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Řídící a komunikační centrum
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1997
1990
2001–30. 4. 2011
2007
1999
2000, t.č. MD
2000

Centrum návštěvnických služeb
Ing. Dagmar Floriánová
Alena Houšková
Alena Šotolová
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pomocný chovatel zvířat
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1992
1997, t.č. MD
1999
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2002
1999, t.č. MD
2007
2006
2006
2007
2008
2010
1. – 31. 7. 2011
2.– 31. 8. 2011
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Václav Markvart
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Pracovní a životní výročí zaměstnanců v roce 2011
Pavel Liška – 30 let od prvního vstupu do zaměstnání (v zoo od roku 2007)
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rok 2011 v zoo
očima ředitelky
Vážení přátelé, návštěvníci a příznivci naší zoo,
dovoluji si vás po roce opět pozdravit při čtení Výroční zprávy Zoo Děčín za rok 2011.
Každý rok je něčím zvláštní, výjimečný, v každém roce se vyskytnou smutné i veselé události. Dovoluji si říci a jsem za to moc vděčná, že v roce 2011 nás potkalo více těch radostných.
Rozšířili jsme kolekci chovaných zvířat o velmi atraktivní druhy, například o mladou
samičku mravenečníka velkého Goyu z amsterdamské zoo, o pár prasat visajanských
(děčínská zoo je chová jako úplně první v Unii českých a slovenských zoo), takiny indické, přibyli vodní ptáci i horští kopytníci, ale více naleznete v podrobné zprávě zoologa.

Mravenečník velký / Myrmecophaga tridactyla / Grosser Ameisenbär / Giant Anteater
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Úspěch jsme zaznamenali i na poli in-situ projektu Tarsius, kdy naše terénní zooložka RNDr. Milada Řeháková, Ph. D. svou prací dosáhla uzavření naprosto nevyhovujícího chovného zařízení (na filipínském ostrově Bohol), kde byli ve velmi špatných podmínkách drženi vzácní nártouni filipínští.
Navázali jsme spolupráci s hokejovým klubem HC Děčín a společně jsme vytvořili a
prezentovali nové logo klubu, s medvědem grizzly, které přineslo hráčům A týmu snad
i štěstí, neboť se s grizzlym na hrudi probojovali poprvé v historii klubu až do finále.

Pro naše malé návštěvníky jsme opravili a zmodernizovali malé dětské hřiště v horní
části zoo, které již bylo v havarijním stavu. Rekonstrukce velkého dětského hřiště je plánovaná na rok 2012. Areál celkově prošel „omlazovací kúrou“, kdy byla provedena velká
prořezávka starých stromů a keřů, byly nově osázeny záhony u expozic vodních ptáků a
lam krotkých, atd.
A konečně obrovskou radost nám udělali naši návštěvníci, když se jejich počet za rok
2011 zastavil až na rekordním čísle 93 080 osob.
V roce 2011 jsme žádali o dotaci z programu „Příspěvek zoologickým zahradám“ od
Ministerstva životního prostředí, bohužel dotace byla významně krácena, byl podpořen
pouze chov zvířat, vydání plemenné knihy koček rybářských a vydání Výroční zprávy
Unie českých a slovenských zoo za rok 2010. Žádné vzdělávací aktivity, ani členství zoo
v mezinárodních organizacích finančně podpořeny nebyly, přesto samozřejmě i nadále
zůstáváme členy EAZA, WAZA a UCSZOO.
05

Jako tradičně jsme uspořádali velké množství akcí pro veřejnost, nejúspěšnější akcí
byla opět Strašidelná zoo, na kterou přišlo téměř 1 200 malých i velkých návštěvníků.
Nabídli jsme dětem i dospělým výukově-zážitkové programy v ZooŠkole a v ZooKlubu
na Rajských ostrovech, přednášky v Městské knihovně Děčín, besedy ve školách, školkách a domech dětí a mládeže.
Rodila se nám mláďátka, vyzdvihnout mohu například další dvojčátka outloňů malých. Vše se podrobně dozvíte v jednotlivých zprávách od mých milých kolegů a kolegyň.
Závěrem, mé velké díky patří všem zaměstnancům děčínské zoo, návštěvníkům,
sponzorům, dárcům a samozřejmě také našemu zřizovateli Statutárnímu městu Děčín,
Ústeckému kraji a Ministerstvu životního prostředí za přízeň a finanční podporu!
Kateřina Majerová
ředitelka
katerina.majerova@zoodecin.cz

Outloň malý / Nycticebus pygmaeus / Kleiner plumplori / Pygmy Slow loris
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2011: Through the Eyes of the Director
Dear friends, visitors and supporters,
A year has passed by, this giving me another opportunity of saying hello to you as you browse
the Děčín Zoo's 2011 Annual Report. Every year brings something special and new and every year
there are events that make us sad or happy. I can say something that makes me very grateful: the
latter prevailed in 2011.
We have expanded our collection with very attractive animals entering the gate, such as Goya,
a young female Giant Anteater coming from Amsterdam, and a pair of Visayan Warty Pigs. By the
way, Děčín became the first-ever breeders of this pig species within the Union of Czech and Slovak
Zoos. Other notable arrivals included Mishmi Takins, aquatic birds and mountain hoofed mammals, but please feel free to learn more about these in the detailed report of the zoo's curator.
The success was also experienced as part of Tarsius, the in situ project, with a totally substandard breeding facility located on the island of Bohol, Philippines, and keeping the rare Philippine Tarsier under very bad circumstances being shut down through the efforts of the zoo's field
expert in zoology Dr Milada Řeháková.
We have established cooperation with HC Děčín, the local hockey club, together creating and
introducing a new logo for the club that features a grizzly bear. Seeing them with grizzlies on their
chests to make their way to the finals for the first time in the club's history, I think this choice was
perhaps lucky for the A team players.
Our youngest guests can now continue to enjoy the small children's playground in the upper
part of the zoo, which was already in disrepair but renovated and modernised by the zoo. As regards the large playground, a reconstruction is planned and will be underway in 2012. The zoo
grounds generally underwent a "rejuvenating cure", which involved an extensive action of
pruning elderly trees and shrubs, planting new vegetation by the exhibits of aquatic birds and llamas etc.
Last but not least, we were made very happy by our visitors with their numbers continuing to
grow in 2011 to the point where they reached a record of 93,080 people.
In 2011, the zoo submitted another grant application within the Zoo Support programme managed by the Ministry for Environment. Unfortunately, funding was significantly reduced, with
activities supported comprising only animal management and new editions of the Fishing Cat
Studbook and the Annual Report of the Union of Czech and Slovak Zoos for 2010. No support was
received for educational activities and even for zoo's membership in international organisations, the latter however not preventing the zoo to continue its membership in EAZA, WAZA and
UCSZOO.
As usual, a host of programmes was held for the public, the most successful again being the
Halloween at the Zoo event, this attracting nearly 1,200 visitors, big and small. We offered
children and adults learning and experience programmes in the premises of ZooSchool and ZooClub (the Paradise Islands Exhibit), public talks at the City Library of Děčín, meetings at schools,
nursery schools and homes of children and youth and many more.
Babies continued to be born, for example another case of twins in the Pygmy Slow Loris if
I may highlight. Please read through the respective reports from my dear colleagues to learn more
about everything.
To conclude, my big thanks to all the staff of Děčín Zoo as well as to each of the visitors, sponsors and donors. Of course the list would not be complete without the zoo's founder - the City of
Děčín, as well as the Region of Ústí and the Ministry for Environment who also deserve my thankyou for their patronage and financial support!
Kateřina Majerová
Director
katerina.majerova@zoodecin.cz
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Das Jahr 2011 aus der Sicht der Direktorin
Sehr geehrte Freunde und Besucher unseres Zoos,
Nach einem Jahr des Lesens des Jahresberichtes vom Zoo Děčín möchte ich sie wieder für das
Jahr 2011 begrüßen. Jedes Jahr bringt etwas Besonderes, ist durch irgendetwas außergewöhnlich
und bringt traurige sowie fröhliche Ereignisse. Ich erlaube mir zu sagen, dass das Jahr 2011 mehr der
Lustigen brachte und bin dafür dankbar.
Die Sammlung von gezüchteten Tieren haben wir um sehr anziehende Arten erweitert, es kamen
bspw. ein junges Weibchen des Ameisenbären Goya aus dem Zoo Amsterdam, ein Paar der VisayasPustelschweine (Zoo Děčín züchtet sie als einer der ersten in der Union der Tschechischen und
Slowakischen Zoos), Mishmi-Takins und Wasservögel sowie Berghuftiere. Mehr finden Sie im ausführlichen Bericht des Zoologen.
Wir verzeichneten einen Erfolg im in-situ Projekt Tarsius. Unsere Terrain-Zoologin RNDr. Milada Řeháková erzielte durch ihre Arbeit die Schließung einer völlig ungenügenden Zuchteinrichtung
(auf der philippinischen Insel Bohol), wo seltene Philippinen-Koboldmakis unter sehr schlechten
Bedingungen gehalten wurden.
Wir schlossen die Zusammenarbeit mit dem Hockey-Club HC Děčín und schufen und präsentierten zusammen das neue Logo des Clubs mit dem Grizzlybären, welches den Spielern vom A-Team
vielleicht auch Glück brachte, weil sie sich mit dem Grizzly auf der Brust zum ersten Mal in der Clubgeschichte bis zur Schlussrunde spielten.
Für unsere kleinen Besucher reparierten und renovierten wir einen kleinen Kinderspielplatz im
oberen Teil des Zoos, der sich schon im Havarie-Zustand befand. Die Rekonstruktion des großen
Kinderspielplatzes ist für das Jahr 2012 geplant. Das gesamte Areal erlebte eine „Verjüngungskur“,
alte Bäume wurden gefällt, alte Sträucher wurden ausgegraben und Beete an Expositionen der Wasservögel und Lamas neu bepflanzt.
Endlich bereiteten uns unsere Besucher eine große Freude, weil die Besucheranzahl in dem Jahr
2011 erst auf der Rekordanzahl von 93 080 Personen stoppte.
In dem Jahr 2011 beantragten wir eine Dotation aus dem Programm „Unterstützung der zoologischen Gärten“ vom Umweltministerium. Die Dotation wurde leider wesentlich gekürzt, es wurde
nur die Tierzucht, die Ausgabe des Zuchtbuches für die Fischkatze und der Jahresbericht der Union
der Tschechischen und Slowakischen Zoos für das Jahr 2010 unterstützt. Es wurden weder Ausbildungsaktivitäten noch die Mitgliedschaft in internationalen Organisationen unterstützt, doch
trotzdem bleiben wir natürlich weiterhin Mitglieder von EAZA, WAZA und UCSZOO.
Traditionell organisierte wir schon eine lange Reihe von Veranstaltungen für die breite Öffentlichkeit, am erfolgreichsten war aber wieder die Gespenster-Nacht, an der fast 1 200 junge sowie
erwachsene Besucher teilgenommen haben. Den Kindern sowie den Erwachsenen boten wir Ausbildungs- und Erlebnisprogramme in der Zoo-Schule und im Zoo-Club in der Exposition Paradiesinseln an, sowie Vorträge in der Stadtbibliothek Děčín, Besprechungen in Schulen, Kindergärten und
Jugendhäusern.
Es wurden auch Jungtiere geboren, zum Beispiel weitere Zwillinge des Zwergplumploris. Ausführlich erfahren Sie alles in einzelnen Berichten meiner lieben Kollegen und Kolleginnen.
Abschließend, gebührt mein Dank allen Angestellten des Zoos Děčín, den Besuchern, Sponsoren, Spendern und natürlich auch unserem Träger, der Statutarischen Stadt Děčín, der Region Ústecký kraj sowie dem Umweltministerium für die Gunst und Finanzunterstützung!
Kateřina Majerová
Direktorin
katerina.majerova@zoodecin.cz
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Hutie kubánská / Capromys pilorides / Hutiaconga / Cuban Hutia
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rok 2011 v zoo
očima zoologa

Na začátku roku 2011 jsme dovezli mladou samičku mravenečníka velkého (Myrmecophaga tridactyla) ze Zoo Amsterdam, stávající samec Ferda se tak dočkal vytoužené
partnerky. Jako třetí zoo v České republice se nyní můžeme pyšnit chovným párem těchto zajímavých živočichů a pevně věříme, že se nám v budoucnu podaří tyto krasavce odchovat.
Další významný přírůstek do naší zoo představoval dovoz páru prasat visajanských
(Sus cebifrons) z rotterdamské zoologické zahrady. Zoo Děčín se tak stala úplně prvním
chovatelem těchto vzácných filipínských prasat v Čechách. Výběh dětské kontaktní zoo
prošel rekonstrukcí a nyní slouží jako výběh pro tato malá visajanská prasata.
V květnu jsme pokračovali dalším přínosným dovozem, tentokrát vzácných kopytníků - takinů indických (Budorcas taxicolor taxicolor). Jedná se o vůbec první chov těchto
zvířat v historii děčínské zoologické zahrady. Samec pochází ze Zoo Mnichov, samičku
jsme dovezli ze Zoo Berlín.
Posledním dovozem dvou mladých samiček lam vikuní (Vicugna vicugna) jsme rozšířili stávající dvoučlenné stádo. První samičku jsme získali ze Zoo Opole, druhá k nám
přicestovala z německé Zoo ve Frankfurtu.
Rok 2011 však pro děčínskou zoo nepředstavoval jen dovoz nových zvířat, ale bohužel také několik jejich ztrát. Přišli jsme o chovného samce ze skupiny makaků chocholatých (Macaca nigra nigra), který uhynul na následky parazitálního onemocnění. Jedná
se o ztrátu velikou, protože skupina makaků z naší zoo byla jediná množící se skupina
těchto opic v České republice. Ve skupině nyní zůstaly jen samice s mláďaty, jedním z mláďat je i dospívající samec, který byl uměle odchován a v budoucnu bude umístěn do jiné
zoologické zahrady (dle vyjádření koordinátora EEP). Poté teprve budeme usilovat o jiného chovného samce tohoto druhu.
Ztratili jsme také posledního jedince kočkodana černolícího (Cercopithecus ascanius), chovaného v zajetí v českých zoo – samice bohužel uhynula stářím. Zoo Děčín tak
ukončila chov těchto opic a o jejich opětovném návratu zatím neuvažujeme.
Neméně smutnou událost pro nás představovala eutanázie samce babirusy celebeské, ke které jsme se přiklonili z důvodu vážného zdravotního stavu zvířete – samec trpěl
velmi častými záchvaty epilepsie a v kombinaci s jeho vysokým věkem se jednalo o nejpřijatelnější řešení.
Pochlubit se však můžeme také několika významnými odchovy. Jeden z nejvzácnějších představoval opětovný odchov unikátních dvojčat outloňů malých (Nycticebus pygmaeus) a to dokonce dvakrát během jednoho roku! Jedná se už o třetí odchov dvojčat tohoto druhu po sobě. Všechna nově narozená mláďata žijí společně s předchozími v jedné
expozici.
Dalšími přírůstky nás potěšily také hutie kubánské (Capromys pilorides), sovice sněžné (Nyctea scandiaca), seriemy rudozobé (Cariama cristata), makaci chocholatí (Macaca nigra nigra) či kvakoši noční (Nycticorax nycticorax).
10

Rád bych také zmínil přínosný odchov šesti mláďat norků evropských (Mustela lutreola novikovi), kteří byli ve spolupráci s německým záchranným centrem Wildtier-und
Artenschutzstation vypuštěni do volné přírody. Jejich reintrodukce byla schválena koordinátorem EEP.
Na závěr bych opět rád poděkoval Lesnímu úřadu Děčín za opakované bezplatné poskytnutí okusu a dřeva na výstavbu a rekonstrukci expozic a také firmě Zemní a dopravní
stavby Hrdý Milan s. r .o. za bezplatné zemní práce a dodání materiálu při úpravě výběhů
koní domácích a úprav ploch v technickém zázemí zoo.
Roman Řehák
zoolog
zoolog@zoodecin.cz

Prase visajanské / Sus cebifrons / Visayas-Pustelschwein / Visayan Warty Pig
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seznam
zvířat
animal inventory
die Tierliste

Stav
Status
Stand
1. 1. 2011

Příchod
Arrival
Ankunft

Odchov
Birth
Aufzucht

Odchod
Úhyn
Departure Death
Abgang
Tod

Stav
Status
Stand
31. 12. 2011

savci (Mammalia)
aguti středoamerický
1.1
Dasyprocta punctata
RDB=LR, CITES=III, EU (C)
babirusa celebeská
1.1
Babyrousa babyrussa
EEP, ISB, RDB=VU,CITES=I, EU (A)
hutie stromová
1.2.2
Capromys pilorides
RDB=LR
jaguarundi
1.1
Herpailurus yagouaroundi
RDB=LC,CITES=I, EU(A)
jezevec evropský
1.1
RDB=LR
Meles meles meles
kabar pižmový
0.1
2.0
Moschus moschiferus
RDB=VU,CITES=I, EU(A)
kalimiko
2.1
Callimico goeldii
EEP,ISB,RDB=NT,CITES=I, EU(A)
kapybara
1.1
RDB=LR
Hydrochaeris hydrochaeris
klokan parma
1.0
2.0
Macropus parma
RDB=NT
kočka divoká
3.1
Felis silvestris
CROH=KOH,RDB=LC, CITES (II), EU(A)
kočka rybářská
1.1
Prionailurus viverrinus EEP,ISB,RDB=EN, CITES (II), EU(B)
kočkodan černolící
0.1
Cercopithecus ascanius
RDB=LR, CITES (II)
kotul veverovitý
3.0
2.0
Saimiri sciureus
EEP,RDB=LC, CITES (II), EU(B)
kosman zakrslý
0.1
Cebuella pygmaeus
RDB=LC, CITES=II
koza domácí
0.1
1.1
Capra hircus
koza šrouborohá
3.0
Capra falconeri heptneri EEP, RDB=CR, CITES=1, EU(A)
kozorožec kavkazský
1.2
0.2
Capra caucasica
ESB, RDB=EN
králík divoký
1.1
Oryctolagus cuniculus
RDB=LR
kůň domácí - hucul
1.2
Equus caballus
kuna skalní
0.1
RDB=LR
Martes foina
1.4
lama krotká
Lama glama
levhart mandžuský
1.0
Panthera pardus orientalis EEP,ISB,RDB=CR,CITES=I, EU(A)
liška obecná
1.1
RDB=LC
Vulpes vulpes
makak chocholatý
3.5
Macaca nigra nigra
EEP,RDB=EN, CITES (II), EU(B)
malpa hnědá
8.0
Cebus apella
RDB=LC, CITES (II), EU(B)
mangabej černý
1.1
Lophocebus albigena atterimus ESB,RDB=LR, CITES (II), EU(B)
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0.2.2

1.1

0.0

1.0

0.1

0.0.1

1.4.3
1.1

0.1

0.1

1.0

1.0

1.0

1.0

1.1
1.1
3.0

2.0

5.1
1.1
0.1

0.0
5.0

0.1

0.0
1.2
3.0

0.1

1.3
1.1
1.2
0.1

1.0

1.1

1.3
1.0

0.3
0.1

1.4
1.1

2.5
8.0
1.1

Stav
Status
Stand
1. 1. 2011

Příchod
Arrival
Ankunft

Odchov
Birth
Aufzucht

mangusta liščí
1.4.3
RDB=LR
Cyncitis penicillata
mara stepní
1.0
1.0
Dolichotis patagonum
RDB=NT
margay
1.0
Leopardus wiedii
EEP,RDB=LC,CITES=I, EU(A)
medvěd hnědý-grizzly
1.1
Ursus arctos horribilis
RDB=LR, CITES (II), EU(A)
medvěd malajský
0.1
Helarctos malayanus
ESB,RDB=VU,CITES=I, EU(A)
mirikina bolívijská
0.1
Aotus azaral boliviensis
ESB,RDB=LC, CITES (II)
mravenečník velký
1.0
0.1
Myrmecophaga tridactyla EEP,ISB,RDB=NT,CITES=II,EU(B)
mýval severní
2.2
RDB=LR
Procyon lotor
muntžak malý
2.0
Muntiacus reevesi reevesi
RDB=LR
norek evropský
7.4
Mustela lutreola
EEP, RDB=EN
osel domácí
2.2
Equus asinus
outloň malý
3.1
4.0
Nycticebus pygmaeus
EEP,ISB,RDB=VU,CITES=I, EU(A)
ovce domácí - ouessantská
1.1
1.0
Ovis aries aries
pásovec štětinatý
1.1
2.0
Chaetophractus villosus
RDB=LC
plch velký
1.1
Glis glis
CROH=OH,RDB=LR
prase divoké
1.2
Sus scrofa
RDB=LC
prase visajanské
0.0
1.1
0.0.3
Sus cebifrons negrinus
EEP, RDB=CR
psoun prériový
2.3.5
1.0
Cynomys ludovicianus
RDB=LR
rys ostrovid
1.1
Lynx lynx
ESB,CROH=SOH,RDB=NT, CITES (II), EU(A)
sambar skvrnitý
2.5
1.0
Cervus alfredi
RDB=EN
srnec evropský
0.1
RDB=LR
Capreolus capreolus capreolus
sysel obecný
1.1
Spermophilus citellus
CROH=KOH, RDB=VU
takin indický
0.0
1.1
Budorcas taxicolor taxicolor ESB, RDB=VU, CITES=II, EU (B))
urzon kanadský
1.1
RDB=CR
Erethizon dorsatum
veverka obecná
1.1
Sciurus vulgaris
CROH=OH,RDB=NT
veverka Prévostova
1.2
RDB=LR
Callosciurus prevostii
vikuňa
1.1
0.2
Vicugna vicugna
EEP, ISB, RDB=LR, CITES=I, EU (A)
vlk hřivnatý
1.1
Chrysocyon brachyurus EEP,ISB,RDB=NT, CITES (II), EU(B)
vlk obecný
2.0
Canis lupus
CROH=KOH,RDB=LC,CITES=I, EU(A)
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1.4.3
2.0
1.0
1.1
0.1
0.1

0.0
1.1
2.2

4.2

1.0

1.0

1.0

2.2

1.1

1.1
7.1
2.1
3.1
1.1
1.2

0.1

0.0.3

1.1

1.3.5

2.0

1.0

0.1

1.0

2.4
0.1
1.1
1.1
1.1

0.1

1.0

1.1

0.1
1.3
1.1

1.0

1.0

Margay / Leopardus wiedii / Langschwanzkatze / Margay
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ptáci (Aves)
ara vojenský
2.2
Ara militaris mexicana
ISB, RDB=VU, CITES=I, EU (A)
bažant bělochocholatý
1.2
Lophura leucomelanos hamiltonii RDB=LC, EU (D)
bažant Edwardsův
1.1
Lophura edwardsi
EEP,ISB,RDB=EN,CITES=I, EU(A)
bažant lesklý
1.1
Lophophorus impejanus
RDB=LC,CITES=I, EU(A)
bažant obecný obojkový
1.1
Phasianus colchicus torquatus
RDB=LC
bažant obecný tchajwanský
1.2
Phasianus colchicus formosanus
RDB=LC
berneška kanadská malá
1.1
Branta cabadensis
RDB=LC
bulbul červenouchý
1.1
RDB=LC
Pycnonotus jocosus
čáp bílý
1.0
CROH=OH,RDB=LC
Ciconia ciconia
čáp černý
1.1
Ciconia nigra
ESB,CROH=SOH,RDB=LC, CITES (II), EU(A)
hohol severní
1.1
Bucephala clangula
CROH=SOH, RDB=LC
hoko proměnlivý
0.0
1.1
0.0.1
RDB=VU, CITES=III, EU (C )
Crax rubra
holub celebeský
1.0
RDB=LC
Gallicolumba tristigmata
holub krvavý
1.0
ESB,RDB=NT, CITES (II), EU(B
Gallicolumba luzonica
hrdlička čínská
1.1
Streptopelia chinensis chinensis
RDB=LC
hrdlička jihoasijská
2.2.1
Streptopelia tranquebarica humilis
RDB=LC
hrdlička východní
0.0.2
Streptopelia orientalis
RDB=LC
husice liščí
1.0
Tadorna tadorna
RDB=LC
jeřáb bělošíjí
1.1
Grus vipio
EEP, ISB, RDB=VU,CITES=I, EU (A)
jeřáb mandžuský
1.1
Grus japonensis
EEP, ISB, RDB=EN,CITES=I, EU (A)
kachnička mandarínská
3.3
Aix galericulata
RDB=LC
kakadu brýlový
3.0
ESB,RDB=LC, CITES (II), EU(B)
Cacatua ophthalmica
kakadu žlutolící sumbský
2.1
Cacatua sulphurea citrinocristata EEP, RDB=CR,CITES=I, EU (A)
kalous ušatý
0.0.4
RDB=LC, CITES (II), EU(A)
Asio otus
kolpík bílý
0.0
1.1
Platalea leucorodia CROH=KOH, RDB=LC, CITES=II, EU (A)
krkavec velký
1.1
Corvus corax
CROH=OH, RDB=LC
křepelka korunkatá
2.0
Rollulus rouloul
RDB=NT
kvakoš noční
4.2.1
0.0.2
CROH=SOH,RDB=LC
Nycticorax nycticorax
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2.2
1.2
0.1

1.0
1.1
1.1

1.2

0.0
1.1
1.1
1.0
1.1
1.1

0.0.1

1.1
1.0
1.0
1.1

0.1..

2.1

0.0.2

0.0
1.0
1.1
1.1
3.3
3.0
2.1

0.0.1

0.0.3
1.1
1.1

1.0

1.0

0.0.1

3.3.2
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labuť koskoroba
1.1
Coscoroba coscoroba
RDB=LC, CITES (II), EU(B)
ledňák obrovský
1.1
RDB=LC
Dacelo novaeguineae
lelkoun soví
0.1
RDB=LC
Podargus strigoides
leskoptev tříbarvá
0.0
1.1
RDB=LC
Lamprotornis superbus
lori zelenoocasý
0.0
0.0.2
Laurius chlorocercus
RDB=LC, CITES=II, EU (B)
majna Rothschildova
1.1
1.1
Leucopsar rothschildi
EEP, RDB=CR,CITES=I, EU (A)
morčák bílý
0.0
1.0
Mergellus albellus
RDB=LC
moták pochop
0.1
Circus aeruginosus
CROH=OH,RDB=LC, CITES (II), EU(A)
nandu pampový
1.1.2
Rhea americana
RDB=NT, CITES (II), EU(B)
ostralka štíhlá
1.1
Anas acuta
CROH=KOH,RDB=LC, CITES=III
papoušek vlnkovaný
5.5
Melopsittacus undulatus
RDB=LC
páv korunkatý - bílá forma
0.2
RDB=LC
Pavo cristatus
puštík bělavý středoevropský
2.0
Strix uralensis macroura CROH=KOH,RDB=LC, CITES (II), EU(A)
puštík bradatý
2.0
Strix nebulosa lapponica
RDB=LC, CITES (II), EU(A)
puštík obecný
0.0.3
Strix aluco
RDB=LC, CITES (II), EU(A)
raroh velký
0.1
1.1
Falco cherrug
CROH=KOH,RDB=VU, CITES (II), EU (A)
seriema rudozobá
2.2
RDB=LC
Cariama cristata
slípka zelenonohá
0.0.1
RDB=LC
Gallinula chloropus
sokol stěhovavý
0.0
1.0
Falco peregrinus
CROH=KOH,RDB=LC, CITES=I, EU (A)
sova pálená
0.1.1
Tyto alba
CROH=SOH,RDB=LC, CITES (II), EU(A)
sovice krahujová
1.1
Surnia ulula
RDB=LC, CITES (II), EU(A)
sovice sněžní
2.2
0.0.3
Nyctea scandiaca
RDB=LC, CITES (II), EU(A)
sýc rousný
1.1
Aegolius funereus
CROH=SOH,RDB=LC, CITES (II), EU (A)
sýček obecný
2.2
Athene noctua
CROH=SOH,RDB=LC, CITES (II), EU (A)
včelojed lesní
1.1.1
Pernis apivorus
CROH=SOH,RDB=LC, CITES (II), EU(A)
volavka popelavá
0.0
0.0.1
Ardea cinerea
RDB=LC
výr velký
1.2
0.0.1
Bubo bubo
CROH=OH,RDB=LC, CITES (II), EU (A)
zoborožec vrásčitý
1.0
Aceros corrugatus
EEP,RDB=NT, CITES (II), EU (B)
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1.1
1.1
0.1

0.0
1.1
0.0.2

0.1

2.1
1.0
0.1

0.1

1.0.2
1.1
5.5

0.2

0.0
2.0
2.0
0.0.3

0.1

1.1

0.1

2.1
0.0.1
1.0
0.1.1
1.1

1.1.2

1.1.1
1.1
2.2
0.0.1

1.1
0.0.1

0.0.1

1.2
1.0

Husice liščí / Tadorna tadorna / Brandgans / Common Shelduck
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plazi (Reptilia)
agama kočinčinská
1.1
Physignathus cocincinus
anolis
0.1
Anolis guamuhaya
anolis jeskynní
0.1
Anolis bartschi
anolis rytířský
0.0
2.1
Anolis equestris
anolis vepří
0.0
2.0
Anolis porcatus
hroznýšovec kubánský
3.1
Epicrates angulifer
EEP,RDB=LR, CITES (II), EU (B)
krajta mřížkovaná
1.0
Python reticulatus
CITES (II), EU (B)
krajta timorská
0.1
Python timorensis
CITES (II), EU (B)
leguán kubánský
1.1
Cyclura nubila nubila
ISB, RDB=VU, CITES=I, EU (A)
leguán nosorohý
1.0
Cyclura cornuta
ESB,RDB=VU,CITES=I, EU (A)
orlicie bornejská
1.0
Orlitia borneensis
ESB,RDB=EN, CITES (II), EU (B)
užovka červená
1.1
Elaphe guttata
RDB=LC
zmije obecná
1.1
Vipera berus
CROH=KOH, RDB=LC
želva annámská
3.0
Mauremys annamensis
RDB=CR, CITES (II), EU (B)
0.2
želva bahenní
CROH=KOH,RDB=LR
Emys orbicularis
želva černavá
1.0
ESB,RDB=VU, CITES (II), EU (B)
Heosemys grandis
želva nádherná
1.1.5
Trachemys skripta elegans
RDB=LR, EU (B)

1.1
0.1

0.0
0.1
2.1
2.0
3.1
1.0
0.1
1.1
1.0
1.0
1.1
1.1
3.0
0.2

1.0

0.0
1.1.5

Leguán zelený / Iguana iguana / Grüner Leguan / Common Green Iguana
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obojživelníci (Amphibia)
mlok skvrnitý
Salamandra salamandra
ropucha obecná
Bufo bufo
skokan hnědý
Rana temporaria

0.0.2
CROH=SOH,RDB=LC
5.5
CROH=OH,RDB=LC
0.0.3
RDB=LC

0.0.2
5.5
0.0.3

ryby (Pisces)
bodlok bezrohý
Naso lituratus
bodlok olivový
Acanthurus olivaceus
bodlok pestrý
Paracanthurus hepatus
bodlok žlutý
Zebrasoma flavescens
kanic modroskvrnný
Cephalopholis miniata
kanícek fialovožlutý
Gramma hemichrysos
klaun očkatý
Amphiprion ocellaris
klaun očkatý - černá forma
Amphiprion ocellaris
klipka hrotcová
Heniochus acuminatus
kněžík srpkovitý
Thalassoma bifasciatum
králíčkovec liščí
Siganus vulpinus
lezec obojživelný
Periophthalmus barbarus
muréna zebrovaná
Gymnomuraena zebra
ostenec běloskvrnný
Balistoides conspicillum
ostenec červenozubý
Odonus niger
parmovec červený
Apogon maculatus
parmovec průsvitný
Apogon leptacanthus
parmovec skvělý
Pterapogon kauderni
perutýn ohnivý
Pterois volitans
pyskoun rozpůlený
Labroides dimidiatus
sapín zelený
Chromis viridis
sapínek zlatoocasý
Chrysiptera parasema
sapínek žlutomodrý
Chrysiptera hemicyanea
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1

1

1
0

0
1

1

1

2

2

1

1

0

1

1

2

1

1

2

2
0

2
1

0
1

1

1

1

1

9
1

2
1

1

7
2

1

2

0
2

1

1

4

0
4

0

4

2

2

1

2

1

2

1

1

10

10

1
3

3

4
3

Perutýn ohnivý / Pterois volitans / Pazifischer Rotfeuerfisch / Lionfish
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bezobratlí (Evertebrata)
hvězdice páskovaná
Archaster typicus
sklípkan kadeřavý
Brachypelma albopilosa
sklípkan Smithův
Brachypelma smithi
sklípkan potulný
Brachypelma vagans
ježovka diadémová
Diadema setosum
hadice olivovězelená
Ophiarachna incrassata

1
0.1
CITES=II, EU (B)
0.1
CITES=II, EU (B)
0.1
CITES=II, EU (B)
1
2

1

0

0.1

0.0
0.1

0.1

0.2
1
2

Hroznýšovec kubánský / Epicrates angulifer / Kubanische Schlankboa / Cuban boa

21

stavy
zvířat 2011
Census of animals
2011

31. 12. 2011
Druhů - Species

Obojživelníci
Plazi
Ptáci
Savci
Bezobratlí
Ryby

Amphibians
Reptiles
Birds
Mammals
Invertebrata
Pisces

CELKEM

Total

Jedinců – Specimen

3
15
52
51
4
18

15
34
125
151
6
46

143

377

Ohrožené druhy zvířat, zapojené do Evropských záchovných programů (EEP)
/EEP Animals:
0,1 Babirusa celebeská (Babyrousa babyrussa)
1,0 Bažant Edwardsův (Lophura edwardsi)
3,1 Hroznýšovec kubánský (Epicrates angulifer)
1,1 Jeřáb bělošíjí (Grus vipio)
1,1 Jeřáb mandžuský (Grus japonensis)
2,1 Kakadu žlutolící sumbský (Cacatua sulphurea citrinocristata)
1,1 Kalimiko (Callimico goeldii)
1,1 Kočka rybářská (Prionailurus viverrinus)
5,0 Kotul veverovitý (Saimiri sciureus)
3,0 Koza šrouborohá (Capra falconeri heptneri)
1,0 Levhart mandžuský (Panthera pardus orientalis)
1,1 Majna Rothschildova (Leucopsar rothschildi)
2,5 Makak chocholatý (Macaca nigra nigra)
1,0 Margay (Leopardus wiedii)
1,1 Mravenečník velký (Myrmecophaga tridactyla)
2,2 Norek evropský (Mustela lutreola)
7,1 Outloň malý (Nycticebus pygmaeus)
1,1 Prase visajanské (Sus cebifrons negrinus)
1,3 Lama vikuňa (Vicugna vicugna)
1,1 Vlk hřivnatý (Chrysocyon corrugatus)
1,0 Zoborožec vrásčitý (Aceros corrugatus)
CELKEM/TOTAL
druhy/species 21
22

jedinci/specimen

60

Druhy zvířat zapsané v Evropských plemenných knihách (ESB)
/European Studbook Animals:
2,2
1,1
1,0
3,0
1,3
1,0
1,1
0,1
1,0
0,1
1,1

Ara vojenský (Ara militaris mexicana )
Čáp černý (Ciconia nigra)
Holub krvavý (Gallicolumba luzonica)
Kakadu brýlový (Cacatua ophthalmica)
Kozorožec kavkazský (Capra caucasica)
Leguán nosorohý (Cyclura cornuta)
Mangabej černý (Cercocebus atterimus)
Medvěd malajský (Helarctos malayanus)
Orlície bornejská (Orlitia borneensis)
Rys ostrovid (Lynx lynx)
Takin indický (Budorcas taxicolor taxicolor)

CELKEM/TOTAL
druhy/species 11

jedinci/specimen

22

Druhy zvířat zapsané v mezinárodních plemenných knihách (ISB)
/International Studbook Animals:
2,2
0,1
1,0
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,0
1,1
7,1
1,3
1,1

Ara vojenský (Ara militaris mexicana)
Babirusa (Babyrousa babyrussa)
Bažant Edwardsův (Lophura edwardsi)
Jeřáb bělošíjí (Grus vipio)
Jeřáb mandžuský (Grus japonensis)
Kalimiko (Callimico goeldii)
Kočka rybářská (Prionailurus viverrinus)
Leguán kubánský (Cyclura nubila nubila)
Levhart mandžuský (Panthera pardus orientalis)
Mravenečník velký (Myrmecophaga tridactyla)
Outloň malý (Nycticebus pygmaeus)
Vikuňa (Vicugna vicugna)
Vlk hřivnatý (Chrysocyon brachyurus)

CELKEM/TOTAL
druhy/species 13

jedinci/specimen 33

The World Conservation Union

Druhy zvířat zapsané v Červené knize IUCN
/Red Data Book of IUCN:
2,2 Ara vojenský (Ara militaris mexicana)
0,1 Babirusa (Babyrousa babyrussa)
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1,2 Bažant bělochocholatý (Lophura leucomelanos hamiltonii)
1,0 Bažant Edwardsův (Lophura edwardsi)
1,1 Bažant lesklý (Lophophorus impejanus)
1,1 Bažant obecný obojkový (Phasianus colchicus torquatus)
1,1 Berneška kanadská malá (Branta canadensis minima)
1,1 Bulbul červenouchý (Pycnonotus jocosus)
1,0 Čáp bílý (Ciconia ciconia)
1,1 Čáp černý (Ciconia nigra)
1,1 Hohol severní (Bucephala clangula)
1,1 Hoko proměnlivý (Crax rubra)
1,0 Holub celebeský (Gallicolumba tristigmata)
1,0 Holub krvavý (Gallicolumba luzonica)
1,1 Hrdlička čínská (Streptopelia chinensis chinensis)
2,1 Hrdlička jihoasijská (Streptopelia tranquebarica humilis)
3,1 Hroznýšovec kubánský (Epicrates angulifer)
1,0 Husice liščí (Tadorna tadorna)
1,4,3 Hutie stromová (Capromys pilorides)
1,1 Jaguarundi (Herpailurus yagouaroundi)
1,1 Jeřáb bělošíjí (Grus vipio)
1,1 Jeřáb mandžuský (Grus japonensis)
1,0 Jezevec evropský (Meles meles meles)
1,0 Kabar pižmový (Moschus moschiferus)
3,3 Kachnička mandarínská (Aix galericulata)
3,0 Kakadu brýlový (Cacatua ophthalmica)
2,1 Kakadu žlutolící sumbský (Cacatua sulphurea citrinocristata)
1,1 Kalimiko (Callimico goeldii)
0,0,3 Kalous ušatý (Asio otus)
1,1 Kapybara (Hydrochaeris hydrochaeris)
3,0 Klokan parma (Macropus parma)
5,1 Kočka divoká (Felis silvestris)
1,1 Kočka rybářská (Prionailurus viverrinus)
1,1 Kolpík bílý (Platalea leucorodia)
5,0 Kotul veverovitý (Saimiri sciureus)
3,0 Koza šrouborohá (Capra falconeri heptneri)
1,3 Kozorožec kavkazský (Capra caucasica)
1,1 Králík divoký (Oryctolagus cuniculus)
1,1 Krkavec velký (Corvux corax)
1,0 Křepelka korunkatá (Rollulus rouloul)
0,1 Kuna skalní (Martes foina)
3,3,2 Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax)
1,1 Labuť koskoroba (Coscoroba coscoroba)
1,1 Ledňák obrovský (Dacelo novaeguineae)
1,1 Leguán kubánský (Cyclura nubila nubila)
1,0 Leguán nosorohý (Cyclura cornuta)
1,1 Leskoptev tříbarvá (Lamprotornis superbus)
1,0 Levhart mandžuský (Panthera pardus orientalis)
1,4 Liška obecná (Vulpes vulpes)
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0,0,2 Lori zelenoocasý (Lorius chlorocercus)
2,1 Majna Rothschildova (Leucopsar rothschildi)
2,5 Makak chocholatý (Macaca nigra nigra)
8,0 Malpa hnědá (Cebus apella)
1,1 Mangabej černý (Cercocebus atterimus)
1,4,3 Mangusta liščí (Cyncitis penicillata)
2,0 Mara stepní (Dolichotis patagonum)
1,0 Margay (Leopardus wiedii)
1,1 Medvěd hnědý-grizzly (Ursus arctos horribilis)
0,1 Medvěd malajský (Helarctos malayanus)
0,0,2 Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra)
1,0 Morčák bílý (Mergellus albellus)
0,1 Moták pochop (Circus aeruginosus)
1,1 Mravenečník velký (Myrmecophaga tridactyla)
1,0 Muntžak malý (Muntiacus reevesi reevesi)
2,2 Mýval severní (Procyon lotor)
1,0,2 Nandu pampový (Rhea americana)
2,2 Norek evropský (Mustela lutreola)
1,0 Orlície bornejská (Orlitia borneensis)
1,1 Ostralka štíhlá (Anas acuta)
7,1 Outloň malý (Nycticebus pygmaeus)
5,5 Papoušek vlnkovaný (Melopsittacus undulatus)
3,1 Pásovec štětinatý (Chaetophractus villosus)
1,1 Plch velký (Glis glis)
1,2 Prase divoké (Sus scrofa)
1,1 Prase visajanské (Sus cebifrons negrinus)
2,0 Psoun prériový (Cynomys ludovicianus)
2,0 Puštík bělavý středoevropský (Strix uralensis macroura)
2,0 Puštík bradatý (Strix nebulosa lapponica)
0,0,3 Puštík obecný (Strix aluco)
1,1 Raroh velký (Falco cherrug)
5,5 Ropucha obecná (Bufo bufo)
0,1 Rys ostrovid (Lynx lynx)
2,4 Sambar skvrnitý (Cervus alfredi)
2,1 Seriema rudozobá (Cariama cristata)
0,0,3 Skokan hnědý (Rana temporaria)
0,0,1 Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus)
1,0 Sokol stěhovavý (Falco peregrinus)
0,1,1 Sova pálená (Tyto alba)
1,1 Sovice krahujová (Surnia ulula)
1,1,1 Sovice sněžní (Nyctea scandiaca)
0,1 Srnec evropský (Capreolus capreolus capreolus)
1,1 Sýc rousný (Aegolius funereus)
2,2 Sýček obecný (Athene noctua)
1,1 Sysel obecný (Spermophilus citellus)
1,1 Takin indický (Budorcas taxicolor taxicolor)
1,1 Urzon kanadský (Erethizon dorsatum)
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0,0,2 Včelojed lesní (Pernis apivorus)
1,0 Veverka obecná (Sciurus vulgaris)
0,1 Veverka Prévostova (Callosciurus prevostii)
1,3 Vikuňa (Vicugna vicugna)
1,1 Vlk hřivnatý (Chrysocyon brachyurus)
1,0 Vlk obecný (Canis lupus)
0,0,1 Volavka popelavá (Ardea cinerea)
1,2 Výr velký (Bubo bubo)
1,0 Zoborožec vrásčitý (Aceros corrugatus)
3,0 Želva annámská (Mauremys annamensis)
0,2 Želva bahenní (Emys orbicularis)
1,1,5 Želva nádherná (Trachemys skripta elegans)
CELKEM/TOTAL
druhy/species 108

jedinci/specimen 295

Ohrožené druhy fauny ČR
/Native fauna endangered species:
1,0 Čáp bílý (Ciconia ciconia)
1,1 Čáp černý (Ciconia nigra)
1,1 Hohol severní (Bucephala clangula)
5,1 Kočka divoká (Felis silvestris)
1,1 Kolpík bílý (Platalea leucorodia)
1,1 Krkavec velký (Corvux corax)
3,3,2 Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax)
0,0,2 Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra)
0,1 Moták pochop (Circus aeruginosus)
1,1 Ostralka štíhlá (Anas acuta)
1,1 Plch velký (Glis glis)
2,0 Puštík bělavý středoevropský (Strix uralensis macroura)
1,1 Raroh velký (Falco cherrug)
5,5 Ropucha obecná (Bufo bufo)
0,1 Rys ostrovid (Lynx lynx)
1,0 Sokol stěhovavý (Falco peregrinus)
0,1,1 Sova pálená (Tyto alba)
1,1 Sýc rousný (Aegolius funereus)
2,2 Sýček obecný (Athene noctua)
1,1 Sysel obecný (Spermophilus citellus)
0,0,2 Včelojed lesní (Pernis apivorus)
1,0 Veverka obecná (Sciurus vulgaris)
1,0 Vlk obecný (Canis lupus)
1,2 Výr velký (Bubo bubo)
1,1 Zmije obecná (Vipera berus)
0,2 Želva bahenní (Emys orbicularis)
CELKEM/TOTAL
druhy/species 26
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jedinci/specimen 67

odborná
činnost 2011
Special activities 2011
Fachtätigkeit 2011

EEP Fishing cat – kočka rybářská (Prionailurus viverrinus)
I nadále pokračuje příznivý trend vývoje stavu populace EEP koček rybářských. Od
roku 2005, kdy jsem se stala koordinátorkou programu, vzrostla populace z 65 na 90 jedinců na konci roku 2011. Populace s výjimkou roku 2007 stále narůstá. Ještě příznivěji hovoří
hodnoty ukazující genetický stav populace. Počet zakladatelů stoupl z 10 na 14 a co je důležité, průměrná hodnota inbreedingu se snížila z 0.13 na 0.10. Pokud to jde, snažíme se
držet odděleně kočky původem z pevninské Asie a ze Srí Lanky. Pro potvrzení odlišnosti
těchto dvou populací stále čekáme na výsledky genetických analýz, které právě probíhají.
V loňském roce se narodilo 31 mláďat, z toho nepřežila téměř polovina (14), což je podobná situace jako v loňském roce. Podařil se odchov stávajících párů jako je Berlin TP,
Sandwich, Newquay, La Fleche a také poprvé u nově sestavených párů (Novosibirsk, Eskilstuna). Velmi významný je úspěšný odchov v Zoo Ostrava koček pocházejících ze Srí Lanky
a tudíž geneticky velmi cenných pro evropskou populaci. Pro udržení úspěšného chovu stále potřebujeme nové zájemce o chov tohoto ohroženého druhu.
Zpráva o situaci v EEP koček rybářských byla zaslána na jednání Komise pro kočkovité
šelmy. I v loňském roce byla vydána plemenná kniha.
Od roku 2011 vedu také Mezinárodní plemennou knihu (ISB) koček rybářských pro
Světovou asociaci zoo a akvárií (WAZA).
Na jaře 2011 jsem se soukromně vydala do Indie seznámit se s ochranářskými aktivitami zaměřenými na kočky rybářské a posléze připravila prezentaci uvedenou na konferenci
EAZA. V roce 2011 také vznikla skupina Fishing cat working group, sdružující odborníky
z celého světa věnující se výzkumu a ochraně kočky rybářské a snažící se o prezentaci, koordinaci a podporu ochranářských aktivit.
Projekt Tarsius
Projekt Tarsius, zaměřený na výzkum a ochranu nártouna filipínského (Tarsius syrichta) je podporovaný Zoo Děčín jako projekt in-situ. V rámci projektu, jehož příprava začala
už v roce 2007, jsem strávila již přibližně rok a půl v terénu na Filipínách a to zejména v letech 2009 a 2010, kdy probíhaly intenzívní terénní práce. Ty zahrnovaly jak radiotelemetrický výzkum chování nártounů, tak vzdělávací aktivity zaměřené na místní obyvatele i turisty či zapojení do problematiky chovu nártounů v zajetí.
Chov nártounů se nedaří v žádné zoologické zahradě na světě a ani na Filipínách není
tato situace uspokojivá. Nártouni jsou symbolem Filipín a zejména ostrova Bohol, kde náš
projekt působí. Tato popularita má pro ně však spíše stinnou stránku. Nártouni byli chováni a vystavováni jako turistická atrakce v naprosto nevyhovujících podmínkách. Za těmito
účely byli také ilegálně odchytáváni z přírody, což představuje pro tamní populaci velké riziko. V roce 2010 jsem vypracovala studii, která hodnotila podmínky v turistických stanicích
vystavujících nártouny. Za velké podpory velvyslance ČR na Filipínách RNDr. Josefa Rychtara byla studie představena ministru životního prostředí Ramonu Paje, jeho náměstku a
také vedení úřadu pro životní prostředí. Následně byl v prosinci 2010 uspořádán seminář
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věnovaný ochraně nártounů, kde jsem představila návrhy podmínek, ve kterých by nártouni měli být chováni a které by měl každý chovatel splňovat, a tato příručka (husbandry
guidelines) byla vydána také v tištěné formě. Zmíněné aktivity měly dohru v roce 2011. Po
dlouhých letech fungování těchto stanic a vzniku nových každým rokem, bylo rozhodnuto,
že nártouni už v takovýchto nevyhovujících podmínkách vystavováni nebudou, stejně tak
bude pozastaveno vydávání nových povolení k jejich držení. Všechna zvířata (jejichž počet
se pohyboval kolem 100 jedinců) byla přemístěna do velké zalesněné voliéry, kam je turistům umožněn vstup jen za doprovodu průvodců. Výrazné zlepšení situace jsem mohla osobně zhodnotit při své další cestě na Filipíny v prosinci 2011. Doposud je tento krok, dá se říci,
největším ochranářským úspěchem projektu Tarsius. Nejen že se zlepšilo životní prostředí
těchto zvířat, ale pevně věřím, že velmi výrazně klesla poptávka po nově upytlačených nártounech.
Po celý rok 2011 probíhalo zpracování dat nasbíraných během našeho dvouletého výzkumu a příprava výsledků k publikaci. Stále zůstáváme v kontaktu s místním ochranářským centrem Simply Butterfly Conservation Centre a věnujeme se jak osvětové činnosti,
tak zlepšení podmínek nártounů chovaných v zajetí. Plánem do budoucna je vybudování
ochranářského centra pro nártouny filipínské v Bilaru na ostrově Bohol.
Projekt je odborné veřejnosti představován pomocí souhrnných zpráv, prezentací a publikací a také široké veřejnosti s pomocí webových stránek (www.tarsiusproject.org), přednášek či reportáží v médiích.

Odborná publikační činnost a prezentace
Řeháková M. – Evropská plemenná kniha koček rybářských – „EEP Fishing cat, studbook
2010“
Řeháková M. – Mezinárodní plemenná kniha koček rybářských – „International Fishing
cat, studbook 2010“
Řeháková-Petrů M., Peške L., Daněk T. (2012) Predation on a wild Philippine tarsier (Tarsius syrichta), Acta Ethologica, přijato k publikaci v roce 2011
Frynta, D., Řeháková-Petrů, M., Šklíba, J., Šumbera, R., Krása, A., Marešová, J. (2011)Publikace: Cross-cultural agreement in perception of animal beauty: boid snakes viewed
by people from three continents. Human Ecology, 39, 6, 829-834, DOI: 10.1007/s10745011-9447-2
Petrů M., Peške L., Ramayla S., Travero J. (2011) Projekt Tarsius – výzkum a ochrana nártouna filipínského. Zoologické dny, Brno (poster)
Řeháková-Petrů M., Peške L., Ramayla S., Travero J. (2011) Projekt Tarsius – výzkum a
ochrana nártouna filipínského. Konference ČSEtS, Kostelec nad Černými lesy (poster)
Řeháková M., Adhya T. (2011) Ochrana kočky rybářské in-situ. EAZA Conference, Montpellier, Francie
Frynta D., Řeháková-Petrů M., Šklíba J., Šumbera R., Krása A., Marešová, J. (2011)
Poster: Krása zvířat: jak hroznýšovité hady vidí lidé z pěti kontinentů. Konference ČSEtS,
Kostelec nad Černými lesy
RNDr. Milada Řeháková, Ph. D.
terénní zoolog, koordinátor EEP
animals@zoodecin.cz
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Přehled pracovních cest zaměstnanců zoo v roce 2011

Termín cesty

Zaměstnanec

Místo

Účel cesty

19.–20.1.
19.–21.1.
26.–27.1.
14.–15.2.
16.–19.2.
26.–27.2.
15.3.
16.3.
24.3.
25.–28.3.

Mgr. Rus, Štolbová
Majerová
Řehák, Šimek
Majerová
RNDr. Petrů Ph.D.
RNDr. Petrů Ph.D.
Mgr. Rus, Řehák
Majerová, Ing. Floriánová
Ing. Floriánová
RNDr. Petrů Ph.D.

komise pro plazy a obojživelníky
konference ředitelů ZOO
transport zvěře (mravenečník)
mimořádná VH UCSZ
konference Zoologické dny
výzkum nártounů filipínských
transport zvěře (kozorožec)
marketingová komise
konference cestovního ruchu
jednání EAZA

28.3.
31.3.–6.4.
12.4.

Majerová, Kedlesová
Majerová
Majerová

ZOO Praha
Janské Lázně
Amsterdam, NL
Jihlava
Brno
Vídeň, AT
Halle, DE
ZOO Jihlava
Litoměřice
ZOO Nordens Ark
SW
ZOO Praha
Tel Aviv, IL
Bad Schandau, DE

13.–14.4.
26.–29.4.
4.5.
9.5.
11.–12.5.
25.5.
25.–27.5.
26.5.
1.6.
17.–19.6.
10.8.
23.8.
1.9.
7.9.
17.–26.9.
23.9.
3.–6.10.
13.10.
20.–21.10.
31.10.
10.–11.11.
10.–12.11.
23.–25.11.
24.11.
24.11.
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ekonomická komise
jarní zasedání EAZA
Turistický Card Systém
Českosaské Švýcarsko
Řehák
komise papoušci
ZOO Praha
Slouková, Studená
komise pro malé a velké kočky
ZOO Ostrava
Řehák
transport zvěře (takin indický)
Rotterdam, NL
Majerová
jednání revizní komise UCSZ
ZOO Jihlava
Řehák, Chadima
transport zvěře
Rotterdam, NL
(prasata visajanská)
Doubek, Slouková,
transport zvěře
ZOO Plzeň
Studená
(majna Rothschildova)
Majerová, Kedlesová
Valná hromada UCSZ
ZOO Plzeň
Mgr. Rus, Šotolová
Koruna pro ZOO
Rumburk
Řehák
transport zvěře (takin indický)
Berlín, DE
Pokorný, Křížková, Houšková, Šimek, Štolbová, Sokolářová
ZOO hry
Skalica, SK
Mgr. Rus, Šotolová
Lipová u Šluknova beseda - ZooŠkola
Řehák
transport zvěře (holub krvavý)
ZOO Plzeň
Řehák
transport zvěře
ZOO Ostrava
(morčák, leskoptev)
Majerová, Ing. Floriánová ZOO Jihlava
marketingová komise
Majerová
konference EAZA
Francie
Řehák, Stodola,
výstava For Arch
Praha
Brůža, Pokorný
Majerová
konference WAZA
Praha
Mgr. Rus, Šotolová
seminář Zoologie jako zážitek
Krásná Lípa
Štolbová
komise ryby
ZOO Hodonín
+ Ostrava
Brůža
školení – vyhláška 50/78 Sb.
Ústí nad Labem
Mgr. Rus, Řehák
transport zvěře (klokan parma)
Salzburg, AT
RNDr. Řeháková Ph. D.
konference České a slovenské
Kostelec nad
Černými Lesy
etologické společnosti
Ing. Floriánová, Houšková ZOO Praha
zasedání AVP ZOO
Mgr. Rus, Řehák
transport zvěře (lama vikuňa)
Opole Polsko
Brůža
školení + zkoušky pro revizní
Ostrov
techniky – elektro

ZOO a veřejnost v roce 2011
Přehled návštěvnosti

Rok 2011 byl v děčínské zoo opět bohatý na akce pro veřejnost. Celkem jsme uspořádali
47 akcí pro širokou veřejnost, které navštívilo přes 16 tisíc osob. Přesný počet není znám,
neboť některé akce neevidujeme. Velkých odpoledních a mediálně velmi zviditelněných
akcí bylo 9. Tyto akce navštívilo 5561 návštěvníků. Velké akce se konaly většinou během
sobotního odpoledne a v průměru se jedné akce zúčastnilo 506 lidí.

Novinky v akcích pro návštěvníky v roce 2011
První novinkou roku 2011 byl Masopust ze zoo na zámek. Ačkoliv jsme akci pořádali již
dříve, v roce 2011 jsme se vydali mimo brány zoo a došli až na děčínský zámek. Pravděpodobně jsme takto zahájili novou a doposud nevyužívanou spolupráci mezi zámkem a
zoo.
Další novinkou byla akce určená pro děti školou povinné pod názvem Noc v zoo. Jednalo se o večerní program, přenocování ve stanech v areálu zoo a krátký ranní program, vše
včetně zajištění stravy a hygieny. Akce proběhla během léta 2x s počtem 36 zúčastněných
dětí a měla velký úspěch. Bohužel ji nejsme schopni organizovat ve velkém. Možná právě
proto již tento nultý ročník získal na vysoké atraktivitě.
Mimo těchto velkých jednodenních akcí jsme v roce 2011 zavedli během letních prázdnin Setkání se zvířaty. Zde se mohli návštěvníci seznámit s vybranými zvířaty a dozvědět se
o nich něco navíc. Samozřejmě nechyběla možnost si je i pohladit, což je běžně v zoologických zahradách zakázáno.

Tématicky zaměřené akce ke kampani EAZA
Jako každoročně, tak i letos se Zoo Děčín připojila ke kampani EAZA. Tento rok byl název kampaně krátký, leč výstižný - „Ape Campaign“. Cílem bylo poukázat na problematiku
velkých opic ve volné přírodě. Veřejnosti jsme tuto kampaň představili během dvou velkých
akcí, kdy se návštěvníci mohli hravou formou při stanovištních soutěžích seznámit s těmito
primáty, a to 23. dubna 2011 při akci „Den Země aneb Jarní úklid…“ a 8. října 2011 během
akce „I zvířata mají svátek“. Samozřejmě v rámci kampaně proběhla již tradičně i akce pro
chronicky nemocné a postižené děti Noc snů (3. června 2011).
Dalším významným počinem byl Mezinárodní den mateřského jazyka. K tomuto datu jsme vypsali soutěž v napsání vtipné básničky na téma kampaně o záchraně lidoopů. Nezapomněli jsme ani na školy, kdy jsme v rámci Barevného týdne (19.–23. září) pořádali
tradiční výtvarnou dílnu pod širým nebem. Děti se formou besedy seznámily s problematikou a cílem kampaně „Ape Campaign“ a potom s použitím krepových papírů a dalšího materiálu tvořily talíře potravy pro opice. Po dobu hlavní sezony byla otevřena výstavní síň
ZooLabyrint, která představovala práci biologa v terénu.
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AKCE S VELKÝM VÝZNAMEM
DATUM

NÁZEV AKCE

5. března
23. dubna
28. května
3. června
13. srpna
10. září
8. října
5. listopadu
10. prosince

Masopust ze zoo na zámek
Den Země aneb Jarní úklid…
Den dětí v zoo
Noc snů
Pohádková zoo
Loučení s prázdninami
I zvířata mají svátek
Strašidelná zoo
Čertovský rej v zoo

POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ

568
774
773
271
871
607
233
1198
266

Setkání se zvířaty / Treffen mit den Tieren / The Animal Encounters programme
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Protože se jedná o velké akce, které jsou marketingově více propagovány, zaslouží si bližší popis:
Masopust ze zoo na zámek (5. března 2011)
Masopustní veselí začalo v zoo ve 14 hod. soutěží o nejchutnější koblihu a nejhezčí
masku za zvuků cimbálového souboru Jirkovák. Hosty odpoledne byli „Kluci v akci“
z kulinářského pořadu České televize, kteří zde od rána natáčeli jeden ze svých dílů. Po soutěžích na téma koblihy odvedla vítězná maska v čele na oslíku masopustní průvod na zámek. V režii Zoo Děčín zde proběhl ještě soud s medvědem a jeho následná „poprava“. Další program si již organizoval zámek sám a na návštěvníky čekaly „Čtyři pohádky“ či další
taškařice v rytmu jazzu.
Sponzory akce byli: KUBO, Jídelna JOTTO a Valdemar Grešík – Natura, s.r.o.

Kluci v akci na masopustu v zoo - 5. 3. 2011 / Köche aus berümter tschechischer TV-Show „Jungen in Aktion“
während der Veranstaltung „Fasching im Zoo“ / The performers from „Boys in Action“, the popular Czech TV
cooking show, at the Carnival at the Zoo event

Den Země aneb Jarní úklid … (25. dubna 2011)
V roce 2011 jsme poprvé spojili dvě různé akce v jednu, a to Den Země a již tradiční
„srandamač“ Jarní úklid aneb Kam s tím hnojem? Mimo jízdy s kolečkem hnoje po zahradě, který v roce 2011 byl již 4. ročníkem, mohli návštěvníci vidět Show s obřími bublinami a
pohádku O pejskovi a kočičce, jak myli podlahu. Hostem odpoledne byl Fanda Šimčík (tanečník z Česko Slovensko má talent), který pokřtil makaka chocholatého a ovci ouessantskou. Nechyběly soutěže, jízda na koni, kapela U-Style a obvyklé aktivity.
Sponzory akce byli: Zahradní centrum Bynov a Dům tisku.
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Den dětí (28. května 2011)
Na děti v zoo čekal Václav Upír Krejčí, který zde otevřel novou expozici prasat visajanských. Jízda na koni, kapela, florbalové tipy a triky, malování na obličej, hasičské auto, výroba květinové misky a mnoho dalšího.
Noc snů – Dreamnight at the zoo (3. června 2011)
Osmý ročník akce Noc snů – večer pro chronicky nemocné a postižené děti (jako první
uspořádala Noc snů Zoo Rotterdam v roce 1996, Zoo Děčín se přidala jako první v ČR
v roce 2004) byl nabitý zábavou. Hlavním hostem večera byla Jitka Asterová. Již tradičně
tuto akci podpořilo Sváťovo dividlo svými dvěma pohádkami: „Kašpárek a Honza v pekle“
a „Matěj a zoubková víla Zvonilka“. Pozvaní hosté mohli též vidět ukázky sokolnictví, zapojit se do karaoke či si zacvičit zumbu. Nechybělo ani malování na obličej, které nám pro tuto
příležitost zajišťuje výtvarný obor místní základní umělecké školy. Děti také čekala
„výjimečná“ prohlídka zoo – hladily si různá zvířata, povídaly si s chovateli zvířat a měly
i umožněný vstup do zázemí vybraných expozic. Jako každý rok, tak i letos byla po celé zoo
umístěna stanoviště s přírodninami, živými zvířaty a vše bylo doplněno o zajímavé soutěže
v rámci kampaně EAZA. Celou akci hudebně doprovázela skupina Wydle. Závěr akce se
uskutečnil na prostranství před expozicí medvědů grizzly, kde skupina historického šermu
Exitus in Dubio předvedla ukázky ohňové show, které získaly velký obdiv. I letos si díky
sponzorům všichni naši hosté odnesli malý dáreček na památku. V roce 2011 jsme z ne-

Noc snů - 3. června 2011 / Traumnacht im Zoo / The Dreamnight at the Zoo event
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dostatku financí nepořizovali videozáznam. Účastníci však nepřišli zkrátka, neboť jim byla
zaslána krásná prezentace z fotografií. Během celého večera se podávalo bohaté občerstvení a sváteční atmosféru dokreslovaly louče rozsvícené po celém areálu zoo.
Sponzory akce byli: RYKO plus spol. s r.o., P & K Lahůdky s.r.o., Silisan s.r.o., DeCe
Computers s.r.o., Envirocont s.r.o., H+M Děčín s.r.o., Limma Food s.r.o., Velkoobchod hračky a dárkové zboží - Ing. Barvíř, SČVK a.s., Rabina s.r.o., ZP Metal-Aliance, Dům tisku, Cukrářská výrobna Expres Děčín - Bynov, ZUŠ Děčín, Zumba Děčín, Střední lesnická
škola Šluknov, DDM Březiny, Jiří Honzátko
Pohádková zoo (13. srpna 2011)
Pohádková zoo aneb Čím vším si musel panoš projít, aby se stal rytířem… Ve spolupráci
se skupinou historického šermu Exitus in Dubio byla připravena různá stanoviště jako např. lukostřelba, házení sekyrou, střílení z trebuchetu, malování erbů, středověké stolování
apod., kde mělo každé dítě možnost vydobýt si své rytířské ostruhy. Splnil-li panoš všechny
úkoly, mohl předstoupit před královnu Kateřinu I. (ředitelku zoo), která jej pasovala na rytíře a obdržel tak dar z královské truhlice.

Pohádková zoo - 13. srpna 2011 / Märchen-Zoo / The Wonderland at the Zoo event
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Loučení s prázdninami (10. září 2011)
Tuto akci na „konci prázdnin“ připravujeme jako velmi hravou a snažíme se i jako poučnou v oblasti zoologie. Letošní téma jsme zvolili Nártouni filipínští. Přítomna byla naše externí zooložka RNDr. Milada Řeháková, Ph. D. s informačním stánkem k projektu Tarsius.
Promítala zde také film o své práci a následně přednesla besedu na dané téma. Mimo tuto
aktivitu se děti mohly potěšit se Sváťovým dividlem a jeho dvěma pohádkami. Nechybělo
malování na obličej, přehlídka zájmových kroužků, diskotéka, jízda na koni a skákací hrad.
Akci přišli podpořit i hráči Basketbalového klubu Děčín. Kdo přinesl vysloužilý spotřebič,
mohl jej vyměnit za dětskou vstupenku do zoo.
I zvířata mají svátek (8. října 2011)
Aneb „veselá oslava Mezinárodního dne zvířat“. Jak již úvodní věta napověděla, vše se
točilo kolem zvířat. Hosty odpoledne byly organizace, které pracují se zvířaty. Návštěvníci
si mohli popovídat s pracovníky Městského útulku pro toulavá a opuštěná zvířata v Děčíně,
s MVDr. Markétou Grešíkovou, se zástupci Labských pískovců či sdružení Anitera. Během
odpoledne nechyběly ukázky sokolnictví, komentovaná krmení zvířat, jízda na koni, zvířecí pohádka, křtiny lamy krotké a samozřejmě ani soutěže, které jak jinak – byly také zvířecí a
v rámci kampaně EAZA byly zaměřeny hlavně na téma opic.

I zvířata mají svátek - 8. října 2011 / Tag der Tiere / The World Animal Day event

36

Strašidelná ZOO (5. listopadu 2011)
Již tradiční akce se strašidly, která obsadila zoologickou zahradu. Akce byla tentokrát
rozdělena na dvě části. První část programu probíhala v amfiteátru zoo, kde hrála kapela
U-Style, vyráběla se strašidla z dýní, soutěžilo se a nechyběl zde V.I.P. host, děčínský rodák
Tomáš Kraus – akrobatický a sjezdový lyžař. V druhé části probíhaly soutěže na stanovištích, kde děti musely „přechytračit“ různá strašidla, aby si zasloužily odměnu. Například
na stanovišti „Ordinace v Upíří zahradě“ musely správným použitím česneku upíry přelstít. Anebo na stanovišti „Hostinec U ohlodaných kostí“ musely děti vytáhnout kost z talíře
se slizem. Před ukončením akce proběhla ohňová show v podání skupiny historického šermu Exitus in Dubio a na úplný konec prošel zoologickou zahradou lampionový průvod.
Čertovský rej v zoo (10. prosince 2011)
„Navštivte s námi peklo a projděte se mezi čerty až pro svůj dáreček“, takto jsme si v roce
2011 dovolili zvát děti a jejich rodiče na Čertovský rej. Dětí přišlo opravdu dost. A udělaly
dobře. Čekaly je pohádky v podání Divadélka Bublinka, prohlídka zoo s čertovským průvodcem, soutěže s čerty a hlavně Mikuláš s andělem a krásná nadílka.
Sponzory akce byli: Zelenina H+M Děčín, FH systém a Valdemar Grešík – Natura, s.r.o.

Čertovský rej - 10. prosince 2011 / Teufelreigen im Zoo / The Devil’s Ball event at the Zoo
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Setkání se zvířaty / Treffen mit den Tieren / The Animal Encounters programme
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AKCE MENŠÍHO ROZSAHU
DATUM

NÁZEV AKCE

POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ

1. ledna
31. ledna–6. února
4.–13. února
únor
14. února
21. února
8. března
28. března–17. dubna
1.–3. dubna
2. května
25. května
30. června–6. července
8. července
20. července
22. července
25.–29. července
29. července
1.–5. srpna
8. srpna
19. srpna
26. srpna
3. září
19.–23. září
26.–30. září
1. října
26.–30. října
14.–18. listopadu
18. listopadu
1.–22. prosince
24. prosince

Do zoo zdarma
Jedničkáři do zoo zdarma
Jarní prázdniny
Ekologie pro všechny
Valentýn
Mezinárodní den mateřského jazyka
Oslavte s námi MDŽ
Velikonoční kraslice
Otvírání sezóny
Den ptačího zpěvu
Den Afriky
Hurá prázdniny
Večerní prohlídka
Den lízátek
Večerní prohlídka
Dny otevřených dveří
Noc v zoo
Dny otevřených dveří
Večerní prohlídka
Večerní prohlídka
Noc v zoo
Den adoptivních rodičů
Barevný týden
Den české státnosti aneb Václavské dny v zoo
Den pro seniory
Podzimní prázdniny
Dny studentů
Podvečerní prohlídka zoo
Zdobení vánočních stromečků
Do zoo zdarma

neevidováno
435
1160
210
6
114
19
5
1435
117
151
3278
42
284
28
126
21
102
34
30
15
105
281
neevidováno
770
1697
40
20
neevidováno
neevidováno

Kromě klasických soutěžních a zábavných akcí pro veřejnost probíhaly též komentované ukázky krmení zvířat. V květnu, červnu a v září to bylo o víkendech a o letních prázdninách pak každodenně na 5 místech zoo. V 9.30 a v 14.30 hod. medvědi grizzly, v 10.30 hod.
mangusty liščí, ve 12.00 hod. babirusy celebeské, ve 13.00 hod. skupina makaků chocholatých a ve 13.30 hod. vlci hřivnatí. I v roce 2011 probíhalo komentované krmení v Expozici
Rajské ostrovy. Tam se však z kapacitních důvodů museli návštěvníci ohlásit předem, zato
si mohli vybrat, které zvíře má být komentovaně nakrmeno. Novinkou pro rok 2011 bylo
Setkání se zvířaty, kdy se návštěvníci mohli v pracovní dny od 13.45 do 14.15 hod. seznámit
s vybranými druhy zvířat. Každý den bylo vybráno jedno zvíře, které je kontaktní a které chovatelé představili návštěvníkům v prostorách před správní budovou. Tentokrát bylo hlazení povoleno.
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Makak chocholatý / Macaca nigra nigra / Schopfmakak / Sulawesi Crested Macaque
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Přednášky Zoo Děčín
V roce 2011 jsme v rámci cyklu „Procestujte s námi svět“ uspořádali celkem 7 přednášek, které probíhaly v měsících leden až duben (dubnová byla pro nemoc zrušena) a následně od října do prosince. Přednášky se opět konaly v Městské knihovně Děčín. Celkem se jich
zúčastnilo 105 posluchačů.
DATUM

NÁZEV PŘEDNÁŠKY

6. ledna
3. února
3. března
6. dubna
6. října
3. listopadu
1. prosince

Kamčatka
2 roky s filipínskými nártouny
Laos – po Mekongu do Luang Prabangu
Fotolovy v Yellowstone N. P.
S nosorožci do Afriky
Nártouni filipínští …
Putování s bobry po Labi

POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ

19
17
25
pro nemoc zrušeno
18
10
16

Výstavy
V roce 2011 jsme ve výstavní síni ZooLabyrint pořádali jednu velkou výstavu v rámci
kampaně EAZA.
Vstupní část výstavní síně se proměnila v provizorní příbytek biologa, včetně jeho vybavení. Návštěvníci tak mohli pomocí mikroskopu na pracovním stole pozorovat např. trus
goril, mohli zkoumat a osahat si nejrůznější pomůcky a vybavení badatelova stanu. Pokud
se unavili, mohli si odpočinout na provizorním odpočívadle. Druhá vyvýšená část výstavní
síně svým uspořádáním připomněla divokou džungli. Živé rostliny byly doplněny fotografiemi z expedic do Afriky a Indonésie, které nám zapůjčilo Vlastivědné muzeum v České Lípě. Atmosféru živé přírody dokreslovaly zvuky džungle a velkoplošné promítání fotografií
lidoopů a gibonů. V ZooLabyrintu nechyběly tištěné informace o kampani a pro nejmenší
tematické omalovánky.
Během roku jsme pořádali i několik drobnějších výstavek, které návštěvníky také potěšily. Jednalo se o výstavu výtvorů vyrobených v rámci Mezinárodního dne mateřského jazyka, výstavku velikonočních kraslic a na podzim výstavku výtvorů ke Dni české státnosti (návrh vlajky pro Zoo Děčín). Jako každoročně nechyběla výstavka prací z Barevného týdne.

Společné akce s UCSZOO
V uplynulém roce začala velmi dobře fungovat spolupráce mezi jednotlivými zoo v rámci Unie českých a slovenských zoologických zahrad (UCSZOO). Výsledkem byly hned tři
akce pro širokou veřejnost:
BabyZoom – soutěž na facebooku, kterou jsme spustili téměř ihned po jeho založení.
Principem bylo hlasování o nejhezčí fotku mláděte z jednotlivých zoo. Ačkoliv se zdálo, že
bojují jednotlivé zoo proti sobě, opak byl pravdou. Podařilo se tak získat potenciální návštěvníky zoo.
Další společná aktivita se konala 1.–3. dubna pod názvem Otvírání sezony. Protože se
akce konala začátkem dubna, kdy se slaví Mezinárodní den ptactva, i my jsme ji pojali v tom41

to duchu. Vše bylo zaměřeno na naše opeřence a vítězové soutěží obdrželi jako ceny pera
z ptáků.
Strašidelná zoo pak byla posledním společným počinem. Protože jsme již v minulosti
tuto akci pořádali, zůstala v podstatě nezměněna. Pouze jsme ji marketingově podpořili
v rámci celé České republiky.

Poděkování
V rámci poděkování „mecenášům“ a příznivcům Zoo Děčín jsme uspořádali akci:
Den adoptivních rodičů (4. září 2011)
Jubilejní 20. ročník setkání s adoptivními rodiči a přáteli zoo proběhl ve slavnostní a přátelské atmosféře. V předchozím roce jsme udělili naši první Malou cenu Ď, kterou obdržely
všechny naše nominované osoby na celorepublikovou Cenu Ď. Po předání cen následovala
prohlídka zoologické zahrady s komentářem a zastavením u novinek letošního roku vč. komentovaného krmení mravenečníků velkých (novinka v naší zoo) a mangabejů černých
(nejstarší pár chovaný v zoologických zahradách v Evropě). Následovalo setkání se zvířaty
před správní budovou. Na závěr měli adoptivní rodiče jedinečnou možnost dozvědět se od
zaměstnanců zoo mnohem více o „svých“ zvířátkách a plánech naší zoo během přátelského
posezení s rautem v ZooŠkole. K poslechu pro tuto příležitost hrála kapela U-Style. Akce se
zúčastnilo 105 hostů. Sponzorem byla restaurace Kocanda.
Ing. Dagmar Floriánová
vedoucí Centra návštěvnických služeb
marketing@zoodecin.cz

Den adoptivních rodičů - 4. září 2011 / Tag der Adoptiveltern / The Day of Animal Fosters
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ZooŠkola v roce 2011
Při ohlédnutí do roku 2011, za činností
environmentálního střediska při Zoo Děčín, uvidíme
realizace výukově-zážitkových programů, prohlídky
s průvodcem, aktivity na podporu kampaně EAZA, soutěže,
osvětové akce pro širokou veřejnost, výjezdy mimo areál zoo,
zájmovou odpolední činnost pro děti atd.

LA
-ŠKO
ZOO SCHULE
O
O
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Výukové programy, průvodcovská činnost
ZooŠkola jako centrum environmentální výchovy nabízela v roce 2011, především
školním kolektivům, tyto výukově-zážitkové programy:
Vyprávění žabího prince
Dobrodružství papouška Artura
S oslíkem za zvířátky
Domácí zvířata v zoo
Zvířata a jejich mláďata
Lesní zvířátka
Na lovu s rysy a vlky
Stopy zvířat
Ptačí stezka
Rekordmani světa zvířat
Ekologie
Mezi vlky
Putování po Národním parku České Švýcarsko
Patenty a vynálezy přírody
Ohrožená zvířata
Světem obojživelníků
Zvířata v náručí
Světem zvířat s oslíkem

NEJFREKVENTOVANĚJŠÍMI TŘEMI BYLY V ROCE 2011 TYTO PROGRAMY:
Lesní zvířátka – počet realizací 23
Pro 1. a 2. třídy. Program je kombinovaný. V úvodní části se děti nejen v areálu zoo, ale
i za jejími branami, dozvídají o významu lesa, poznávají přírodniny a seznamují se se zástupci lesních zvířátek. Následuje bližší poznání lesních zvířat chovaných v Zoo Děčín. Tuto část doprovázejí hry a soutěžní otázky související s tématem. Závěrečná část programu
nabízí v učebně ZooŠkoly zopakování informací o zvířatech, doplněné multimediální obrazovou prezentací a ukázkou zvukových projevů zvířat. Dětem je umožněn kontakt s vybranými zvířaty ZooŠkoly. Vše dle časových možností uzavírá krátká výtvarná činnost. Délka
programu 2 hodiny.
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Domácí zvířata v zoo – počet realizací 13
Vhodný pro 1. a 2. třídy. Program realizovaný v areálu zoo. Pohádkový příběh, při kterém se děti seznámí se zástupci domácích, ale i dalších zvířat v zoo. Děti mají za úkol svou
aktivitou vysvobodit princeznu a prince ze zakletí. Přijdou do kontaktu s vybranými druhy
živých zvířat a při závěrečném shrnutí programu poznávají přírodniny. Délka programu 2
hodiny, včetně krátké přestávky.
Putování po Národním parku České Švýcarsko – počet realizací 12
Pro 6. až 8. třídy. Program je kombinovaný, probíhá jak v areálu zoo, tak v učebně.
V hlavní části programu žáci při procházce expozicí zoo aktivně vyhledávají informace
nejen o fauně NP České Švýcarsko. Ve skupinkách plní lektorem zadané úkoly. V učebně
následuje shrnutí informací a to formou prezentace. Zároveň se děti seznámí s národními
parky ČR a některými zajímavostmi NP České Švýcarsko. Nechybí ani krátké odreagování
ve formě doplňovačky a puzzle. Délka programu 2 hodiny.
Celkem se za rok 2011 zrealizovalo 126 programů ZooŠkoly s účastí 2581 osob.
Všechny programy ZooŠkoly jsou realizovány s cílem umožnit dětem zážitek v nevšedním prostředí, ale také seznámit je obecně nebo i hlouběji se živočišnou říší. ZooŠkola
nabízí programy hodinové nebo dvouhodinové. Výjimkou je tříhodinový program Světem
obojživelníků určený především pro studenty středních škol, případně i žáky vyšších tříd
druhého stupně škol základních. Některé z programů probíhají ve venkovním areálu zoo,
některé jsou určeny do učebny, jiné jsou svojí metodikou kombinované. V nabídce ZooŠkoly je část programů vybavena tištěnými pracovními listy. Bohatý výběr pracovních listů
je podle zájmu k dispozici i školním či jiným skupinám, které se programů ZooŠkoly neúčastní. Samoobslužné pracovní listy na nejrůznější témata mohou využít i rodiny s dětmi.
Část z nabízených programů ZooŠkoly je po dohodě možné také uskutečnit v Expozici
Rajské ostrovy v klubové místnosti ZooKlub. Učebna ZooŠkoly nebo případně i ZooKlub
jsou vybaveny moderní technikou pro výuku včetně multimediální tabule. Zážitek dětem
zajišťuje řada živých zvířat přímo v učebně. Může to být např. morče, gekončík ,užovka, korálovka, sklípkan, papoušek nebo outloň. Některá ze jmenovaných zvířat jsou kontaktní,
v programech ZooŠkoly je tak dětem umožněn vždy prožitek v podobě kontaktu s živým
zvířátkem.
Zvířata ZooŠkoly byla společně s některými zvířaty z chovatelského úseku v roce 2011
součástí prázdninové nabídky pro širokou skupinu návštěvníků při Setkání se zvířaty. Ve
vybraných dnech a časech bylo na předem určeném místě v areálu zoo všem návštěvníkům
podle zájmu hlazení těchto kontaktních zvířat dovoleno.
Kromě výukově-zážitkových programů mohou školní kolektivy, ale i další skupiny návštěvníků využít nabídku prohlídky zoo s průvodcem. Zajímavosti o zvířatech si z úst průvodce poslechlo 229 lidí při 15 prohlídkách, ať už běžných, nebo také večerních – po zavírací době, nebo prohlídek speciálních – např. ke Dni seniorů.
Výjezdy
Protože ne vždy je možné přijít za zvířaty a za zážitkem přímo do zoo, účastnili se lektoři s kontaktními zvířaty, ukázkami programů a besedami několika výjezdů mimo areál zoo.
Navštívili tak např. klienty domova seniorů, děti na letním táboře, ve školní družině nebo
v domě dětí. Tradičně ZooŠkola vycestovala ve spolupráci s DDM Rumburk poděkovat
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rumburským dětem do několika základních a mateřských škol za dlouholetou podporu
formou adopce chovaných zvířat.
Další činnost, vzdělávání a osvěta veřejnosti k ochraně přírody
ZooŠkola se podílí na realizaci různých programů a akcí zaměřených na osvětu a vzdělávání. Jednou z nich je např. Barevný týden. Výtvarná dílna pod širým nebem, konaná na
podporu kampaně Ape Campaign, přivítala v roce 2011 281 dětí. Ty se z úst lektorů seznámily s problematikou ohrožení velkých primátů a gibonů a s použitím krepových papírů a
dalšího materiálu následně tvořily přímo v zoo tématické výtvarné práce.
Ekologie pro všechny - Ekologický únor, další z několikadenních aktivit ZooŠkoly, nabídl v roce 2011 ohlédnutí za 36. ročníkem festivalu Ekofilm. Nabídka filmů s ekologickou
tématikou zaujala a obohatila kolektivy o celkovém počtu 202 dětí, žáků a studentů.
Programy ZooŠkoly, které jsou během školního roku využívány hlavně ze strany školských zařízení, dostali možnost okusit během dvou prázdninových týdnů úplně všichni
návštěvníci zoo. Ukázky z výukově-zážitkových programů probíhaly v učebně ZooŠkoly
v pravidelných časech. Zájem o ně projevilo 228 osob, dospělých i dětí.
Zajímavá a atraktivní aktivita, založená na prožitku, dobrodružství, ale - jak jinak - i na
nenásilné osvětě a vzdělávání určená školním dětem a nazvaná Noc v zoo se uskutečnila,
jako novinková akce, dvakrát během letních prázdnin. Početně omezená skupina dětí školního věku přenocovala přímo v areálu zoo, kdy programem byly soutěže zaměřené na zoologii, večerní prohlídka zoo s průvodcem, kontakt se zvířaty a další.
Zájmové útvary, výlety
V roce 2011 se k již tradičním zájmovým klubům pracujícím v Zoo Děčín jako další nabídka volnočasových aktivit pro děti připojil nově vzniklý zájmový útvar Teraristika, který
od září 2011 pracuje v Expozici Rajské ostrovy. Těmi již zaběhlými byly: ZooKroužek, ZooKlub a Péče o zvířata (začátečníci a pokročilí). Padesátka dětí se v těchto zájmových klubech učila pečovat o zvířata, rozšiřovala si informace a prohlubovala si kladný vztah k nim.
Část dětí navštívila na jaře 2011 v rámci poznávací exkurze Zoo Praha nebo také expozici
Ptactvo Děčínska v Oblastním muzeu v Děčíně. Kroužky při Zoo Děčín se nezajímají jen
o zvířata, ale o přírodu obecně. Členové ZooKroužku se např. v roce 2011, který byl vyhlášen Organizací spojených národů Mezinárodním rokem lesů, úspěšně zúčastnili soutěže
Zima v lese, pořádané s. p. Lesy ČR.
Ke konci roku 2011 přešla na Zoo Děčín aktivita Ekocentra, které do té doby pracovalo
při Magistrátu města Děčín. Zoo Děčín převzala a zaevidovala 172 knižních titulů a započala s tvorbou ekoprogramů pro školská zařízení.
Alena Šotolová
specialistka CNS, lektorka ZooŠkoly
zooskola@zoodecin.cz
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EAZA Ape Campaign
Pro rok 2010/2011 byla v rámci Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií vyhlášena
kampaň na ochranu velkých primátů EAZA Ape
Campaign, která byla zaměřena na lidoopy a gibony. Zoo Děčín se do kampaně EAZA zapojila 5
významnými aktivitami pro veřejnost, jimiž byly:
týdenní výtvarná dílna pod širým nebem, výstava
s interaktivními prvky, soutěž v napsání básničky a během dvou velkých akcí proběhly také soutěže na téma ke kampani.
1. Akce pro veřejnost
V roce 2011 proběhly dvě velké akce, kde se návštěvníci mohli hravou formou během
stanovištních soutěží seznámit s kampaní EAZA na záchranu velkých opic, a to: 23.4. Den
Země aneb Jarní úklid… a 8.10. I zvířata mají svátek. Samozřejmě v rámci kampaně proběhla opět tradičně i akce pro chronicky nemocné a handicapované děti Noc snů (3.6.), kde
jsme se formou soutěží této problematice také věnovali.
2. Mezinárodní den mateřského jazyka
Soutěž v napsání vtipné básničky na téma kampaně o záchraně lidoopů.
3. Barevný týden
V týdnu od 19. – 23. 9. 2011
Na podporu kampaně se každoročně koná Barevný týden – výtvarná dílna pod širým
nebem, pro ZŠ a ÚSP. Děti se formou besedy seznámily s problematikou a cílem kampaně
Ape Campaign a potom s použitím krepových papírů a dalšího materiálu tvořily tématické
výtvarné práce.
4. Výstavní síň
Kampani byla přizpůsobena i výstavní síň ZooLabyrint. První část síně se proměnila v
provizorní příbytek biologa, včetně vybavení. Návštěvníci mohli pomocí mikroskopu na
pracovním stole pozorovat např. trus goril, mohli zkoumat a osahat si nejrůznější pomůcky
a vybavení badatelova stanu nebo mohli spočinout na provizorním odpočívadle. Druhá
část síně připomínala svým uspořádáním divokou džungli. Nejrůznější rostliny byly doplněny fotografiemi z expedic do Afriky nebo Indonésie, atmosféru dokreslovaly zvuky džungle, řev gorilího samce a velkoplošné promítání fotografií lidoopů a gibonů. Ve výstavní síni
nechyběly tištěné informace o kampani a pro nejmenší návštěvníky tematické omalovánky.
Mgr. Tomáš Rus
specialista CNS, asistent zoologa
vyuka@zoodecin.cz
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Spolupráce s médii v roce 2011
Spolupráce děčínské zoo s médii se již několik let drží na slušné úrovni. Daří se prosazovat novinky jak na okresní, krajské, tak celorepublikové úrovni. Jednotliví redaktoři jsou
o veškerém dění v zahradě informování prostřednictvím elektronické pošty. Kromě tiskových zpráv dostávají také kvalitní obrazový materiál. Spolupráce s médii si velmi ceníme,
výrazně přispívá k propagaci děčínské zoo.
Televize – Zájem regionálních, ale i republikových televizních stanic vzbuzovaly v roce
2011 především zajímavé odchovy, dovezená zvířata či jejich narozeniny. Zajímavé reportáže ze Zoo Děčín odvysílala regionální odnož TV Prima - TV R1 Lyra, se svými kamerami
jezdila i TV Nova, která své reportáže prezentovala nejen v Odpoledních, ale také v Hlavních televizních novinách nebo na serveru TN.cz. Dění v zoo si samozřejmě nenechaly ujít
ani místní internetové televize. Nově jsme navázali spolupráci například s Ústeckou TV.
Rozhlas – Zpravodajství o novinkách v zoo přebírá mnoho rádiových stanic. Nejčastěji
to v roce 2011 byla regionální rádia - Hitrádio FM, Český rozhlas Sever, Rádio Blaník. Velmi nás těší spolupráce s rádii, která ve svých reportážích využívají mluveného slova pracovníků zoo.
Tisk – Největším mediálním partnerem byl i pro tento rok Deník. Nejčastěji pak samozřejmě jeho děčínská odnož a další nejbližší okresní deníky. Dle monitoringu médií vyšlo
v Deníku za rok 2011 téměř tři sta článků, fotografií, anket, pozvánek a dalších materiálů.
Velkou podporu zajišťují také deníky MF Dnes, Právo, Lidové noviny, Blesk, Aha nebo Metro. Mnoho zpráv a novinek ze zoo pravidelně zpracovává Česká tisková kancelář, která je
poskytuje dalším médiím. Informace z děčínské zoo přinášely v roce 2011 také mnohé časopisy – Koktejl, Vlasta, Katka, Fajn život, Děti a my, Blesk hobby a další. Obyvatelům Děčína
a okolí zprostředkovává pravidelné informace o akcích a novinkách týdeník Princip, Zpravodaj města Děčína, ale také měsíčník s kulturním přehledem Enter nebo inzertní a informační zpravodaj DC servis.
Internet – Kromě pravidelných aktualizací na vlastních stránkách zoo (www.zoodecin.cz, www.rajskeostrovy.cz, www.dreamnight.cz) se informace o dění v zoologické zahradě objevují také na dalších nejrůznějších webových portálech, ať už se zaměřením na
turistiku, kulturní akce, rodiny s dětmi, zoologii. Výbornou spolupráci navázala zoo nově
se zpravodajským portálem Naše Děčínsko.
Stále větší oblibu si získává prezentace zoo a poskytování informací prostřednictvím
sociální sítě Facebook. Počet fanoušků stránky narostl za rok 2011 o 737 příznivců a zastavil se na čísle 2.520. Zajímavé je číslo počtu zobrazení příspěvků - 1.244.888 zobrazení! Největší zájem byl o fotogalerii z akce Čertovský rej – lidé jí zobrazili celkem 4.604x. Obecně lze
říci, že větší zájem mají o facebookové stránky ženy (viz graf na následující stránce).
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Žena 66 %
Muž 33 %

14 %

20 %

19 %

8,3 %

13–17

18–24

25–34

35–44

5,3 %

10 %

9,5 %

5,2 %

2,3 %
45–54

2,1 %

1,5 %

1,2 %

55–64

65 +

0,37 %

0,77 %

Příznivce si tento způsob prezentace našel nejen v České republice, ale v podstatě na
celém světě:
2.542
Česká republika
35
Slovenská republika
27
Německo
21
Spojené státy americké
13
Velká Británie
8
Polsko
7
Španělsko
7
Francie
5
Rakousko
5
Turecko
4
Švýcarsko
4
Dánsko
4
Rusko
3
Taiwan
3
Japonsko
3
Finsko
3
Itálie
3
Filipíny
2
Vietnam
2
Pákistán

Pokud bychom chtěli vědět, z jakých měst naši fanoušci pocházejí, nejvíce jich najdeme v Děčíně:
1.068
314
114
70
38
38
37
48

Děčín
Praha
Ústí nad Labem
Benešov nad Ploučnicí
Teplice
Jílové
Liberec

Jaké zprávy média nejvíce zaujaly?
Lednové zpravodajství se točilo kolem prvních mláďat. Novináři měli zájem nejen
o hroznýšovce kubánské, kteří se stali prvním přírůstkem, ale informovali své čtenáře a
posluchače také o posledním mláděti předchozího roku, kterým se stal sameček makaka
chocholatého Hitam. Dalším obrovským tahákem byla zpráva o světovém unikátu, kterým
se může pochlubit právě děčínská zoo. Podle koordinátora Evropské plemenné knihy ESB
totiž chová nejstarší pár mangabejů černých napříč zoologickými zahradami celého světa.
Hukan a Bábinka, jak se výjimeční opičáci jmenují, žijí v Zoo Děčín už úctyhodných jednatřicet let.
Únorové stránky novin zaplnily fotografie z velmi podařené akce Masopust ze zoo na
zámek, pro kterou se podařilo získat zajímavé hosty. Do zoo i na zámek přijeli vařit Kluci
v akci z televizního pořadu České televize. S velkou ochotou se pustili i do porotcování soutěže O nejchutnější masopustní koblihu, kterou zoo u příležitosti Masopustu vyhlašuje již
několik let.
Velký mediální boom spustila v březnu mladá samička mravenečníka velkého Goya,
která přicestovala z holandského Amsterdamu. Do Děčína jí poslala koordinátorka Evropského záchovného programu jako partnerku pro samce Ferdu, kterého zoo dovezla již
v předchozím roce z německého Duisburgu. Zájem byl i o dvojčata outloňů malých, kteří se
narodili v Expozici Rajské ostrovy.
Duben v zoo patřil Dni Země a křtinám mláděte makaka chocholatého Hitama. Jeho
kmotrem se stal Fanda Šimčík – mladý tanečník ze soutěže Česko Slovensko má talent.
Novináři si ho nenechali ujít.
Květen se nesl ve znamení nově dovezených zvířat. Pozornost novinářů přitáhl impozantní kopytník – takin indický, a také prasata visajanská, které chová Zoo Děčín jako jediná v České republice. Na jejich křtiny dojel na Den dětí také známý český komik Václav Upír
Krejčí.
První červnový pátek patřil v děčínské zoo už tradičně handicapovaným a chronicky
nemocným dětem. Noc snů je výjimečnou akcí pro nemocné děti, během níž se jim snažíme
poskytnout opravdu netradiční zážitky, které by kvůli svému postižení možná neměli možnost v běžném životě prožít. Pro svou výjimečnost se tato akce dostala i do hledáčku novinářů. Exkluzivním hostem tohoto ročníku byla herečka a moderátorka Jitka Asterová. Více
o charitativní akci lze zjistit na www.dreamnight.cz.
Červen přinesl i krásné druhé místo pro dvojčata outloňů malých v soutěži BabyZoom
2011, kde české zoologické zahrady soutěžily o „nej“ mládě roku 2011. Děčínské outloně
předběhlo jen ostravské slůně Rashmi.
V červenci u novinářů jednoznačně vedla nová aktivita pro návštěvníky – Setkání se
zvířaty. Přestože je hlazení zvířat přes ploty expozic v zoo běžně zakázáno, je to věc, po které
návštěvníci touží. Proto se zoo rozhodla v tomto směru vyjít návštěvníkům vstříc a připravila pro ně tuto prázdninovou akci. Od pondělí do pátku jim zprostředkovala kontakt s několika zajímavými zvířaty. V pondělí to byl oslík, v úterý outloň, ve středu psouni, na čtvrtek
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připadli hadi a v pátek se mohli příchozí seznámit s hutiemi. Vždy šlo o kontaktní zvířata,
zvyklá na člověka, tudíž vhodná k hlazení. Lidé se s nimi mohli vyfotografovat a dozvědět se
i mnoho zajímavého.
Stránky novin ale zaplnil i příběh malého srnčete jménem Písklí, které se dostalo do
rukou ošetřovatelů, protože jej lidé přinesli z lesa.
V srpnu se zoo převlékla do pohádkového hávu. Děti čekala oblíbená akce plná pohádkových postaviček a soutěží. Zoo ovládli rytíři a princezny, kteří provázeli děti cestou plnou
středověkých aktivit jako je lukostřelba, střílení z kuše, trebuchetu, házení podkovou, malování erbů, odlévání pečetí a mnoho dalšího. Po splnění všech úkolů byly děti pasovány na
rytíře. Novináři si tuto akci nenechali ujít.
Zářijové objektivy novinářských fotoaparátů přitáhlo mládě lamy krotké, výtvarná
dílna pod širým nebem Barevný týden, ale také Den adoptivních rodičů, který se koná pravidelně jednou ročně a je poděkováním všem, kdo přispívají na chov zvířat v děčínské zoo.
Měsíc říjen byl v zoo opět měsícem slevovým. Právě v tomto měsíci lze navštívit zoo nejlevněji v celém roce. Taková pozitivní informace se novinářům předávala jedna báseň. Prostřednictvím zpravodajství zoo opět uveřejnila výzvu všem zahrádkářům, kterým se urodilo větší množství dýní, které by zoo mohla využít na oblíbené listopadové akci Strašidelná
zoo. Média zaujala i zpráva o vybudování Broukoviště.
Upíři, bludičky, hejkalové a další strašidla pak přitáhli pozornost novinářů v měsíci listopadu. Akce Strašidelná zoo si rok od roku získává na větší oblibě. Tradiční podvečer spojený s dlabáním dýní a strašidelnými soutěžemi si nenechalo ujít téměř dvanáct stovek lidí.
V polovině měsíce pak zoo přivítala devadesátitisícího návštěvníka. Stal se jím pětiletý
Stanislav Bejda z Mladé Boleslavi. Do Děčína přicestoval s babičkou a dědečkem. Za příchod ve správnou chvíli dostal od zoo dárkový balíček.
V prosinci se zoo radovala z nových zvířat. O dvě nové samice se totiž rozrostlo stádo
lam vikuní a samec tak získal kompletní harém. První lama přišla již během letních měsíců
ze Zoo Olomouc, druhá pak právě v prosinci z polské Zoo Opole.
Reportéry přilákal do zoo i Čertovský rej – tradiční mikulášská nadílka, kdy se zoo promění v opravdové peklo a děti čekají úkoly ze všech nejpekelnější. Že byla akce opravdovým
lákadlem, potvrzuje i fakt, že dvě novinářky z Našeho Děčínska se zde rozhodly udělat
reportáž na vlastní kůži. Převlékly se do čertovských kostýmů a plně se zapojily do organizace akce.
Alena Houšková
specialistka CNS pro mediální a informační činnost
media@zoodecin.cz
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Setkání se zvířaty / Treffen mit der Tieren / The Animal Encounters programme
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ZVLÁŠTNÍ PODĚKOVÁNÍ

NÁZEV SPOLEČNOSTI

Statutární město Děčín

POMOC

poskytnutí příspěvku na provozování zoologické
zahrady
Ministerstvo životního prostředí ČR poskytnutí příspěvku na provozování zoologické
zahrady
Ministerstvo životního prostředí ČR, poskytnutí filmů na akci „Ekologie pro všechny“
odbor propagace
Lesní úřad Děčín, p.o.
bezplatné poskytování materiálu pro úpravu
expozic
RYKO plus spol. s r.o., P & K Lahůdky s.r.o., Silisan s.r.o., DeCe Computers s.r.o.,
Envirocont s.r.o., H+M Děčín s.r.o., Limma Food s.r.o., Velkoobchod - hračky a dárkové
zboží - Ing. Barvíř, SČVK a.s., Rabina s.r.o., ZP Metal-Aliance, Dům tisku, Cukrářská
výrobna Expres Děčín - Bynov, ZUŠ Děčín, Zumba Děčín, Střední lesnická škola
Šluknov, DDM Březiny, Jiří Honzátko
finanční a materiální podpora uspořádání
8. ročníku večera pro chronicky nemocné
a zdravotně znevýhodněné děti „Noc snů Dreamnight at the zoo“
FM SYSTÉM s.r.o.
dodání cen do soutěží
Kanzelsberger, a. s.
dodání cen do soutěží
V. Grešík - NATURA s.r.o., Děčín
dodání cen do soutěží
Národní park České Švýcarsko
spolupráce při akcích
CHKO Labské pískovce
spolupráce při akcích
Dobrovolníci
spolupráce při akcích
Sedmikráska Libverda
spolupráce při akcích
MVDr. Markéta Grešíková
spolupráce na akci
Městská knihovna Děčín
bezplatný pronájem malého sálu na přednášky
Základní umělecká škola Děčín
bezplatné provedení malování na obličej,
konzultace a pomoc při výtvarných soutěžích
DDM Březiny
spolupráce při organizování některých soutěží a
zapůjčování kostýmů na akce pro veřejnost
Jiří Honzátko
bezplatné poskytnutí fotografií z děčínské zoo
Milan Figedi
za vstřícnost při výlepu plakátů
Zoo Praha
zvýhodněné vstupné pro členy ZooKroužku
Rodinné centrum Medvídek
spolupráce při akcích
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PODĚKOVÁNÍ
ZA POSKYTNUTÉ DARY
(darovací smlouva)
NÁZEV SPOLEČNOSTI

IČ:

POPIS DARU

Zahradní centrum v Děčíně BH s.r.o.,
Děčín
RABINA, s.r.o., Hudlice
Valdemar Grešík - NATURA s.r.o., Děčín
Valdemar Grešík - NATURA s.r.o., Děčín

27336182

ceny do soutěže

28937473
25483366
25483366

masné výrobky
čaje a bylinné bonbony
finanční dar na úpravu
expozice psounů prériových

PODĚKOVÁNÍ
ZA ADOPCE ZVÍŘAT
ADOPCE NA JMÉNO

MĚSTO

32 granátů pro Popelku, EOA Děčín, 1.E Děčín 1
Ahlswede Rüdiger
Pirna
Bednarski Reiner, MVDr. Děčín 4
Benda Pavel, Ing.
Děčín 3
Bendovi, rodina
Děčín 3
Bernardovi Miloslav a Miloslava Jílové
Bernardovi Miloslav a Miloslava Jílové
Bojanovi, rodina
Horní Libchava
Březinovi Zuzana, Miroslav, Martin a Lukáš Č. Lípa
Čejková Mahulena, MUDr. Děčín 2
Čekal Martin
Děčín
Čekalovy Anna a Ella
Děčín
Červenka Jan, JUDr.
Roudnice nad Labem
Daniš Stanislav
Roudnice nad Labem
Daniš Stanislav
Roudnice nad Labem
Daniš Stanislav
Roudnice nad Labem
Daniš Stanislav
Roudnice nad Labem
Daniš Stanislav
Roudnice nad Labem
Daniš Stanislav
Roudnice nad Labem
DeCe COMPUTERS s. r. o. Děčín 3
DeCe CONSULT s. r. o. Praha 9
Drozdovi Petra a Václav Děčín 8 - D. Oldřichov
Elbert Astrid, Sven, Renata, Willy Berlin
Fraňkovi, rodina
Česká Kamenice
Gatialová Michala
Dubí
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ZVÍŘE

ČÁSTKA v Kč

vlk hřivnatý
1 000,00
želva nádherná
472,99
jezevec lesní
4 200,00
vlk eurasijský
600,00
kvakoš noční
1 000,00
sklípkan bělopýřitý
600,00
sklípkan Smithův
600,00
jaguarundi
2 000,00
levhart mandžuský
3 000,00
kachnička mandarinská 1 000,00
medvěd grizzly
3 000,00
kotul veverovitý
1 000,00
kapybara vodní
1 500,00
drozdovec červenouchý 1 600,00
kalous ušatý
1 600,00
majna Rothschildova 1 600,00
muntžak malý
6 200,00
slípka zelenonohá
2 400,00
včelojed lesní
2 000,00
koza domácí
6 200,00
koza domácí
6 200,00
papoušek vlnkovaný
800,00
krkavec velký
992,80
želva nádherná 2x
1 200,00
jezevec lesní
1 000,00

Kotul veverovitý / Saimiri sciureus / Totenkopfäffchen / Common Squirrel Monkey
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ADOPCE NA JMÉNO

MĚSTO

Granátovi, rodina
Děčín 32
Granátová Lenka, Mgr.
Děčín 32
Hejdukovi, rodina
Rumburk
Homolovy a Dunovsští Libuše a Klára, Jan a Čeněk
Děčín 18
Hradilová Dana
Beroun
Hyklová Barbora
Děčín 2
Hyklová Šárka
Děčín 9
Jakubcovi, rodina
Šluknov
Jana Hrdličková - Oční optika s.r.o. Děčín 1
Janoutová a Kunst Jana a Jiří Jílové u Děčína
Jukl Pavel
Děčín 9
Kadlečková Marie
Děčín 27
Karate klub Děčín
Děčín 2
Klub českých turistů
Krásná Lípa
Knöckel Ingeborg
Moritzburg
Knotkovi Tereza a Matyáš Děčín 4
Kreuterová Jitka, MUDr. Děčín 6
Kreuterová Jitka, MUDr. Děčín 6
Krupa Jana
Pirna
Kubíčková Alice
Praha 5
Kupková a Břečka Zuzana a Zdeněk Česká Kamenice
Labuta Dušan, Ing.
Děčín 1
Langpaulová Lucie
Děčín
Lauková Milada
Most
Lauková Milada
Most
Liška Tomáš, Mgr.
Krupka
Löbel Kerstin
Pirna
Mikesková a Szabová Denča a Slávka Děčín 3
Milota Ladislav
Praha 4
MORAVANGROUP s.r.o. Brno
MŠ Bratří Čapků
Česká Lípa
MŠ Palackého
Česká Kamenice
MŠ K. H. Borovského
Děčín 32
MŠ Riegrova
Děčín 2
Mušková a Zeman Tereza a Jiří Děčín 12
NBB BOHEMIA s.r.o.
Benešov nad Ploučnicí
Niklas Barbara
Pirna
Novák Radim
Litoměřice
Parýzková a Švec Naďa a Pavel Děčín 1
Petřík Alan
Praha 9
První uliční výbor Pod Kaplí Děčín 6
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ZVÍŘE

sova pálená
medvěd malajský
zmije obecná
mlok skvrnitý
liška obecná
osel domácí
jezevec lesní
želva nádherná
kakadu brýlový 3x
hrdlička čínská 2x
sýček obecný
želva annámská
čáp bílý
čáp černý
krkavec velký
outloň malý
urson kanadský
veverka Prévostova
kvakoš noční
osel domácí
krkavec velký
mravenečník velký
margay
puštík obecný
ropucha obecná
liška obecná
pásovec štětinatý
ledňák obrovský
krkavec velký
sýček obecný
mýval severní
sýček obecný
makak chocholatý
mýval severní
králík divoký
agama kočinčinská
čáp černý
kapybara vodní
mravenec lesní
prase visajanské
kalous ušatý

ČÁSTKA v Kč

700,00
1 000,00
1 000,00
600,00
1 000,00
1 000,00
600,00
600,00
12 600,00
1 200,00
800,00
1 000,00
1 800,00
1 800,00
1 078,52
600,00
4 600,00
4 600,00
806,45
1 000,00
1 000,00
18 000,00
1 000,00
1 400,00
600,00
600,00
2 416,79
2 000,00
1 000,00
800,00
1 500,00
800,00
2 643,00
500,00
600,00
2 000,00
1 892,76
10 000,00
600,00
600,00
1 600,00

ADOPCE NA JMÉNO

MĚSTO

Puffovi manželé
Děčín 2
Rosulek a Rýznarová Lukáš a Pavla Děčín
Roubíčková Adéla
Borotín
Rousek Michal
Děčín 9
RUMBURSKÉ DĚTI
Rumburk
Růžičková Jiřina
Jedlka
Sbor dobrovolných hasičů, Krásná Lípa
Sbor dobrovolných hasičů, Krásná Lípa
Sedláčková Hana
Rumburk
Seidlovi,rodina
Rumburk
Schmidová Alena
Děčín 10
Schwarz Ivan
Děčín 1
Skalských Dana a Milan Děčín
SŠ řemesel a služeb, p. o. Děčín
Stap Vilémov, a. s.
Vilémov u Šluknova
Straková a Obrovská Vlasta a Lenka Praha 4
Stransky Günter
Pirna
Stross Radim
Děčín 1
Šamša Vladimír, Mgr.
Jiříkov
Šíma Pavel
Mimoň
Štercl Daniel
Ústí nad Labem
MŠ, třída zajíčků
Doksy
Vašákovi Jana a Josef
Děčín 27
Vogt Christina
Pirna
Volešákovi Irena a Aleš
Děčín 27
Vrábelovi, rodina
Děčín 2
WF Hospital spol. s r.o.
Děčín 1
Wünsche Dieter
Pirna
Wünsche Dora
Pirna
Zajícová a Pithart Martina a Pavel Děčín
Zajícová-Rešić Eva
Praha 2
Zelená Karkulka EOA
Děčín 1
ZŠ a MŠ
Dobkovice u Děčína
ZŠ a MŠ
Petrovice
ZŠ Komenského nám.
Děčín 1
ZŠ
Horní Beřkovice
ZŠ
Klášterec nad Ohří
ZŠ Gen. Svobody
Nový Bor
ZŠ
Rumburk
ZŠ Tyršova
Rumburk
Žabáčci EOA Děčín
Děčín 1
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ZVÍŘE

ČÁSTKA v Kč

sklípkan potulný
600,00
vlk eurasijský
2 000,00
kapybara vodní
600,00
levhart mandžuský
600,00
medvěd grizzly
16 481,00
psoun prériový
1 000,00
papoušek vlnkovaný
800,00
želva nádherná
600,00
kočka divoká
1 000,00
kvakoš noční
1 000,00
výr velký
2 290,00
krkavec velký
900,00
sova pálená
1 600,00
klokan parma
5 000,00
kozorožec kavkazský 8 200,00
malpa hnědá
1 200,00
pásovec štětinatý
2 416,79
osel domácí
1 500,00
sýc rousný
1 000,00
osel domácí
1 000,00
sovice sněžná
2 800,00
prase visajanské
1 000,00
papoušek zpěvavý
1 000,00
výr velký
2 066,19
veverka obecná
1 000,00
sýček obecný
1 000,00
klokan parma
6 800,00
kvakoš noční
806,45
krkavec velký
806,45
králík divoký
600,00
sýček obecný
800,00
psoun prériový
3 800,00
kalimiko
690,00
sýc rousný
800,00
kalimiko
13 000,00
kakadu sumbský žlutol. 1 000,00
mýval severní
4 200,00
kotul veverovitý
1 822,00
puštík bělavý
3 670,00
papoušek vlnkovaný
800,00
kotul veverovitý
600,00

PODĚKOVÁNÍ
ZA PŘÍSPĚVEK NA ZVÍŘATA
JMÉNO DÁRCE PŘÍSPĚVKU

MĚSTO

POZNÁMKA

ČÁSTKA v Kč

Janská Miroslava
Kačer Emil

Benešov nad Ploučnicí
Benešov nad Ploučnicí

měsíční platby
jednorázový příspěvek

2 400,00
3 000,00

Výčet spolupráce s firmami, které podporují Zoo Děčín – Pastýřská stěna, p.o. zdaleka
nekončí, neboť i firmy, které se v děčínské zoo prezentují, svým způsobem podporují chod
této zoo. Zde je výčet všech aktivit, které částečně ovlivnily chod naší organizace v roce
2011:

PODPORA ZVÍŘAT
(smlouva o reklamě)
NÁZEV SPOLEČNOSTI

IČ:

ZVÍŘE

HODNOTA v Kč (bez DPH)

DOKOM FINAL s.r.o., Děčín 32 – Boletice 25487230 mangusta liščí
DeNas Děčín s.r.o., Děčín 9
25012282 klokan parma

6 000,00
6 800,00

PODPORA ZOO
(smlouva o reklamě)
NÁZEV SPOLEČNOSTI

IČ:

POPIS

HODNOTA v Kč (bez DPH)

Metal-Aliance, Děčín 1
Agentom Alfa, s.r.o., Praha 1

48703893
64581110

finanční částka
finanční částka

8 334,00
5 000,00

PODPORA AKCE NOC SNŮ
(smlouva o reklamě)
NÁZEV SPOLEČNOSTI

IČ:

POPIS

ENVIROCONT s.r.o., Ústí nad Labem
RYKO PLUS spol. s r.o., Děčín
SČVAK, a.s., Teplice
De Ce COMPUTERS s.r.o., Děčín
P & K Lahůdky s.r.o, Děčín

27265676
699000943
49099451
44567626
47308800

finanční částka
finanční částka
finanční částka
finanční částka
občerstvení
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HODNOTA v Kč (bez DPH)

3 000,00
10 000,00
10 000,00
2 000,00
3 000,00

REKLAMA ZOO DĚČÍN

Mimo aktivit, ze kterých Zoo Děčín v rámci Centra návštěvnických služeb peníze přijímala, byly i aktivity, které jsme vynaložili na propagaci naší zoo.
NÁZEV

POPIS

HODNOTA v Kč (bez DPH)

Enter (měsíčník - zpravodaj
o kulturním dění v Děčíně)
Příroda (měsíčník)
Dopravní infosystém (Walli)
Princip (děčínský týdeník)
Mladá fronta DNES (Severní Čechy)
České Švýcarsko o.p.s.
Kompakt spol. s r. o. Poděbrady
Pavel Apjár

přehled pořádaných akcí zoo
7 120,00
inzerce 1/4 strany
5 880,00
informační dopravní značky - Děčín
14 400,00
inzerce PF
720,00
inzerce PF
1 294,00
inzerce v katalogu ubytovatelů
4 200,00
reklama na nástěnné informační mapě 13 200,00
banner ZOO
– umístěný na zimním stadionu
5 175,00
Enter (měsíčník– zpravodaj
program naší ZOO
v období 1. 7. -–31. 8. 2011
1 440,00
o kulturním dění v Děčíně)
Milan Figedi
výlep letáků v Děčíně
zdarma
Zámek Děčín - informační centrum umístění stojanu s letáky zoo
zdarma
Děčínská sportovní, p. o. - plav. areál umístění stojanu s letáky zoo
zdarma
DC servis
přehled pořádaných akcí
zdarma

Setkání se zvířaty / Treffen mit der Tieren / The Animal Encounters programme
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rok 2011 v zoo
očima ekonoma

Hospodaření Zoo Děčín k 31. 12. 2011 (v tis. Kč)
Ukazatel

Skutečnost
12/2011

Skutečnost
od zač. r. 2011

Roční
plán

% plnění
k roč. plánu

130,569
55,661
2,620
72,288

4580,000

95,0

600,000
12000,000

100,3

1265,569
1937,341
-671,772

4349,476
3908,788
211,160
229,529
149,919
12035,000
777,945
17312,340
17484,446
-172,106

17180,000
17430,000

100,8
100,3

109,885
6,128
103,757
1375,454
1943,469
-568,015

958,006
782,149
175,857
18270,346
18266,595
3,751

700,000
450,000

136,9
173,8

17880,000
17880,000

102,2
102,2

612,800
578,300
34,500
26,500
21823,000
31,370
18669,000

7213,600
6899,800
313,800
30,490
18858,000
32,000
19271,000

7550,000
7200,000
350,000
32,000
18750,000
98,0
96,9

95,5
95,8
89,7
95,3
100,6

HLAVNÍ ČINNOST
Vlastní výkony celkem
- vstupné
- parkovné
- ostatní výkony
Zúčtování fondů
Příspěvek zřizovatele - provoz
Příspěvek MŽP
Výnosy celkem
Náklady celkem
Výsledek hospodaření

1135,000

VEDLEJŠÍ ČINNOST
Výnosy celkem
Náklady celkem
Výsledek hospodaření
VÝNOSY CELKEM
NÁKLADY CELKEM
VÝSLEDEK CELKEM

MZDY
Mzdové náklady celkem
z toho mzdové nákl. bez OON
OON
Přepočtený stav pracovníků
Prům. mzda 1 zaměstnance
Přepočtený stav pracovníků
Průměrná mzda zaměstnance
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Přehled celkové návštěvnosti v roce 2011
12/2011

za rok 2011

Areál Zoo Děčín
dospělí
děti
neplatící
CELKEM

533
354
455
1342

39296
23190
8780
71266

Rajské ostrovy
dospělí
děti
neplatící
neplatící ze ZOO
CELKEM

182
138
45
463
828

3423
2437
1809
15144
22813

715
492
963
2170

42719
25627
24734
93080

Celkem ZOO + Rajské ostrovy
dospělí
děti
neplatící
CELKEM

roční plán

70000

Dagmar Kedlesová
ekonom/manažer CNS
ekonom@zoodecin.cz

Liška obecná / Vulpes vulpes / Rotfuchs / European Red Fox
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Rozbor hospodaření za rok 2011
Úvod:
Celková návštěvnost Zoo Děčín – Pastýřská stěna, p.o. za rok 2011 činila 93 080 osob,
tj. 132,9 % plánu pro rok 2011 (celkem plán činil 70 000 návštěvníků). V roce 2010 činila
návštěvnost zoo 73 117 osob. Návštěvníci děčínské zoo mají vstup do Expozice Rajské ostrovy
zdarma, této možnosti využilo 15 144 osob, což je oproti loňsku mírný nárůst.

Vyhodnocení nákladů:
Bylo řešeno několik havarijních stavů (ceny jsou včetně DPH):
- oprava chladícího zařízení kafilerie (opakovaná), celkem Kč 21 628,-- výměna a pořízení nového čerpadla ve vodním vrtu, Kč 25 555,-- havarijní oprava stropu na WC pro návštěvníky, Kč 8 980,-- havarijní oprava přístřešků u expozic (2x mravenečník, margay, drápkaté opičky),
celkem Kč 51 710,-- průběžné drobné opravy různých havarijních a nevyhovujících stavů, celkem
Kč 25 650,-- nutná oprava a výměna elektrických ohradníků, zakoupení nového záložního zdroje,
Kč 13 416,-- zakoupení nového profesionálního mixeru do kuchyně pro zvířata (vzhledem k
náročnosti přípravy potravy např. pro mravenečníka, běžné mixéry byly neustále
rozbité, proto se přistoupilo k zakoupení profi), Kč 28 788,-- výměna bojleru v Expozici Rajské ostrovy a další drobné opravy, Kč 10 000,-- oprava dřevěného sezení pro návštěvníky, Kč 18 140,-- různé opravy např. vozového parku, který je zastaralý, Kč 43 788,-- údržba mořského akvária v Expozici Rajské ostrovy, celkem Kč 40 170,-- rekonstrukce expozice pro prasata visajanská, celkem cca Kč 6 000,-- rekonstrukce expozice pro takiny indické, celkem cca Kč 3 000,-- oprava oplocení v dětské zoo, celkem cca Kč 3 000,-- oprava malého dětského hřiště Kč 219 436,-- havarijní oprava střechy na zimovišti vodních ptáků Kč 78 640,-- (kompletní výměna
krytiny vč. několika trámů)
Další nutné opravy v areálu zoo:
- Areál zoo je všeobecně velmi zastaralý, léta se do areálu zoo ve velkých objemech
neinvestovalo a bohužel je to již velmi znát. Majetek chátrá, opravu, zateplení,
výměnu otopného systému apod. stále ještě vyžaduje velká část ubikací zvířat i chata
Yveta, kde jsou šatny zaměstnanců.
- V havarijním stavu je střecha na správní budově zoo, do které zatéká a z tohoto
důvodu se i zbortil strop na veřejných WC pro návštěvníky (střecha je velká, z měděných plátů).
- Prolézačky, dětské hřiště – velmi staré, snažíme se stále opravovat a udržovat v provozu, postupně chátrající nebezpečné prvky odstraňujeme a snažíme se je, v rámci
finančních možností organizace, nahrazovat novými.
- Probíhá kompletní výměna sítí na expozicích bažantů.
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Mangusta liščí /Cynictis penicillata / Fuchsmanguste / Yellow Mongoose
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Veškeré opravy hradíme z finančních prostředků na provoz, případně z rezervního
fondu organizace, pokud se jedná o opravy u zvířat (účelově vázané dary z adopcí zvířat,
kde je nutné prostředky využít pouze ke zlepšení podmínek chovaných zvířat).
Vypověděli jsme smlouvu Technickým službám Děčín, a. s. na úklid areálu, zde je tedy
úspora nákladů cca Kč 150 000,-- za rok. Areál uklízíme pravidelně jednou týdně naším,
vlastními silami upraveným, malotraktorem, který je ovšem již také starý přes 10 let. Na
úklidu areálu se podílejí i odsouzení k OPP, nezaměstnaní v rámci VPP, žáci ze Speciální
školy Bynov v rámci pracovní výchovy apod.
V letošním roce se naší zoo podařilo od koordinátorů Evropských záchovných programů
získat několik velmi vzácných a unikátních nových zvířat, např. samici mravenečníka, pár
takinů indických, pár prasat visajanských, dvě samice lamy vikuni a další. Zvířata jsou
v rámci záchovných programů poskytována zdarma, ale jsou s tím ovšem spojeny náklady
na transporty těchto zvířat (Amsterdam, Rotterdam, Mnichov, Berlín), tzn. náklady na
PHM, zahraniční diety pro chovatele a ubytování, celkem cca Kč 60 000,--.
Již v minulých letech se přistoupilo k výměně otopného systému, oken a k zateplení
pavilonu opic, kde byly obrovské tepelné ztráty (hned po první zimě byla úspora plynu Kč
40 000,--). Dále byl na šatnách chovatelů nahrazen starý elektrický kotel (roční náklady na
el. energii cca Kč 100 000,--), krbovými kamny na dřevo s výměníkem. Jsou zde ale stále
ještě objekty s velkými tepelnými ztrátami, např. pavilon malých koček a zimoviště vodních
ptáků. Zde jsou momentálně používány el. přímotopy. Je nutné protáhnout vedení plynu
od pavilonu opic (cca 30 m), namontovat nové plynové kotle, udělat rozvody a radiátory,
celková náklady na tuto akci jsou odhadovány na cca Kč 200 000,-- (rok 2010).
Celkové výnosy k 31. 12. 2011: Kč 18 270 346,-Z toho příspěvek na provoz od zřizovatele k 31. 12 2011: Kč 12 000 000,-Převod příspěvku na Ekocentrum: Kč 35 000,-Celkové náklady k 31. 12. 2011: Kč 18 266 595,-Výsledkem hospodaření k 31. 12. 2011 je zisk ve výši Kč 3 751,-Dotace od zřizovatele je oproti roku 2010 nižší o Kč 600 000,-Mzdové náklady (včetně OON) k 31. 12. 2011 Kč 7 213 600,-Mzdové náklady bez OON jsou k 31. 12. 2011 Kč 6 899 800,-Limit mzdových nákladů (bez OON) na rok 2011 byl Kč 7 200 000,--. V roce 2010
byl mzdový limit Kč 7 400 000,--, byl tedy snížen o Kč 200 000,-- oproti roku 2010.

Vyhodnocení příjmové části rozpočtu k 31. 12. 2011:
Hlavními složkami vlastních příjmů bylo již tradičně vstupné (Kč 3 908 788,--), prodej
upomínkových předmětů (Kč 958 006,--), příjmy z reklamy (Kč 111 622,--), příjmy
z pronájmu občerstvení (Kč 118 316,--) a dary, získané prostřednictvím tzv. adopce
zvířat, které však neovlivňují hospodářský výsledek, neboť jsou účtovány ve prospěch
rezervního fondu organizace.
Ukončili jsme pronájem parkoviště a provozujeme ho sami, k 31. 12. 2011 činily
příjmy za parkovné Kč 211 160,--.
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Jako již každoročně, požádali jsme i v roce 2011 o příspěvek Ministerstva životního prostředí ČR na provoz zoo podle Zákona o zoologických zahradách a příslušného Nařízení
vlády ČR, žádost je schválená v celkové výši Kč 777 945,--. Jedná se o podporu nenárokovou, proto nemohl být příspěvek zahrnut do plánu.
Žádost byla podána na podporu chovu ohrožených druhů zvířat, na členství v mezinárodních organizacích, na účast na konferencích EAZA a WAZA, na plemennou knihu koček rybářských, atd. Bohužel až v průběhu schvalovacího procesu, začátkem července
2011 bylo rozhodnuto, že v letošním roce z tohoto dotačního titulu nebudou podpořeny
žádné projekty EVVO (bod 2.7), ani účast na konferencích či členství v mezinárodních organizacích (bod 3.1), ale pouze náklady na krmení, přestože celkový objem finančních prostředků byl ve stejné výši jako v loňském roce. Děčínská zoo na tomto rozhodnutí tratila tedy nejvíce ze všech zoo, protože nechová ekonomicky nákladné druhy zvířat (slony, žirafy,
gorily, apod.) jako velké zoo.

Náklady na mzdové prostředky k 31. 12. 2011:
Celkové mzdové náklady za rok 2011 činily Kč 7 213 600,--. Mzdové náklady na organizaci, bez OON, činily k tomuto datu Kč 6 899 800,--. K 30. 4. byla provedena reorganizace a
ukončen pracovní poměr s vedoucím údržby, sloučena funkce vedoucího údržby a zoologa.
OON (ostatní osobní náklady) činí Kč 313 800,--. Průměrná mzda zaměstnance Zoo Děčín
činila k 31. 12. 2011 Kč 18 858,-- hrubého.

Podrobný přehled některých účtů k 31. 12. 2011,
porovnání ke stejnému období roku 2010:
501 – Spotřeba materiálu
502 – Spotřeba energie

511 – Oprava a udržování
512 – Cestovné
513 – Náklady na reprezentaci
518 – Ostatní služby
602 – Tržby z prodeje služeb
604 – Tržby za prodané zboží
644 – Výnosy z prodeje mater.

Oproti roku 2010 došlo ke snížení spotřeba materiálu
o Kč 270 tis.
Navýšení spotřeby energií o Kč 59 tis., což bylo způsobeno výpadkem čerpadla v našem vlastním vrtu a
vlivem zvýšení cen energií.
Řešení havarijních stavů navýšení o Kč 129 tis., proúčtováno z rezervního fondu organizace.
Na stejné úrovni jako v loňském roce.
Na stejné úrovni jako v loňském roce.
Snížení o Kč 300 tis. proti roku 2010.
Zvýšení tržeb o Kč 1 100 tis. Kč (vyšší návštěvnost a
zvýšené vstupné).
Na stejné úrovni jako v loňském roce.
Výnosy z prodeje zvěře je větší o Kč 40 tis.

Kateřina Majerová
ředitelka
katerina.majerova@zoodecin.cz
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Husa labutí /Anser Cygnoides / Schwanengan / Swan Goose

65

Sumář

Rok 2011 v Zoo Děčín byl rokem rekordní návštěvnosti. Do zoo na Pastýřskou stěnu si
našlo cestu celkem 93 080 lidí! Tímto číslem padla historicky nejvyšší návštěvnost z roku
1972, kdy statistiky uvádějí jednadevadesát tisíc návštěvníků. Návštěvnicky úspěšnému
roku předcházelo mnoho práce na zvelebování zahrady, importy nových zvířat, úspěšné
odchovy, bohatá programová nabídka a přízeň médií i počasí.
Zoo se rozrostla o několik nových druhů zvířat. K nejvýznamnějším importům patřil
dovoz takinů indických (samec ze Zoo Mnichov, samice ze Zoo Berlín) a prasat visajanských (pár ze Zoo Rotterdam), s jejichž chovem začala Zoo Děčín jako první zoologická zahrada v České republice. Přibyla také mladá samička mravenečníka velkého (Zoo Amsterdam), horští kopytníci nebo vodní ptactvo. K významným odchovům pak patřila dvojčata
outloňů malých v Expozici Rajské ostrovy, což se během roku podařilo hned dvakrát, dále
pak mláďata makaků chocholatých, hutií kubánských, sovic sněžných, seriem rudozobých, norků evropských či kvakošů nočních. Radost z podařených odchovů a importů
během roku zkazilo několik úhynů zvířat. Zoo přišla o vzácného samce babirusy celebeské,
makaka chocholatého a samici kočkodana černolícího. Dobré zprávy přicházely z Filipín,
kde zoo realizuje in-situ projekt Tarsius. Terénní zooložka RNDr. Milada Řeháková Ph. D.
tam svou prací dosáhla uzavření naprosto nevyhovujícího chovného zařízení, kde byli ve
velmi špatných podmínkách drženi vzácní nártouni filipínští.
Samotný areál zoologické zahrady procházel během roku omlazovací kúrou. Velkou
radost jsme udělali našim nejmenším návštěvníkům rekonstrukcí dětského hřiště v horní
části zoo. Proběhly prořezávky stromů a keřů, nově byly osázeny záhony u expozic vodních
ptáků a lam krotkých, začalo se s rekonstrukcí expozice psounů prériových a ursonů kanadských, došlo k úpravám expozic takinů indických, prasat visajanských, zimoviště vodního ptactva a dalších.
Na podporu návštěvnosti bylo uspořádáno celkem 47 akcí pro širokou veřejnost, které
cíleně navštívilo přes 16 tisíc osob. Velkých odpoledních a mediálně velmi zviditelněných
akcí bylo devět. Novinkou byla akce Masopust ze zoo na zámek, kdy jsme se vydali mimo
brány zoo a společně s návštěvníky prošli v průvodu městem na děčínský zámek. Byla tak
zahájena nová tradice. Velké ohlasy přinesla i novinka určená pro děti školou povinné pod
názvem Noc v zoo. Jednalo se o přenocování ve stanech v areálu zoo s programem. Nemalý
zájem příchozích vzbudila také prázdninová akce Setkání se zvířaty, kdy se návštěvníci
mohli seznámit s vybranými zvířaty a nechyběla ani možnost hlazení, což je běžně v zoologických zahradách zakázáno.
Zoo Děčín se v roce 2011 podařilo získat dotaci z programu „Příspěvek zoologickým
zahradám“ od Ministerstva životního prostředí, která podpořila chov zvířat, vydání plemenné knihy koček rybářských a vydání Výroční zprávy Unie českých a slovenských zoo za
rok 2010. Návštěvníci se dočkali také vydání oblíbeného zpravodaje Ursus, který přináší
zprávy o dění v zoo.
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Jaguarundi / Herpailurus yagouaroundi / Jaguarundi / Jaguarundi
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Zusammenfassung

Das Jahr 2011 brachte dem Zoo Děčín die Rekordbesucheranzahl. Den Weg in den Zoo
auf der Schäferwand fanden insgesamt 93 080 Leute! Diese Anzahl überschritt die historisch höchste Besucheranzahl vom Jahr 1972, wo die Statistiken 91 000 Besucher aufführen. Diesem erfolgreichen Jahr ging viel Arbeit an der Verbesserung des Gartens,
Importe neuer Tiere, erfolgreiche Aufzucht, reiches Programmangebot und die Gunst der
Medien sowie des Wetters voraus.
Die Sammlung wurde um einige neue Tierarten erweitert. Zu den bedeutendsten Importen gehörte der von zwei Mishmi-Takinen (das Männchen aus dem Zoo München, das
Weibchen aus dem Zoo Berlin) und der Visayas-Pustelschweine (ein Paar aus dem Zoo Rotterdam), die der Zoo Děčín als erster tschechischer Zoo zu züchten begann. Es kamen auch
ein junges Weibchen des Ameisenbären (Zoo Amsterdam), Berghuftiere und Wasservögel. Zu den bedeutendsten Aufzüchten gehörten Zwillinge des Zwergplumploris in der
Exposition Paradiesinseln, die in diesem Jahr gerade zweimal geboren wurden und weiter
Jungtiere des Schopfmakaks, der Hutiaconga, der Schnee-Eule, der Rotfußseriema, des
Europäischen Nerzes und des Nachtreihers. Die Freude an den gut gelungenen Aufzüchten und Importen wurde durch ein paar Todesfälle beeinträchtigt. Im Zoo starben das seltene Männchen der Babirusa, ein Schopfmakak und ein Weibchen der Rotschwanzmeerkatze. Gute Nachrichten kamen aus den Philippinen, wo der Zoo das in-situ Projekt Tarsius
realisiert. Unsere Terrain-Zoologin RNDr. Milada Řeháková erzielte dort durch ihre Arbeit die Schließung einer völlig ungenügenden Zuchteinrichtung, wo seltene PhilippinenKoboldmakis unter sehr schlechten Bedingungen gehalten wurden.
Das Areal des Zoos durchlief während des Jahres eine Verjüngungskur. Große Freude
bereiteten wir unseren kleinsten Besuchern mit der Rekonstruktion des Kinderspielplatzes im oberen Teil des Zoos. Bäume wurden gefällt und Sträucher ausgerissen, die Beete an
den Expositionen der Wasservögel und Lamas wurden neu bepflanzt, wir begannen die
Exposition der Präriehunde und der Nordamerikanischen Baumstachler zu rekonstruieren, wir erstellten Expositionen für Takine, Visayas-Pustelschweinen, ein Überwinterungshause für Wasservögel und anderes.
Zur Steigerung der Besucheranzahl wurden insgesamt 47 Veranstaltungen für die breite Öffentlichkeit organisiert, die zielsicher mehr als 16 000 Personen einbrachten. Es wurden neun Nachmittagsaktionen veranstaltet, für die in den Medien stark geworben wurde.
Eine Neuheit war die Veranstaltung „Faschingzug vom Zoo aufs Schloss“, wo wir aus dem
Zoo herauskamen und zusammen mit den Besuchern durch die Stadt bis aufs Schloss Děčín gingen. So wurde eine neue Tradition begonnen. Guten Anklang fand auch die für
Schulkinder bestimmte Neuheit mit dem Namen „Nacht im Zoo“. Es ging um die Übernachtung in Zelten im Areal des Zoos mit Programm. Beträchtliches Interesse der Ankömmlinge rief auch die Ferienveranstaltung „Treffen mit den Tieren“ hervor – die Besucher konnten ausgewählte Tiere kennenlernen und sie streicheln, was normalerweise in
den Zoos verboten ist.

68

Leguán kubánský / Cyclura nubila nubila / Kuba Wirtelschwanzleguan / Cuban Iguana

69

Es ist uns gelungen, im Jahr 2011 eine Dotation aus dem Programm „Unterstützung
der zoologischen Gärten“ vom Umweltministerium zu gewinnen, die die Tierzucht, die
Ausgabe des Stammbuches für Fischkatzen und die Ausgabe des Jahresberichtes von der
Union der Tschechischen und Slowakischen Zoos für das Jahr 2010 unterstützte. Die Besucher erwarteten auch die Ausgabe vom beliebten Merkblatt Ursus, das über das Geschehen
im Zoo schreibt

Summary

The past year was a breaking point for the zoo in terms of attendance, with the impressive count of 93,080 people finding their way to the grounds, this beating the previous record
of 1972, for which the statistics show ninety-one thousand of visitors. In addition to being
preceded by a lot of work done to the cultivation of the zoo, the success was supported by
new animal imported or bred successfully as well as the generous menu of programmes and
the favour of the media and weather.
The zoo species collection was expanded with several new arrivals, the most important
of these being Mishmi Takins, the male coming from Munich and the female sent from Berlin, in addition to Visayan Warty Pigs, the pair of which transferred from Rotterdam made
our zoo the first-ever holder of these animals in the Czech Republic. Newcomers included a
young female Giant Anteater from Amsterdam, mountain hoofed mammals and aquatic
birds. The list of noteworthy offspring bred and reared includes twins in Pygmy Slow Lorises at the Paradise Islands Exhibit, this success arriving twice during the year, and the
young in Sulawesi Crested Macaques, Cuban Hutias, Snowy Owls, Red-legged Seriemas,
European Minks or Night Herons. Sadly, the pretty moments of successful breeding and
new animals coming in during the year went wrong with several deaths, this involving the
lost male of rare Babirusas and females of the Sulawesi Crested Macaque and the Redtailed Monkey.
Good news were coming from the Philippines, a country where zoo's in situ project called Tarsius has been underway. Dr Milada Řeháková, the zoo's staff member and a field expert in zoology was successful in efforts to shut down a local totally sub-standard breeding
facility where they kept the rare Philippine Tarsier under very bad circumstances.
The zoo grounds as such were undergoing a "rejuvenating cure" throughout the year.
In addition to the renewal of the children's playground in the upper part of the zoo, which
made our youngest guests very happy, there was extensive tree and shrub pruning and new
vegetation planting, the latter taking place near the exhibits for aquatic birds and llamas.
Renewal and rearrangement work was launched or completed in the exhibits for Blacktailed Prairie Dogs & North American Porcupines, Mishmi Takins and Visayan Warty Pigs
and others, as well as in the wintering facility for aquatic birds.
To support the attendance, a total of 47 events were held for the general public and attracted more than 16,000 people. Of these, there were nine large half-day events, all very
well promoted by the media. A new member to this family, the Carnival Parade from the Zoo
to the Chateau event, saw the carnival procession leaving the zoo gate and walking through
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the city as far as the Děčín Chateau along with zoo visitors, thus starting a new tradition.
Great feedback was also received due to another new activity. Designed for school children
and called the Night at the Zoo, it involved an overnight stay on the grounds along with a
special programme. A considerable attraction of incoming guests was also raised through
the holiday event called Animal Encounters, where the visitor had the opportunity of meeting and petting animals. However, since the latter is normally not allowed in zoos, it should
be stressed out that this activity involved only creatures so designated.
The zoo was successful in receiving a grant from the Zoo Support programme managed
by the Ministry for Environment, the activities supported comprising animal management
and new editions of the Fishing Cat Studbook and the Annual Report of the Union of Czech
and Slovak Zoos for 2010. Another edition of the popular newsletter called Ursus was also
released to inform the visitor about what was happening at the zoo.

Jeřáb mandžuský / Grus japonensis / Mandschurenkranich / Red-crowned Crane
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Medvěd hnědý-grizzly / Ursus arctos horribilis / Grizzlybär / Grizzly Bear
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je členem těchto mezinárodních organizací:

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

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

International Zoo Educators Association
IZE - Mezinárodní asociace zoo-pedagogů

UCSZOO

UNIE ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH
ZOOLOGICKÝCH ZAHRAD

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

