conservation Union

Další významné ohroené druhy zvíøat Èervená kniha IUCN
/Red Data Book of IUCN:
1,1 Agama filipínská - Hydrosaurus pustulatus
1,0 Baant tibetský - Crossoptilon crossoptilon
1,0 Kabar pimový - Moschus moschiferus
3,0 Klokan parma - Macropus parma
2,2 Køepelka korunkatá - Rollulus rouloul
1,0 Leguán fidijský - Brachylophus fasciatus
1,1 Nandu pampový - Rhea americana
1,0 Makak medvìdí - Macaca arctoides
2,5,2 Mara stepní - Dolichotis patagonum
5,5 Psoun prériový - Cynomys ludovicianus
3,2 Sambar skvrnitý - Cervus alfredi
1,1,5 elva nádherná - Trachemys scripta elegans

Druhy zvíøat chránìné dle zákona è.16/1997 Sb.(CITES)
/CITES Animals:
1,1 Jaguarundi - Herpailurus yagouaroundi
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Ohroené druhy fauny ÈR
/Native Fauna:
1,1 Èáp bílý - Ciconia ciconia
0,1 Hohol severní - Bucephala clangula
1,0 Jeøábek lesní - Tetrastes bonasia
2,1 Koèka divoká - Felis silvestris
2,0 Krkavec velký - Corvux corax
0,1 Kulíšek nejmenší - Glaucidium passerinum
2,2,1 Kvakoš noèní - Nycticorax nycticorax
0,0,2 Mlok skvrnitý - Salamandra salamandra
1,0 Moták pochop - Circus aeruginosus
1,0 Ostralka štíhlá - Anas acuta
1,2 Plch velký - Glis glis
2,2 Puštík bìlavý - Strix uralensis macroura
0,1 Raroh velký - Falco cherurrug
5,5 Ropucha obecná - Bufo bufo
2,2 Sova pálená - Tyto alba
1,1 Sýc rousný - Aegolius funereus
1,1 Sýèek obecný - Athene noctua
1,1 Sysel obecný - Spermophilus citellus
1,2 Tetøev hlušec - Tetrao urogallus
1,1 Tetøívek obecný - Lyrurus tetrix
0,0,3 Vèelojed lesní - Penis apovorus
1,2 Veverka obecná Sciurus vulgaris
2,0 Vlk obecný - Canis lupus
1,2 Výr velký - Bubo bubo
1,1 Zmije obecná - Vipera berus

Putík bìlavý /
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Strix uralensis macroura/

ZOO a veøejnost
v roce 2006
Den Zemì (23. 4. 2006)
- Aktivity ukazující vzájemnou propojenost svìta lidí, zvíøat a pøírody a následné nutné
ochrany ivotního prostøedí formou soutìí a ukázek organizací: Arnika a EKO-KOM,
písnì o pøírodì: Pøípravný pìvecký sbor Gymnázia Dìèín a veselé písnì o dìtech, zvíøatech a pøírodì skupina: Wydle
- Informace ke kampani EAZA Zachraòme nosoroce formou informaèních panelù,
stánku InfoStop, soutìí po areálu, vè. hledání nosoroce v naší zoo
- køtiny ètyøèat prasat divokých (dvì samièky a dva samci)
- akce se zúèastnila a kmotrou selátkùm byla hereèka a zpìvaèka Michaela Dolinová
- celým odpolednem provedla moderátorka Rádia Dìèín
- návštìvnost 624 osob
Den dìtí v ZOO (28. 5. 2006)
- køtiny tøí mláïat sov pálených
- kmotrem mláïat byla hereèka Kateøina Hrachovcová
- celým odpolednem provedla moderátorka Hitrádia Crystal
- soutìemi pro dìti v amfiteátru a po celém areálu ZOO provedly pohádkové bytosti
- stanovištní soutì Poèítání se zvíøátky
- jízda na koních - jízdárna, módní pøehlídka dìtského obleèení amfiteátr, vystoupení
skupiny Dalton Brother - amfiteátr, vystoupení vítìzky dìtské porty Hanky Øánkové amfiteátr
- návštìvnost 695 osob
Noc snù - Dreamnight at the zoo (2. 6. 2006)
- tøetí roèník akce Noc snù - veèer pro chronicky nemocné a zdravotnì znevýhodnìné dìti
(jako první uspoøádala Noc snù Zoo Rotterdam v roce 1996, v roce 2005 se ji zúèastnilo 80 zahrad z celého svìta, v Èeské republice Zoo Dìèín a Zoo Brno, Zoo Liberec…..)
- veèerem hosty provázela hereèka a zpìvaèka Michaela Dolinová
- dìti èekala netradièní prohlídka zoo hladily si rùzná zvíøata, povídaly si s ošetøovateli
zvíøat a byl jim umonìn pøístup do zázemí expozic
- po celé zoo byla umístìna stanovištì s pøírodninami a ivými zvíøaty „Poznejte zvíøata
všemi smysly“
- bohatý doprovodný program - vystoupení kapely VEGA z ÚSP Skalice, herci v maskách
zvíøat, facepainting (malování zvíøecích masek na oblièeje dìtí), bohatý raut
- všichni si odnesli na památku drobnost, napø. plyšovou hraèku, klíèenky, drobné hraèky apod. od spoleènosti RAPPA s.r.o.
- akce se zúèastnilo na 500 dìtí a zdravotnì znevýhodnìných dospìlých s nejblišími èleny rodiny a opatrovníky z celého Ústeckého kraje
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Prázdniny zaèínají v Zoo Dìèín (30. 6. 2006)
- slavnostní otevøení nové výstavní sínì „Zoolabyrint“ (výstava „Sedm úasných pralesù“ - horní èást sínì a výstava „Expedice Malé Antily“ - dolní èást sínì) a dále nové expozice „Zvíøata ze starých èasù“, slavnostní pøestøiení pásky provedl herec a moderátor
Martin Zounar
- soutì pro dìti „Prázdniny na vsi“ vyhodnotil a vítìzùm balíèek pøedal Martin Zounar
- pøedvedení nového zvukového infosystému, který byl spuštìn v rámci programu
„Poznáváme všemi smysly“
- návštìvnost 99 osob
Køtiny kamzíka bìláka (25. 7. 2006)
- kmotrem samièky byl a o zábavu se humorným povídáním postaral herec Ludìk Sobota
- soutì pro dìti o jméno kamzíka bìláka
- uvítací ceremoniál pro makaky chocholaté, kteøí rozšíøili zdejší chov - prezentace tohoto druhu a povídání s ošetøovatelem o tìchto zvíøatech a jejich zvycích
- uvítání makakù se zúèastnil herec Ludìk Sobota, primátor mìsta Dìèín Ing. Vladislav
Raška a 1. zástupce hejtmana Ústeckého kraje Radek Vonka
- návštìvnost 475 osob
Louèení s prázdninami (3. 9. 2006)
- køtiny ara vojenského, jemu byl kmotrem kameraman oblíbených veèerníèkù Jiøí Bálek
- povídání s Jiøím Bálkem o tom, jak se zvíøata v pøírodì natáèejí a jiné humorné historky
ze ivota zvíøat a lidí
- bungeerunning - atrakce pro dìti
- stanovištì se soutìemi pro dìti, napø. s ekologickou tématikou Arnika, Zdravé léto
s dobrou mámou Danone, jízda na koních, výtvarné dílny, stolní hry (napø. Chytré provázky, Poznávací pytlíky,...) a mnohé další
- kadé pøíchozí dítì obdrelo dáreèek do nového školního roku
- k poslechu hrála skupina U-Style
- návštìvnost 525 osob
I zvíøata mají svátek (24. 9. 2006)
- køtiny sameèka lamy krotké, kmotrou byla zpìvaèka Petra Èernocká.
- køtiny sameèka koèky divoké, kmotrem byl Václav Chaloupek
- køtiny kvakoše noèního, kmotrem se mu stal hejtman Ústeckého kraje Ing. Jiøí Šulc
- otevøení nové expozice pískomilù mongolských - pøestøiení pásky se ujala øeditelka
Svazu cestovního ruchu Deliteus Renata Sazeèková
- soutìe k ukonèení mezinárodní kampanì EAZA „Zachraòme nosoroce“
- vyhodnocení fotosoutìe „Zoo Dìèín oèima fotografa“
- facepainting - malování na oblièej - zvíøátka
- ukázka výcviku huculù
- dobrou náladu podpoøila svými písnìmi skupina Couvej
- návštìvnost 652 osob
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Na akci Louèení s prázdninami, která se konala 3. záøí 2006, jsme spoleènì pokøtili umìle odchované mládì ara
vojenského. Kmotrem se mu stal kameraman oblíbených veèerníèkù Jiøí Bálek. Na snímku je mladý papouek se
zoologem Romanem Øehákem./
At the event named Farewell to the Holidays that took place on 3rd September 2006, the artificially bred young
military macaw was named. Jiøí Bálek, the popular Czech cameraman, became the bird's godfather. The picture
shows the young one with Roman Øehák, the Curator./
Bei der Aktion Abschied von den Ferien, die am 3. September 2006 statt fand, haben wir gemeinsam ein in
Gefangenschaft aufgezogenes Soldatenara-Junges getauft. Pate wurde Jiøí Bálek, der Kameramann der
beliebten Sandmännchen. Auf dem Bild ist der junge Papagei mit dem Zoologen Roman Øehák.
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Felis silvestris).
Felis silvestris).
Das letztjährige Wildkatzen-Junge( Felis silvestris).
Loòské kotì koèky divoké (

Last year's kitten of the European wild cat (

Barevný týden (18. 23. 9.)
- akce pro áky základních škol a osmiletých gymnázií
- dìti modelovaly z keramické hlíny na téma „Zachraòme nosoroce“, èím se zapojily do
kampanì EAZA s názvem „Zachraòme nosoroce“ zamìøené na záchranu tìchto zvíøat
- úèast 250 dìtí
Inspirace (1. 10. 2006)
- slavnostní vyhodnocení výtvarné soutìe, dìtské kresby byly prodány a výtìek vìnován Seniorcentru v Dìèínì
- spoleèná akce Zoo Dìèín, Mìstské knihovny Dìèín a Creative Jílové
- celým odpolednem provedla Andìla Gottsmannová ze sdruení Creative Jílové a jejími
hosty byli: senátor Josef Zoser, zpìvaèka Klára Kolomazníková (ze skupiny Holki) a øeditelka Svazu cestovního ruchu Deliteus Renata Sazeèková
- køtiny nového obyvatele expozice „Zvíøata ze starých èasù“ - štìòátka odvšehokousek kmotry mu byli hosté odpoledne
- návštìvnost 240 osob
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Strašidelná ZOO (28. 10. 2006)
- výroba strašidýlek z dýní, rozsvìcení dýní a nasvícení zahrady výtvory dìtí a jejich pomocníkù
- samostatná prohlídka zahrady osvìtlené pouze louèemi a skupinová prohlídka naší zoo, na kterou jsme si svítili lampiony
- zahradou se prohánìly èarodìjnice, dýnì a jiné strašidelné bytosti
- návštìvnost 867 osob
Za èertíky do Zoo (2. 12. 2006)
- dìti èekala pohádková trojka Mikuláš, èert a andìl se sladkými dáreèky a nejen to, ji pøi
zakoupení vstupenky kadé hodné dítì obdrelo malý dáreèek
- pøíchozí dìti v masce èertíka mohly soutìit o nejhezèí masku
- celé odpoledne se konalo v duchu návštìvy pekla, v zoo mohli návštìvníci spatøit opravdové èerty, mohli si pøiloit pod pekelný oheò nebo si také vyzkoušet, jaké to je nosit uhlí
pod pekelný kotel
- zdobení vánoèního stromku - dìti ve výtvarné dílnì mohly vyrobit jakoukoliv ozdobu
z pøipravených materiálù
- ukázka výcviku policejních psù v amfiteátru
- v podveèer vystoupila skupina historického šermu MALCHUS s ukázkou soubojù a chrlení ohnì
- køtiny mládìte seriemy rudozobé - kmotrem se stal výherce soutìe o nejhezèí masku
- návštìvnost 397 osob

V sobotu 2. prosince ovládlo dìèínskou
zoologickou zahradu nìkolik desítek
èertù. Nechybìl ani Mikulá s andìlem./
On Saturday, December 2, Decin Zoo
was visited by Santa and his band./
Am Samstag, den 2. Dezember wurde
der Dìèíner Zoo-Garten von mehreren
Teufeln beherrscht. Auch der Nikolaus
end ein Engel fehlten nicht.
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Další akce:
- spuštìní interaktivního infosystému (èerven)
- prùvodcovská sluba (èervenec, srpen - zdarma)
- InfoStop kampaò Zachraòme nosoroce (èervenec, srpen)
- pøednáška „Zachraòme svìtové pralesy“ - Karel Stejskal, Greenpeace 14. 7. 2006
- fotografická soutì „Zoo Dìèín oèima fotografa“ (1. 8. –19. 9. 2006)
- pøednáška Ing. Zdeòka Vitáèka, øeditele Oblastního vlastivìdného muzea v Èeské Lípì „Expedice Malé Antily“ 29. 8. 2006
- soutì v areálu zoo „Hledejte naše mláïátka“ - celý øíjen
- „Pøijïte popøát našim zvíøátkùm“ 7. –8. 10. 2006. Dítì, které o tomto víkendu doneslo
vlastnoruènì namalované pøání, mìlo vstup do zoo zdarma.
- Podzimní prázdniny v Zoo - 28. 9. –1. 10. 2006 - stanovištní soutì „Zvíøata v barvách podzimu“, nový infostánek - „Ne zaène snìit“, na téma co zvíøata høeje a zdobí, ukázky vzorkù srstí a peøí, dále jak se zvíøata adaptují v nepøíznivém poèasí …. slavnostnímu zahájení
byl pøítomen èlen Rady Ústeckého kraje Antonín Terber
- soutì „I zvíøata umí strašit“ - 26. –29. 10. 2006 - stanovištní soutì plná strašení a zvíøátek
- zahájení kampanì EAZA „Zachraòme Madagaskar“ - 4. 10. 2006
- soutì „ivot v moøi“ 20. –26. 11. 2006 - v Expozici Rajské ostrovy
- „Tajemná Indonésie“ prosinec - ZooKlub v Expozici Rajské ostrovy výstava batiku z Indonésie, monost vlastnoruèní výroby batiku, ZooStop ze svìta nosorocù, pøednáška
Martina Toèíka „Veèer v Indonésii“, prezentace obchodu „Fair Trade"
- „Pøijïte popøát zvíøátkùm do zoo a do Rajských ostrovù“ - dìti, které donesou pøání pro
naše zvíøátka obdrí slevu na vstupence
Mediální partneøi Zoo Dìèín v roce 2006:
Èeský rozhlas SEVER
Rádio Dìèín
Hitrádio Crystal
Psali, mluvili èi vysílali o nás:
MÉDIA

POÈET ÈLÁNKÙ

Blesk
Èeská televize
Èeský rozhlas SEVER
Deníky Bohemia
Haló noviny
Hitrádio Crystal
Impulsy Severozápadu
Lidové noviny

1
1
18
165
1
15
1
2
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Metro
Mladá fronta DNES
Právo
Princip
Rádio Dìèín
Šíp
TV Prima + regionální TV Lyra
Veøejná správa

2
25
3
66
15
1
5
1

Nejvìtší mediální úspìchy aneb Nahlííme do archívu:
>> Zoolog zachránil mládì vzácného papouška ara vojenského
Doslova za pìt minut dvanáct zachránil zoolog dìèínské zoologické zahrady ivot historicky prvnímu odchovanému mládìti papouškù ara vojenských v Zoo Dìèín. Ptáèe pøišlo
na svìt koncem mìsíce kvìtna, ale rodièe o nìj neprojevili ádný zájem. Vyhodili ho z hnízda a nechali napospas osudu. O tohoto ve svìtì kriticky ohroeného papouška se nyní s veškerou péèí stará zoolog. „Kdy se mi mládì dostalo do ruky, bylo u celé ztuhlé. Uloil jsem
ho do inkubátoru a tím mu v podstatì zachránil ivot.“ Mládì vyaduje celodenní péèi, proto si ho zoolog bere s sebou domù. Krmení probíhá tøikrát dennì speciální smìsí pro papoušky. Doufáme, e se nám podaøí plnì mu nahradit péèi, kterou mu „krkavèí“ rodièe odepøeli.

Krmení dvoumìsíèního mládìte ara vojenského.
Feeding of the young military macaw.
Fütterung des zwei Monate alten Soldatenara-Jungen.
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>> Pøíbìh samièky vzácného japonského kamzíka serau malého
Starost o tøi dìti urèitì není jednoduchou záleitostí. Ošetøovatelka Zoo Dìèín Iva Fedorjáková funkci maminky jistì zvládá s bravurou, protoe ke své poèetné rodinì pøibrala
dalšího èlena. Je jím samièka vzácného japonského kamzíka serau malého, která se v dìèínské zoologické zahradì narodila 6. èervna tohoto roku.
A proè se o ní musí ošetøovatelka starat? Malé samièce toti dva dny po porodu zemøela
matka. V chovu nebyla jiná samice, která by se o mládì postarala, proto se jí ujala ošetøovatelka. Samièka vyadovala celodenní péèi. „Museli jsme ji krmit kadé dvì hodiny,“ popsuje ošetøovatelka, které do péèe o tohoto sirotka vloila veškerý svùj volný èas. „Nejvìtším
problémem bylo krmení. Sehnat èi vyrobit to správné mléko nebylo vùbec jednoduché,“
vzpomíná. Mládì jsme nejprve krmili smìsí Tatry a mléka, ale to mu brzy nestaèilo. „Iva neváhala, radila se s odborníky a zaèala shánìt domácí kozu,“ prozradila spolupracovnice
ošetøovatelka Radka Krejèová. „Sehnala ji brzy, ale bohuel byla neposlušná a trkala. Nakonec nám pomohli v ústecké zoologické zahradì. Mléko od jejich kozy, kterou jsme pøevezli k
nám, malé kamzièí sleènì moc chutná. Kozu dojíme dvakrát dennì,“ doplnila. Malá samièka se stala oblíbencem celé Fedorjákovy rodiny. S péèí o ní ošetøovatelce pomáhala i její fenka labradora Mony. „Starala se o ní úasnì, vodila ji po zahradì a nenechala na ni dopustit,“
usmívá se Iva Fedorjáková.
Nyní je samièce více ne mìsíc a u nevyaduje takovou péèi, proto u mùe být s dalšími èleny stáda ve výbìhu. Dokonce si vytvoøila vztah k samici, kterou jsme dovezli ze zoologické zahrady ve Vídni. „Je a neuvìøitelné, jak se ke svému mládìti hlásí biologický otec.
Jakoby mu chtìl vynahradit péèi zemøelé matky,“ popisuje Radka Krejèová.
>> Beránek umøel kvùli neposlušným návštìvníkùm
V bolestech a køeèích umøel roèní beránek ovce ouessantské v dìèínské zoologické zahradì. Na vinì jsou neposlušní návštìvníci. Ti ho toti i pøes mnohá upozornìní, e platí
zákaz krmení zvíøat v expozicích, nakrmili potravou, která mu pøivodila zdravotní potíe.
Tìm nakonec podlehl. „Pøímo na expozici je velká cedule, která na problém krmení zvíøat
upozoròuje. Existují tøi výjimky, kdy návštìvníci mohou krmit naše svìøence. Platí u zvíøat
na rybníèku, v kontaktní zoo a také u dvoreèku. Ale všude je jasné upozornìní, e lze podávat jen a jen suché krmení, které mají monost zakoupit si v automatech v Zoo Dìèín,“ vysvìtlil zoolog Roman Øehák. Tím, e lidé nedbají tohoto naøízení, zvíøatùm pouze ubliují.
„Kadý ivoèich u nás dennì dostane svojí krmnou dávku a další krmivo navíc u je mu jen
na škodu. To by si lidé, kteøí pøicházejí do zoo, mìli uvìdomit. Pokud by si toti v zahradì
kadý dìlal co chce, brzy by u nebylo co obdivovat a pohled do prázdné expozice by jistì
nikoho netìšil,“ uzavøel zoolog.
>> Rajské ostrovy jsou otevøeny!
První návštìvníci zavítali vèera do zcela nové expozice Rajské ostrovy, kterou slavnostnì otevøela na místì bývalé Noèní Zoo Sulawesi na Teplické ulici Zoo Dìèín. Jde o unikátní
expozici, která nemá v našich konèinách obdoby. Celkem 4 patra nové zrekonstruované
budovy nabízí návštìvníkùm pohled na vybrané svìtové oblasti a druhy ivoèichù a rostlin.
„Po více ne tøicetileté nucené pøestávce mùeme opìt návštìvníkùm ukázat rùzné druhy
bezobratlých, ryb, obojivelníkù a plazù. Kromì tohoto zázemí zde byla vybudována také
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klubová místnost, tzv. ,Zooklub‘, kde budou kromì poøadù pro školy probíhat také pøednášky, besedy a jiné podobné aktivity,“ uvedla manaerka Centra návštìvnických slueb
Kateøina Majerová.
Prohlídka Rajských ostrovù je stylizovaná jako cesta kolem svìta, na kterou se vydávají
majitelé znovunalezené legendární lodi Bludný Holanïan, poté, co ji objevili v zapadlém
pøístavu, odkoupili a opravili. Posádka chce obeplout svìt, zjistit, v jakém stavu je pøíroda
ostrovù této planety a upozornit celosvìtovou veøejnost na problémy mizející pùvodní pøírody. Vzhledem k nedostatku penìz nabídne monost plavby široké veøejnosti, aby tak cestující pokryli náklady na plavbu. V roli tìchto cestujících se ocitají návštìvníci expozice,
kteøí tak svou úhradou vstupného vlastnì pomáhají pokrýt náklady na provoz expozice,
kde je èekají netradièní záitky a pøípadnì se i budou moci zapojit do podpory vybraných
projektù na ochranu pøírody. „Návštìvníci se mají rozhodnì na co tìšit. U jen vstupní prostory stojí za to. Vše je zde toti stylizováno do podoby staré lodi. Po zaplacení vstupného se
lidé najednou ocitnou v trupu lodi, kde u na nì èeká nìkolik menších moøských akvárií,
které je dovedou k jednomu vìtšímu, které se mùe pochlubit objemem 6000 litrù,“ popsala Majerová a dodala: „Další patra pøedstavují ivoèichy ostrovù Fidi, Sulawesi èi Haiti.
Víc ale neprozradím, pøijïte se na Rajské ostrovy podívat sami a jistì uznáte, e jsme pro
vás vytvoøili úasné místo, kam se budete rádi vracet.“
>> Rajské ostrovy se chlubí nejvìtším moøským akváriem v kraji
Nejvìtším moøským akváriem v Ústeckém kraji se nyní mùe pochlubit Zoo Dìèín. To
je souèástí zcela nové expozice nazvané „Rajské ostrovy“, která byla slavnostnì otevøena
minulý týden. Návštìvníci ji najdou na Teplické ulici è. 19, na místì bývalé Noèní zoo Sulawesi. Šestitisíci-litrové akvárium není jediným lákadlem, které nová expozice nabízí. Návštìvníci se vstupem do expozice nalodí na bájnou loï Bludný Holanïan, která je proveze
svìtem úasných ostrovù, dovolí jim stát se na malý okamik moøeplavcem, objevitelem èi
badatelem, který dostane jedineènou šanci poznat exotickou faunu a flóru.
Rajské ostrovy jsou rozdìleny do ètyø pater. Pøízemí je stylizované do podoby staré lodi a
pøiblíí návštìvníkùm ivot na korálovém útesu. První patro pøedstaví nìkterá souostroví
západní èásti Tichého oceánu a souèasnì mangrovové pobøeí se ivoèichy jako jsou lezci,
krabi, varan mangrovový, orlície bornejská a leguán fidijský. Druhé patro pøedstavuje ostrovy jihovýchodní Asie a také faunu tropického pralesa - agama filipínská, agama vodní,
elva anámská, elva èernavá, krajta møíkovaná a gekon obrovský. Návštìvníci zde najdou také expozici noèního druhu primáta - outlonì malého a malou expozici strašilek. Tøetí patro zavede návštìvníka do oblasti Karibiku a prostøedí polopouštì. Potká zde napøíklad
vzácné a ohroené leguány. Svou krásu ale ukáí také anolisové, hroznýšovci kubánští,
sklípkani èi vzácní chameleolisové. V posledním patøe je klubovna s pøilehlou terasou, která je vybavená netradièním nábytkem a bude slouit k besedám, pøednáškám i výukovým
úèelùm.
Naloïte se i vy na naši bájnou loï a doplujte s námi na Rajské ostrovy. Èeká vás plavba
plná dobrodruství. Rajské ostrovy jsou pro vás otevøeny dennì od pondìlí do nedìle od 9
do 18 hodin. Se vstupenkou ze Zoo Dìèín mùete Rajské ostrovy navštívit zcela zdarma.
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ralùèek perský /

Chiloscyllium arabicum/

>> Vody Rajských ostrovù ovládli raloci
A kdy tu budete mít raloky? Tak taková byla velmi èastá otázka návštìvníkù nové expozice Rajské ostrovy, kterou pøed èasem otevøela na Teplické ulici Zoologická zahrada Dìèín. Vedení zoo vyšlo svým návštìvníkùm vstøíc a pøichystalo jim originální vánoèní dárek
v podobì dvou nových zvíøecích obyvatel, po kterých srdce návštìvníkù tak laènila. Vody
Rajských ostrovù nyní ovládl ralok jménem máèka arabská neboli ralùèek perský. Zatím
jde sice jen o zhruba tøiceticentimetrové jedince, ale a dospìjí budou mìøit témìø jeden metr. „Párek ralùèkù jsme vèera dovezli ze Zoo Olomouc. U nás budou v jakési raloèí školce.
A povyrostou, poputují zpìt do Olomouce a místo nich pøijdou další raloèí miminka,“
øekl zoolog dìèínské zoologické zahrady Roman Øehák.
Výukové programy
Do našich výukových programù, které probíhají celoroènì v ZooKlubu na Rajských ostrovech nebo v ZooŠkole
v zoo, se zapojilo 45 škol, celkem 53 skupin a 1 113 dìtí.
Zájmové zoo-krouky, jejich èinnost se rozbìhla po dokonèení prostor ZooŠkoly v øíjnu, navštìvovalo 20 dìtí,
které pracovaly ve dvou skupinách.
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rok 2006 v ZOO
pohledem ekonoma
Hospodaøení Zoo Dìèín k 31. 12. 2006 (v tis. Kè)
Ukazatel

Skuteènost
roku 2006

Vlastní výkony celkem
4017
Zúètování fondù
518
Pøíspìvek SFP
539
Dotace MÚ - provoz
10900
úèelová
2169
investièní
1014
ÚP
16
Dotace MP
941
Náklady celkem
19759
Z toho: mzdové celkem
7250
z toho: Zoo (bez OON)
6870
OON
380
Hospodáøský výsledek
-659
Pøepoètený stav pracovníkù
31,07
Prùm. mzda 1 zamìstnance 18426

Roèní plán
2006

Roèní plán
2006
upravený

% plnìní
k roènímu
plánu

% plnìní
k upr. roènímu plá-

4151
0
349
10900
1321
829
0
0
16721
6390
6200
190

4151
0
539
10900
2169
1014
0
941
18009
7060
6870
190

96,8
518,0
154,4
100,0
164,2
122,3
16,0
941,0
118,2
113,5
110,8
200,0

100,0
518,0
100,0
100,0
100,0
100,0
16,0
100,0
109,7
102,7
100,0
200,0

29,3
17816

29,5
19407

106,0
103,4

105,3
95,0

Návštìvnost Zoo Dìèín
Areál Zoo Dìèín

2006

dospìlí
dìti
CELKEM
z toho neplatících

34706
27564
62270
979

2005

2004

69729

69519

0
728

0
2059

70457

71578

Rajské ostrovy
dospìlí
dìti
rodina
CELKEM
z toho neplatících
CELKEM
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1336
1205
124
2665
206
64811

Aèkoliv návštìvnost zoo oproti roku 2005 klesla o 5646 osob, tj. o 8 %, vlastní výkony se
pøesto podaøilo splnit na 96,8 % (tj. o 134 000 Kè ménì oproti plánu). Sníení návštìvnosti
bylo zpùsobeno èásteènì extrémnì chladným obdobím duben èerven 2006, ale èásteènì i
kvùli nezbytným stavebním úpravám vstupu do zoo. Dalším negativním faktorem byla reorganizace návštìvnických slueb a koncentrace na dokonèení projektu ZooŠkola v areálu
zoo i v prostorách na Teplické ulici, které doèasnì omezily aktivity zoo v oblasti práce s veøejností. Na konci období s tradiènì vysokou návštìvností èinil poèet návštìvníkù pouze
okolo 50 000 osob. Díky dokonèení ZooŠkoly a intenzivnìjšímu zamìøení na akce pro veøejnost a také mírnému poèasí na konci roku se toto èíslo díky úsilí odd. návštìvnických slueb a èásteènì i otevøení nové expozice Rajské ostrovy podaøilo navýšit o rekordních 14 000
osob. Návštìvnost posledních mìsícù v roce byla nejvyšší za stejné období bìhem posledních 15 let, aèkoli hovoøíme pouze o øádu stovek osob.
Celkový objem finanèních prostøedkù byl zhruba o 3 mil. Kè vyšší oproti plánu, co sebou pøirozenì neslo zvýšené úsilí všech, kdo se podíleli na hospodaøení zoo. Klíèovým faktorem byla nutnost dokonèení projektu ZooŠkola, jeho vlastní realizace zaèala ji v roce
2005 a stavební èást skonèila v prvním ètvrtletí. Dále však bylo nezbytné dokonèit veškeré
interiéry a nejdùleitìjší èást z hlediska návštìvníkù novou akvarijní a terarijní expozici
Rajské ostrovy. Na toto dokonèení poskytl zøizovatel dva úèelové pøíspìvky v celkové výši
zhruba 3,2 mil. Kè. Dále byl poøízen nový objekt vstupní budovy, tzv. recepce a z vlastních
prostøedkù zoo provedena oprava a renovace prostor správní budovy, na které se nevztahovalo poskytnutí pøíspìvku SFP ÈR, který podpoøil projekt ZooŠkola.
Dalším klíèovým faktorem ovlivòujícím výdaje i pøíjmy bylo dokonèování projektu „1.
pøeshranièní ZooŠkola etapa è. 3“, který volnì navázal na uplynulé dvì etapy, bìhem nich
bylo vybudováno nové oddìlení pro práci s veøejností, tzv. centrum návštìvnických slueb a
jeho hlavní souèást ZooŠkola. Celkový objem podpory SFP ÈR byl témìø 1 mil. Kè, celkové náklady projektu pøesáhly 1,3 mil. Kè.
Vyhodnocení pøíjmové èásti rozpoètu
Dùvodem celkového zvýšení pøíjmù, které ovlivnily výsledek hospodaøení, bylo navýšení poskytnutí dvou úèelových pøíspìvkù zøizovatele namísto plánovaného jednoho a dále
získání pøíspìvku MP ÈR na provoz zoo podle zákona o zoologických zahradách a pøíslušného naøízení vlády ÈR, který oproti roku 2005 stoupl o více ne 200 tis. Kè na celkem
940 tis. Kè. Vzhledem k enormnímu nárùstu potøeby financování byl rozpoèet zoo posílen i
z prostøedkù rezervního fondu, které byly nashromádìny v období 2002 2005, kdy v zoo
nebyla otevøena ádná velká expozice.
Významným faktorem, který ovlivnil výsledek hospodaøení, bylo proúètování objemu
dotace dle smlouvy se SFP do výnosù (539 tis.), ne bylo plánováno (256 tis.)

40

Vyhodnocení výdajové èásti rozpoètu
Plánované výdaje byly pøekroèeny oproti plánu pøekroèeny, opìt v dùsledku enormního
nárùstu práce na dokonèování ZooŠkoly i souvisejících a doprovodných aktivit a opatøení.
Objem mzdových prostøedkù byl pøeèerpán o 670 000 na základì schválení pøíslušné ádosti zoo zøizovatelem v listopadu 2006. Pøepoètený stav pracovníkù byl pøekroèen o 1,57
osoby v dùsledku mírného navýšení poètu zamìstnancù v oblasti návštìvnických slueb a
zvýšení poètu chovatelù v dùsledku expozice Rajské ostrovy o jednoho èlovìka. Pøes øadu
opatøení a snahu udret hospodaøení zoo v mezích daných plánem a jeho aktualizacemi
skonèilo hospodaøení zoo v roce 2006 ztrátou ve výši 659 000 Kè. Tato ztráta byla èásteènì
zpùsobena enormním nárùstem nákladù v dùsledku øady rozvojových a doprovodných aktivit, pøedevším dokonèování projektu ZooŠkola a souvisejících opatøení jako dokonèení
opravy èásti správní budovy nebo zøízení nového objektu recepce a projektu 1. pøeshranièní ZooŠkola. Na druhé stranì zoo v 1. pololetí zaznamenala extrémní pokles návštìvnosti
oproti dvìma uplynulým rokùm, které sice napovídaly stoupající trend návštìvnosti, opìt
se však ukázalo, jak je návštìva zoo silnì závislá na klimatických podmínkách. Tento pokles
se nepodaøilo vyrovnat ani do konce roku, navíc otevøení nové expozice Rajské ostrovy,
hlavního plánovaného magnetu návštìvnické sezóny, se z rùzných technických dùvodù
posunulo a na polovinu øíjna. Ji konec roku a pak zaèátek dalšího roku naznaèil stoupající
návštìvnost nejen zoo, ale pøedevším expozice Rajské ostrovy a tím i nadìji, e negativa
uplynulého roku jsou ji minulostí.

Expozice Zvíøata ze starých èasù - Dvoreèek.
The Animals from the Old Times exhibit.
Die Exposition Hof der Tiere aus alten Zeiten 
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Sumáø

Rok 2006 se v Zoo Dìèín nesl pøedevším v duchu dokonèení dlouholetého projektu
„ZOOŠKOLA“. Šlo o nejdelší, nejnároènìjší i nejnákladnìjší projekt v historii dìèínské
zoo a jeho dokonèení se stalo stìejní událostí minulého roku.
V novì zrekonstruované správní budovì se od února vše zaèalo chystat na èinnost
„ZooŠkoly“, rozbìhl se provoz výukové místnosti, zimní zahrady neboli „Zeleného salónku", výstavní sínì tzv. „ZooLabyrintu“, nové kanceláøe „ZooŠkoly“ a za správní budovou
vyrostla nová expozice „Zvíøata ze starých èasù".
Bìhem bøezna došlo k pøedání rekonstruovaného objektu „ZooKlub", který nahradil
malou a provizornì øešenou expozici noèních zvíøat „Sulawesi“ v centru Dìèína na Teplické ulici. Vzniklo zde moderní centrum environmentální výchovy obsahující první akvarijní
a terarijní expozici v historii naší zoo vèetnì prozatím nejvìtšího moøského akvária v Èechách na západ od Prahy. Prostory byly prozatím pøipraveny pouze po stavební stránce, zbývalo dokonèit interiéry, dekorace, výzdobu stìn a stropù a zaøídit expozice tak, aby v nich
mohl zaèít bujet ivot. Bìhem nìkolika mìsícù se ètyøi podlaí starého domu promìnila na
ètyøi obrazy ètyø rùzných biotopù a ivoèišných i rostlinných spoleèenstev a souèasnì ètyø
rùzných svìtových ostrovních oblastí. Souhrnnì jsme tuto expozici pojmenovali „Rajské
ostrovy“. Návštìvníci se pøi prohlídce expozice podívají do západní èásti Indického oceánu
a na Réunion, Fidi, Sulawesi i do oblasti Indonésie, Haiti a Karibiku. Touebnì oèekávané
datum otevøení této nové expozice i budovy „Zooškoly“ pøišlo 17. øíjna za asistence zástupcù mìsta Dìèína a Státního fondu ivotního prostøedí, institucí, které celý projekt spolufinancovaly, Ministerstva ivotního prostøedí a Komise pro zoologické zahrady, Poslanecké
snìmovny Parlamentu ÈR, Ústeckého kraje a øady státních i odborných institucí a ostatních zoologických zahrad. Návštìvníci se mohou potìšit pohledem na moøské ryby a korály, nakouknou do svìta mangrove s lezci a varany, do pralesa za outloni a agamami, do svìta
karibských polopouští s leguány. Poslední patro nabízí netradiènì zaøízené prostory ZooKlubu.
Rozjezd ZooŠkoly s sebou pøinesl reorganizaci struktury pracovních pozic. Vzniklo tak
nové Centrum návštìvnických slueb, jeho hlavním úkolem je práce a komunikace s veøejností, vedení programové nabídky, mediální komunikace, provoz webových stránek, základní informovanost veøejnosti èi údrba informaèního systému.
Poprvé v historii jsme spoleènì s ostatními èeskými a slovenskými zoo zajistili realizaci
Výroèní zprávy Unie èeských a slovenských zoo (UCSZ) za rok 2005.
Dalším naším poèinem bylo uspoøádání tzv. „Zoologických her bez hranic“. Šlo o sportovnì spoleèenskou soutì poøádanou pod hlavièkou UCSZ.
Pustili jsme se té do rekonstrukce webovských stránek zoo, dospìli jsme ke koneènému
obsahovému, grafickému i technickému øešení. Nových stránek se však doèkáme a v roce
pøíštím.
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V rámci mezinárodní spolupráce se sdruením Fauna a Flora International jsme vyslali
jednoho z našich ošetøovatelù - Oldøicha Rajchla - na filipínskou stanici na záchranu vybraných nejohroenìjších filipínských druhù ivoèichù, mimo jiné i jelena sambara skvrnitého, jeho chová i naše zoo. Tato cesta mìla dva hlavní cíle: získat nové vìdomosti a praxi
v chovu sambarù a poøízení rozsáhlého fotografického a obrazového materiálu, který vyuijeme k pøípravì osvìtových aktivit.
Zoo Dìèín se v roce 2006 zapojila do kampanì EAZA - Zachraòme nosoroce a jako jedna z prvních zoo v ÈR jsme zahájili také aktivity na podporu kampanì Zachraòme Madagaskar.
Podaøilo se nám odchovat øadu vzácných a ohroených ivoèichù. Ze Zoo Londýn jsme
dovezli 1,0 makaka chocholatého, se Zoo Marwell jsme výmìnou za našeho sameèka získali 2 samice makakù chocholatých. Ze Zoo Vídeò k nám pøicestoval pár kamzíkù bìlákù, samice serau malého, leguána nosorohého a samec jeøába manduského. Ze Zoo Dublin
jsme transportovali ohroený druh zapojený do EEP sameèka kakadu lutolícího sumbského.
I v roce 2006 jsme se zapojili do dotaèního programu Program péèe o krajinu a podílíme
se na instalaci budek pro morèáky velké. Záchranné stanici AVES v Kladnì jsme poskytli
odchov sov pálených a zapojili jsme se i do reintrodukèního programu puštíka bìlavého na
Šumavu.
EEP koordinátorce chovu koèek rybáøských Mgr. Miladì Petrù se podaøilo vydat jejich
chovu plemennou knihu.
Centrum návštìvnických slueb pøipravilo v roce 2006 pro veøejnost 10 velkých akcí
s bohatým a pestrým programem, soutìemi a køtinami mláïat. Tìchto akcí se zúèastnilo
na 5 000 návštìvníkù. Nejúspìšnìjší akcí roku 2006 byla jednoznaènì akce s názvem
„Strašidelná zoo“, které se zúèastnilo i pøes nepøízeò poèasí témìø 900 osob.
V dìèínské Zoo probìhl ji 3. roèník akce s názvem Noc snù Dreamnight at the zoo (2. 6.
2006) veèer pro chronicky nemocné a zdravotnì znevýhodnìné dìti. Této speciální akce,
kdy se brány zoo pro veøejnost uzavøou a z pozvaných návštìvníkù se stávají VIP hosté se
zúèastnilo na 500 dìtí a zdravotnì znevýhodnìných dospìlých s nejblišími èleny rodiny a
opatrovníky z celého Ústeckého kraje.
Celková návštìvnost za rok 2006 byla témìø 65 000 osob.
Celkové náklady zoo byly 19 759 000,--. Dìèínská Zoo se v dùsledku rozsáhlých investic
ocitla ve ztrátì 659 000,--.
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Summary

In 2006, the Dìèín Zoo focused mainly on completing the long-term “ZOOSCHOOL” project. This was the longest, the most difficult and the most expensive project in the history of
the zoo in Dìèín and its completion became last year's most important event.
Since February, everything was being prepared for the operation of the “ZooSchool” at the
newly reconstructed administrative building; the schoolroom, conservatory, exhibition
hall of the so-called “ZooLabyrinth” and new “ZooSchool” offices launched their operation and a new exhibition “Animals in Olden Times” was built behind the administrative building.
In March, the reconstructed building of the “ZooClub” was completed, which replaced the
small and temporarily installed “Sulawesi” exhibition of night animals in downtown Dìèín
on Teplická Street. A new modern centre for environmental education was created in this
building, containing the first aquarium and terrarium exhibition in the history of our zoo,
including what is currently the largest sea aquarium in Bohemia, west of Prague. At this
time the premises were ready only with respect to their constructional aspects; the interiors, decorations, wall and ceiling decorations still remained to be finished, as did the arrangement of the exhibitions so that new life could thrive in them. Over the course of several
months, four floors of the old building changed into four pictures of four various biotopes
and animal and plant societies and at the same time four various island regions in the world.
We gave this exhibition the joint name “Paradise Islands”. When viewing the exhibition,
visitors will see the western part of the Indian Ocean and Reunion, Fiji, Sulawesi and regions of Indonesia, Haiti and the Caribbean. The long awaited opening date of this new exhibition and of the “ZooSchool” building fell on 17 October and the event was accompanied
by representatives of Dìèín and the National Environment Fund, institutions which participated in financing the project, the Ministry of the Environment and the Zoological Garden Committee, the House of Parliament of the Czech Republic, the Ústí Region and a number of representatives of other state and expert institutions and other zoological gardens.
Visitors can take pleasure in observing sea fish and corals; they can catch a glimpse of the
mangrove world with lizards and goannas, of the jungle with slow lorises and frilled lizards
and of the Caribbean semi-desert with iguanas. The last floor contains unusually furnished
premises of the ZooClub.
The launch of ZooSchool's operation was accompanied by reorganisation of the job
structure. Thus a new Visitor Centre was created, whose main task is to work and communicate with the public, to manage the programme, media communication, to operate the
zoo's website, provide basic information to the public or maintain the information system.
For the first time in history, together with other Czech and Slovak zoos we arranged the implementation of the Annual Report of the Czech and Slovak Zoo Union (UCSZ) for 2005.
Another event was the organisation of the so-called “Zoological Games without Limits”. It
was a sporting and social event organised within UCSZ.
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We also started redoing the zoo's website and we reached a final solution of the content, graphic design and technical issues. However, we will not see the new pages until next year.
As part of our international co-operation with the association Fauna and Flora International, we sent one of our zookeepers, Oldøich Rajchl, to the Philippine station for saving selected most endangered Philippine animal species, among others the Visayan spotted deer,
which is also kept at our zoo. This journey had two main goals: to obtain new knowledge
and experience in keeping Visayan spotted deer and to gain rich photographic and picture
materials, which we will use for preparing educational activities.
In 2006, the Dìèín Zoo became involved in the EAZA campaign Save the Rhinoceros and
as one of the first zoos in the Czech Republic we also launched activities in order to support
the Save Madagascar campaign.
We managed to breed a number of rare and endangered species. We imported one crested
black macaque from the London Zoo and we exchanged our male macaque for three female
crested black macaques with the Marwell Zoo. A pair of Rocky Mountain goats, a female
Japanese serow, one rhinoceros iguana and a male Mantschurian (Red-crowned) crane
came to us from Vienna Zoo. We transported a male yellow-crested cockatoo, an endangered species included in EEP, from Dublin Zoo.
In 2006 we became engaged in the subsidised Countryside Care Programme and we participated in installing nesting boxes for sawbills. We gave a breeding of barn owls to the
AVES Rescue Station in Kladno and we also started participating in the Ural owls reintroduction programme in Šumava.
The EEP coordinator for breeding fishing cats, Milada Petrù, succeeded in publishing their
stud book.
The Visitor Centre prepared 10 large events for the public with a rich and varied programme, competitions and animal christenings in 2006. Around 5000 visitors participated in
these events. “Spooky Zoo” was clearly the most successful event in 2006, with almost 900
visitors who came in spite of the unpleasant weather.
The third year of the event called “Dreamnight at the Zoo” took place at the Dìèín ZOO on
2 June 2006 this is an evening for chronically ill patients and children with impaired health.
Around 500 children and adults with impaired health, along with their closest family members and caregivers, from the entire Ústí Region participated in this event, when the gates
of the zoo are closed to the public and those invited become VIP guests.
The total number of visitors amounted to almost 65,000 in 2006.
The total costs of the zoo amounted to CZK 19,759,000. Due to large investments, the income of the Dìèín Zoo resulted in a loss amounting to CZK 659,000.
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Zusammenfassung

Das Jahr 2006 v Zoo Dìèín verging vor Allem im Geist der Vollendung des langjährigen
Projekts „ZOOSCHULE“. Es handelte sich um das längste, aufwändigste und kostspieligste Projekt in der Geschichte des Dìèíner Zoos und seine Vollendung wurde zum
Hauptereignis des vorigen Jahres.
Im neu renovierten Verwaltungsgebäude begann sich ab Februar alles für die Tätigkeit
der „ZooSchule“ zu rüsten, der Betrieb des Unterrichtsraums, des Wintergartens oder
„Grünen Salons“, des „ZooLabyrint“ genannten Ausstellungsraums und des neuen Büros der „ZooSchule“ kamen in Gang und hinter dem Verwaltungsgebäude wuchs die neue
Ausstellung „Tiere aus alten Zeiten“.
Im März kam es zur Übergabe des rekonstruierten Objekts „ZooKlub“, der die kleine
und provisorisch gelöste Nachttier-Exposition „Sulawesi“ im Zentrum von Dìèín in der
Teplicer Straße ersetzte. Hier entstand ein modernes Zentrum für Umwelterziehung, das
die erste Aquariums- und Terrariums-Exposition in der Geschichte unseres Zoos einschließlich des bisher größten Meerwasseraquariums im Böhmen westlich von Prag beinhaltet. Die Räumlichkeiten waren bisher nur von der Bauseite her vorbereitet, es blieb
noch die Vollendung des Interieurs, die Dekoration, die Wand- und Deckenausschmückung und die Herrichtung der Expositionen, so dass dort das Leben beginnen
konnte zu gedeihen. Innerhalb von einigen Monaten verwandelten sich die vier Stockwerke des alten Gebäudes in vier Bilder vier verschiedener Biotope und Tier- und Pflanzengemeinschaften und gleichzeitig in vier verschiedene Inselregionen der Welt. Gesamt haben
wir diese Exposition „Paradiesinseln“ genannt. Die Besucher betrachten bei der Besichtigung der Exposition den westlichen Teil des Indischen Ozeans und die Gebiete Reunion,
Fidschi, Sulawesi und auch Indonesiens, Haitis und der Karibik. Das sehnsüchtig erwartete Datum für die Eröffnung dieser neuen Exposition und des Gebäudes der „Zooschule“
kam am 17. Oktober unter Assistenz von Repräsentanten der Stadt Dìèín und des Staatlichen Umweltfonds, Institutionen, die das ganze Projekt mit finanziert hatten, des Umweltministeriums und der Kommission für zoologische Gärten, des Abgeordnetenhauses
des tschechischen Parlaments, der Region Ústi und einer Reihe staatlicher und fachlicher
Institutionen und weiterer zoologischer Gärten. Die Besucher können sich am Anblick von
Meeresfischen und Korallen erfreuen, schauen in die Welt der Mangroven mit Kriechtieren und Waranen, in den Urwald zu Halbaffen und Agamas, in die Welt der karibischen Halbwüsten mit Leguanen. Das letzte Stockwerk bietet die untraditionell ausgestatteten
Räumlichkeiten des ZooKlubs.
Der Start der ZooSchule brachte eine Reorganisation der Arbeitsplatz-Strukturen mit
sich. So entstand das neue Besucher-Dienstleistungs-Zentrum, dessen Hauptaufgabe die
Arbeit und Kommunikation mit der Öffentlichkeit, die Leitung des Programm-Angebots,
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die Medienkommunikation, die Webseiten, die Basisinformation der Öffentlichkeit und
die Instandhaltung des Informationssystems sind.
Erstmals in der Geschichte haben wir gemeinsam mit den übrigen tschechischen und
slowakischen Zoos die Realisierung des Jahresberichts der Union tschechischer und
slowakischer Zoos (UCSZ) für 2005 gewährleistet.
Ein weiterer Beginn war bei uns die Veranstaltung sog. „Zoologischer Spiele ohne
Grenzen“. Es handelte sich um einen sportlich-gesellschaftlichen Wettbewerb unter der
Schirmherrschaft der UCSZ.
Wir haben ebenfalls die Rekonstruierung der Zoo-Webseiten in Angriff genommen
und sind zu einer letztendlichen inhaltlichen, grafischen und technischen Lösung gekommen. Die neuen Seiten erleben wir allerdings erst nächstes Jahr.
Im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit mit dem Verband Fauna und Flora
International haben wir einen unserer Pfleger - Oldøich Rajchl zur philippinischen Station
zur Rettung ausgewählter meistgefährdeter philippinischer Tierarten, unter anderem des
Prinz-Alfred-Hirsches gesandt, den auch unser Zoo züchtet. Diese Reise hatte zwei Hauptziele: neue Kenntnisse und Praxis in der Zucht der Prinz-Alfred-Hirsche zu sammeln und
umfangreiches Foto- und Bildmaterial anzufertigen, das wir zur Vorbereitung von Aufklärungsaktivitäten verwenden werden.
Der Zoo Dìèín hat sich 2006 der Kampagne EAZA Rettet das Nashorn angeschlossen
und als einer der ersten Zoos in der Tschechischen Republik haben wir auch Aktivitäten zur
Unterstützung der Kampagne Rettet Madagaskar eingeleitet.
Es ist uns gelungen, eine Reihe seltener und gefährdeter Tierarten aufzuziehen. Aus dem
Londoner Zoo haben wir 1,0 Schopfmakak importiert, mit dem Zoo Marwell haben wir im
Austausch für unser Männchen 2 Schopfmakaken-Weibchen erhalten. Aus dem Wiener
Zoo ist ein Schneeziegen-Paar zu uns gekommen, ein Japanisches Serau-Weibchen, ein
Nashorn-Leguan und ein Mandschurenreiher-Männchen. Aus dem Dubliner Zoo haben
wir ein Gelbwangenkakadu-Männchen, eine ins EEP aufgenommene gefährdete Art,
transportiert.
Auch 2006 haben wir uns dem Subventionsprogramm Programm zur Pflege der Landschaft angeschlossen und beteiligen uns an der Installierung von Häuschen für den Gänsesäger. Der Rettungsstation AVES in Kladno haben wir die Aufzucht von Schleiereulen
gewährt und uns dem Wiedereinführungsprogramm für Habichtskauze in den Böhmerwald angeschlossen.
Der EEP-Koordinatorin für die Zucht von Fischkatzen, Mag. Milada Petr gelang es,
deren Zuchtbuch herauszugeben.
Das Besucher-Dienstleistungszentrum hat 2006 für die Öffentlichkeit 10 große Aktionen mit reichhaltigem und mannigfaltigem Programm, Wettbewerben und Taufen von
Jungen vorbereitet. An diesen Aktionen haben an die 5 000 Besucher teilgenommen. Die
erfolgreichste Aktion des Jahres 2006 war eindeutig die mit dem Titel „Spukzoo“, an der
trotz widrigen Wetterbedingungen fast 900 Personen teilnahmen.
Im Dìèíner Zoo fand bereits der 3. Jahrgang der Aktion mit dem Titel „Nacht der Träume - Dreamnight at the Zoo“ (2. 6. 2006) statt - ein Abend für chronisch kranke und gesundheitlich benachteiligte Kinder. An dieser spezillen Aktion, bei der sich de Zootore für
die Öffentlichkeit schliessen und aus den geladenen Besuchern VIP-Gäste werden,
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nahmen an die 500 Kinder und gesunfheitlich benachteiligte Erwachsene mit den engsten
Famielienangehörigen und Pfleern aus dem gesamten Bezirk Ústí teil. Die GesamtBesucherzahl für 206 betrug fast 65 000 Personen.
Die Gesamtkosten des Zoos betrugen 19 759 000,--. Der Dìèíner Zoo kam in
Auswirkung der umfangreichen Investitionen in ein Defizit von 659 000,--.

Velmi vzácnou návtìvu pøivítala nae zoo v sobotu 21. øíjna. lo o dozorèí radu nejstarí zoologické zahrady na
svìtì, Zoo Vídeò, v doprovodu jejího dlouholetého øeditele Dr. Pechlanera, který do støední Evropy poprvé
pøivezl exponáty jako je australská koala nebo panda velká. Delegace navtívila zoo i novou expozici Rajské
ostrovy./
Our zoo welcomed very precious visitors on Saturday, October 21. They were members of the Supervisory Board
Vienna Zoo, the oldest zoo in the world, accompanied with its long-year Director, Dr. Pechlaner. Vienna Zoo was
the first zoo that brought such rare species as koala or giant panda to the Central Europe. The group visited zoo
including The Islands of Paradise Exhibit./
Sehr seltenen Besuch hieß unser Zoo am Samstag, den 21. Oktober willkommen. Es handelte sich um den
Verwaltungsrat des ältesten zoologischen Gartens der Welt, des Zoos Wien, in Begleitung seines langjährigen
Direktors Dr. Pechlaner, der erstmals nach Mitteuropa Exponate wie den australischen Koala oder den Großen
Panda gebracht hatte. Die Delegation besuchte den Zoo und die neue Ausstellung Paradiesinseln.

48

sponzoøi
adoptivní rodièe
v roce 2006

sponsors
adoptive parents
in 2006

DÁRCE

ZVÍØE

SPONZOR

ANIMAL

SOŠ a SOU Ruská
Hamé, a. s.
ZŠ Boletice
MUDr. Jitka Kreuterová
Georgina James, John Guyatt
Manelé Sedláèkovi
Rodina Granátova
obèané mìsta Pirna
Irena a Aleš Volešákovi
Klub èeských turistù
Familie Rasch
Tomáš Pavlík
Stap Vilémov, a. s.
Oèní optika Jana Hrdlièková
DeCe COMPUTERS, s. r. o.
DeCe CONSULT, s. r. o.
Ladislav Milota
Karate klub Dìèín
Rodina Vrábelova
Hans-Peter Reinhardt
Koruna Èeská
Rodina Bojanova
Jiøí Macich ml.
Rodina Jakubcova
Rodina Hejdukova
Rodina Seidlova
Bc. Martin Svoboda
Nikola Kudrnová
ZŠ Generála Svobody
Jóga Klub Dìèín
DDM Letná a Bøeziny

klokan parma
medvìd grizzly
papoušek vlnkovaný
urson kanadský
mýval severní
koèka divoká
sova pálená
mix
veverka obecná
èáp èerný
kalous ušatý
kakadu lutolící sumbský
kamzík bìlák
kakadu brýlový (3x)
koza domácí
koza domácí
krkavec velký
èáp bílý
elva nádherná (2x)
osel domácí
vèelojed lesní
levhart perský
plazi
elva nádherná
zmije obecná
kvakoš noèní
psoun prériový
kùò domácí - hucul
kotul veverovitý
jeøáb bìlošíjí
sova pálená

49

Sponsoren
Adoptiveltern
im 2006

HODNOTA DARU /Kè/

GIFT /in Kè/

5 186,00
5 000,00
600,00
5 480,00
3 294,02
1 500,00
700,00
57 053,15
1 000,00
1 560,00
1 270,00
500,00
6 790,00
10 650,00
5 080,00
5 080,00
900,00
1 560,00
1 040,00
6 047,80
1 860,00
1 000,00
520,00
500,00
520,00
900,00
3 840,00
500,00
1 200,00
1 000,00
1 270,00

sponzoøi
adoptivní rodièe
v roce 2006

sponsors
adoptive parents
in 2006

DÁRCE

ZVÍØE

SPONZOR

ANIMAL

Kristýnka Donátová
Rumburské dìti
MUDr. Mahulena Èejková
ZŠ a MŠ Dobkovice
Karel Ungermann
Radim Novák
Zdenìk Jeøábek
Èeská pojišovna, a. s.
ALPIN-LT, s. r. o.
ALPIN-LT, s. r. o.
Petra a Václav Drozdovi
Alfred Godau
Základní škola praktická
Rodina Malých
Romanka Bøezovská
Familie Klauß
MUDr. Jitka Kreuterová
Dana a Milan Skalských
MUDr. Jarmila Staòková
Petra a Václav Drozdovi
Milada Lauková
Milada Lauková
MŠ Bratøí Èapkù
H2 plast, s. r. o.
Eva Zajícová - Rešiæ
MŠ Boletice
Martin Èekal
Lucie Langpaulová
Rodina Bendova
AK Dìèín
JUDr. Jan Èervenka

baant tibetský
medvìd grizzly
kachnièka mandarínská
králík domácí
výr velký
kapybara vodní
jeøábek lesní
sova pálená
kamzík bìlák
vlk eurasijský
papoušek vlnkovaný
vikuòa
krkavec velký
elva nádherná
veverka obecná
koèka divoká
veverka Prévostova
sova pálená
margay
drozdec dvouskvrnný
puštík obecný
ropucha obecná
sova pálená
klokan parma
sýèek obecný
makak chocholatý
medvìd hnìdý - grizzly
outloò malý
dudek chocholatý
kakadu lutolící sumbský
kapybara vodní
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Sponsoren
Adoptiveltern
im 2006

HODNOTA DARU /Kè/

GIFT /in Kè/

1 000,00
10 467,00
1 000,00
690,00
2 290,00
10 000,00
1 680,00
1 800,00
7 500,00
7 500,00
540,00
8 715,80
900,00
520,00
670,00
4 953,60
3 840,00
1 270,00
9 880,00
1 030,00
1 400,00
600,00
1 270,00
5 600,00
690,00
2 304,00
3 000,00
1 000,00
4 000,00
2 530,00
1 500,00

ostatní dary

SPONZOR

POPIS DARU

ÈÁSTKA

Miloslava Janská
Karel Horyna
ostatní
Silisan, s. r. o.
Ing. Jiøí Berka
Alcan Dìèín Extrusions, s. r. o.
Ekomont Dc., s. r. o.
Ekomont Dc., s. r. o.
ZP Metal - Aliance
Limma Food
Vladimír Šoltys
KUBO - Petr Kudrhalt
RAPPA, s. r. o.

finanèní pøíspìvek
finanèní pøíspìvek
finanèní pøíspìvky
cukrovinky jako ceny
ivoèichové do akvárií
finanèní dar
finanèní dar
sladkosti
finanèní dar
peèivo
potraviny
obèerstvení
hraèky

2 400,00
5 000,00
19 659,00
2 902,30
28 466,00
8 000,00
800,00
1 200,00
2 000,00
1 557,00
15 800,00
3 714,00

Nycticorax nycticorax)
Nycticorax nycticorax).
Nachtreiher-Junges (Nycticorax nycticorax).

Mládì kvakoe noèního (
Young black-crowned night heron (
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Zvláštní podìkování
Special thanks to
Ein besonderes Dankeschön

Mìsto Pirna - zajištìní organizace adopce zvíøat na nìmecké stranì
Pirna Town - A provision of animal adoption organizational and financial issues on the German
side of the border
Stadt Pirna - Organisation der Tieradoption auf deutscher Seite
Ministerstvo ivotního prostøedí ÈR - poskytnutí pøíspìvku na provozování zoologické zahrady
Ministry of Environment of Czech Republic - A contribution to support the zoological garden
operation
Umweltministerium der Tschechischen Republik - Fördermittel für den Betrieb des Zoo's
Státní fond ivotního prostøedí ÈR - poskytnutí pøíspìvku na projekt „1. pøeshranièní Zoo-Škola
3. etapa, ZooŠkola Støedisko environmentální výchovy“
State Environmental Fund of Czech Republic - A grant for „the 1st Cross-Border ZooSchool,
phase no.3, the ZooSchool Environmental Centre“ project
Staatlicher Umweltfondd der Tschechischen Republik - Fördermittel für das Projekt „1. grenzüberschreitende ZooSchule 3. Etappe, ZooSchule - Zentrum für Umwelterziehung
Statutární mìsto Dìèín spolufinancování projektu ZooŠkola - Støedisko environmentální výchovy
Statutary Town Dìèín - A grant for The ZooSchool Environmental Centre project
Statutarische Stadt Dìèín -Mitfinanzierung des Projekts ZooSchule - Zentrum für Umwelterziehung
RNDr. Jana Knápková - tvorba software, Olomouc - darovaný program pro zpracování mezd pro
rok 2006
RNDr. Jana Knápková - software creation, Olomouc - a free of charge program for wages elaboration in 2006
RNDr. Jana Knápková - Lohnabrechnungssoftware für das Jahr 2006
Lesní úøad Dìèín, p.o. - bezplatné poskytování materiálu pro úpravu expozic
Dìèín Forest Office - A provision of material for exhibit design free of charge
Forstamt Dìèín - kostenlose Bereitstellung von Material für die Ausstellungen
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Zvláštní podìkování
Special thanks to
Ein besonderes Dankeschön

Josef Dvoøák, majitel spoleènosti Izopol Dolní Poustevna - soustavná finanèní podpora zoo od
roku 1998
Josef Dvoøák, the owner of Izopol Dolní Poustevna - a steady financial support of the zoo since
1998
Josef Dvoøák, Inhaber der Gesellschaft Izopol Dolní Poustevna - regelmässige finanzielle Unterstützung des Zoo's seit dem
Jahr 1998
Nadaèní fond Most nadìje (The „Most nadìje“ Endowment Fund), REWICO s.r.o, Èesko saské pøístavy, Hotel Faust, Hypoteèní banka, a.s., Air Products, Denas, Luna Rossa, Bayer,
Rappa s.r.o., Kubo s.r.o., Karlovarské minerální vody, a.s., Coca-cola, Limma Food s.r.o.,
AZ Olymp s.r.o., Dìèínský deník, P&K Lahùdky, Algida, FINOSA, Cash and Candy
- finanèní a materiální podpora uspoøádání 3. roèníku veèera pro chronicky nemocné a zdravotnì
znevýhodnìné dìti „Noc snù Dreamnight at the zoo“
- a financial and material support of the third „Dreamnight at the zoo“ evening implementation
- finanzielle und materialle Unterstützung beim 3. Abend für chronisch kranke und behinderte
Kinder „Traumnacht - Dreamnight at the zoo“
Støední škola zahradnická a zemìdìlská Antonína Emanuela Komerse Dìèín - Libverda, p.o.
Gartenbau und Landwirtschaftschule, Dìèín - Libverda
Agricultural and Horticultural High school, Dìèín - Libverda
- bezplatné provedení výsadby kvìtin v Expozici Rajské ostrovy a v Zeleném salónku v Zoo
- free of charge outplanting in the new exhibit Paradise Inslands and in the Green Saloon in Zoo
- kostenlose Bepflanzung in der neuen Exposition die Paradiesinseln und im grünen Salon des
Zoo's
Oldøich Holan, fotograf - bezplatné poøízení fotografií z Expozice Rajské ostrovy
Oldøich Holan, photographer - a provision of photo documentation free of charge
Oldøich Holan, Photograph - kostenlose Bereitstellung der Photodokumentation
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Beze slov. / Without words. / Wortlos.
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je èlenem tìchto mezinárodních organizací:

World Associtation of Zoos and Aquaiums
WAZA - Svìtová asociace ZOO a akvárií

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

International Zoo Educators Association
IZE - Mezinárodní asociace zoo-pedagogù

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

