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Funkce

Řídící a komunikační centrum

Centrum návštěvnických služeb

Centrum péče o zvířata

Technický úsek – údržba areálu zoo

Kateřina Majerová
Roman Řehák

Dagmar Kedlesová
Jaroslava Granátová
Bc. Dita Hendlová
RNDr. Milada Řeháková, Ph. D.

Ing. Dagmar Floriánová

Alena Houšková
Alena Šotolová

Mgr. Tomáš Rus
Lenka Landová
Alena Egrová
Bc. Klára Křížková
Petra Sokolářová

Zuzana Slouková
Jiří Doubek
Sabina Petrlíková
Jiří Chadima
Radka Krejčová
Pavla Cabrnochová
Lenka Kovářová
Šárka Bodláková
Zdeněk Šimek
Naďa Malečková
Pavel Liška
Kateřina Štolbová
Eliška Studená
Vít Kaška
Jiří Řehák
Miroslav Chrastný
Barbora Lišková
Daniel Krejčí

Eva Fiegerová
Ivan Stodola
Miroslav Pokorný
Iossif Mašek
Pavel Brůža

ředitelka 1997
vedoucí chovatelského úseku / zoolog 1990
zástupce ředitelky
ekonomka/manažerka návštěvnických služeb 2007
účetní/personalistka 1999
asistentka pro marketing 2000, návrat po MD 6. 2. 2012
terénní zooložka, koordinátorka EEP 2000 , t.č. MD

vedoucí Centra návštěvnických služeb 2006
/specialistka pro marketing
specialistka pro mediální a informační činnost 2003
lektorka ZooŠkoly / specialistka
pro návštěvnické služby 2006
lektor ZooŠkoly / asistent zoologa 2008
recepční - zoo 2006
recepční - Expozice Rajské ostrovy 2006
recepční - Expozice Rajské ostrovy 2006
recepční - zoo 2006

chovatelka zvířat 1984
chovatel zvířat 1992
chovatelka zvířat 1997, t.č. MD
chovatel zvířat 1999
chovatelka zvířat 1990
chovateka zvířat 2002
chovatelka zvířat 1999, t.č. MD
chovatelka zvířat 2007
chovatel zvířat 2006
chovatelka zvířat 2006
chovatel zvířat 2007
chovatelka zvířat – Expozice Rajské ostrovy 2008
chovatelka zvířat 2010
pomocný chovatel zvířat 2. 7. – 16. 7. 2012
pomocný chovatel zvířat od 1. 10. 2012
pomocný chovatel zvířat 17. 7.– 31. 7. 2012
pomocná chovatelka zvířat 1. 8.– 16. 8. 2012
pomocný chovatel zvířat 17. 8.– 31. 8. 2012

zahradnice 1989
řidič 1995
zedník 2002
údržba a rozvoj 2002
elektrikář 2003



fluktuace
zaměstnanců
fluktuation of staff
Fluktuation
des Personals

Příchod/Arrival/Zugang Odchod/Departure/Abgang

Řídící a komunikační centrum - -
Centrum návštěvnických služeb - -
Centrum péče o zvířata 5 4

Celkem 5 4

Příchody a odchody zaměstnanců v roce 2012
Staff Arrivals and Departures in 2012

Zugänge und Abgänge des Personals im 2012
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Viktor Tyrpak
Václav Markvart

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

noční hlídač 2007
noční hlídač 2010

Externí veterinární lékaři/External Vets/Externe Veterinäre

Pavel Liška životní výročí – 50 let věku v březnu
Jiří Doubek 20 let od vstupu do prvního zaměstnání
Václav Markvart 25 let od vstupu do prvního zaměstnání
Alena Šotolová 25 let od vstupu do prvního zaměstnání

Pracovní a životní výročí zaměstnanců v roce 2012
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Vážení přátelé, návštěvníci a příznivci naší zoo,

ráda bych vás všechny pozdravila a zhodnotila právě uplynulý rok 2012.
V roce 2012 se nám podařilo několik významných úspěchů na poli chovatelském. Do-

vezli jsme nového samce vzácného ocelota stromového – margaye, ze Zoo Amsterdam a
v roce 2013 je naplánovaný dovoz samice z Francie, takže vůbec poprvé v historii chovu
těchto malých koček bude v naší zoo vytvořen perspektivní chovný pár. Dalším velkým
úspěchem byl odchov dvou mláďat lam vikuní, což se nám také dlouho nedařilo a jako
vůbec prvním v České republice se nám povedlo odchovat dvě mláďata prasat visajan-
ských, která se na vás dívají z titulní stránky. Rekonstrukcí prošla expozice psounů, rysů,
bažantnice a v neposlední řadě nový výběh pro tapíry jihoamerické, jejichž dovoz je také
naplánovaný na rok 2013. Další zajímavosti z chovatelské oblasti se dočtete v podrobné
zprávě zoologa.

V roce 2012 naše centrum návštěvnických služeb připravilo mnoho zajímavých a oblí-
bených akcí pro veřejnost. Uvedu jen ty, které sklidily největší úspěch u návštěvníků: Dět-
ská zoo (19. 5.) 962 návštěvníků, Království zvířat (29. 9.) 733 návštěvníků a Strašidel-
ná zoo (3. 11.) 959 návštěvníků. Samozřejmě jsme se opět zapojili do mezinárodní akce
Dreamnight at the Zoo, Noc snů si u nás užilo 264 klientů se zdravotním znevýhodně-
ním či chronickým onemocněním. Středisko environmentální výchovy ZooŠkola v roce
2012 úspěšně pokračovalo ve své činnosti. Realizovalo výukově-zážitkové programy a
další akce pro školy i jiné skupiny, podílelo se na produkci akcí pro širokou veřejnost,
soutěžích, tvorbě tiskovin, podpoře kampaně EAZA, prezentovalo svoji činnost při vý-
jezdech mimo areál zoo a převzalo činnost Ekocentra Děčín.

V závěru roku bylo za podpory Magistrátu města Děčín vybudováno nové parkoviště
pro návštěvníky zoo a opravena opěrná zeď na jediné přístupové komunikaci do zoo, Žiž-
kově ulici. Další významnou investiční akcí z prostředků zřizovatele bylo vybudování no-
vého průlezkového hradu na velkém dětském hřišti v dolní části zoo, jeho uvedení do pro-
vozu bude začátkem roku 2013.

V roce 2012 jsme žádali o dotaci z programu Ministerstva životního prostředí České
republiky „Příspěvek zoologickým zahradám“. Na podporu chovu vzácných a ohrože-
ných zvířat, vydání plemenné knihy koček rybářských a vydání Výroční zprávy Unie čes-
kých a slovenských zoo jsme obdrželi celkem Kč 429 881,--.

Dalším, čeho si jistě návštěvníci povšimnou, je nová úprava záhonů v zoo, např. před
expozicí opic, medvěda malajského či Ptačím domem. Přibyla dřevěná sezení, vyřezáva-
ní draci či kolotoče v dětském koutku.

Jako zástupce České republiky v Radě Evropské asociace zoo a akvárií jsem se zú-
častnila výroční konference, kterou tentokrát hostilo rakouské olympijské město Inn-
sbruck, ve kterém je malá a krásná zoo, s podobnou přístupovou cestou jako děčínská
zoo a chová i podobnou skladbu zvířat. Jistě stojí za návštěvu!

Velikou odměnu za naši celoroční práci nám dali sami návštěvníci, kterých do zoo
přišlo 90 489, což je třetí nejvyšší návštěvnost v historii děčínské zoo, my za to moc děku-
jeme a přízně si vážíme.

rok 2012 v zoo
očima ředitelky
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Závěrem bych velmi ráda poděkovala mým úžasným spolupracovníkům a zaměst-
nancům zoo, dobrovolníkům, kteří pravidelně chodí pomáhat na akce pro veřejnost,
adoptivním rodičům, sponzorům, Ministerstvu životního prostředí ČR za finanční i ma-
teriální podporu, našemu zřizovateli, Magistrátu města Děčín, za stálou přízeň a finanč-
ní podporu, Krajskému úřadu Ústeckého kraje a všem, kteří se spolupodílejí na fungová-
ní zoo.

Těším se na shledanou v roce 2013!

Kateřina Majerová
ředitelka

katerina.majerova@zoodecin.cz

Medvěd hnědý – grizzly / / Grizzlybär / Grizzly BearUrsus arctos horribilis



06

2012: Through the Eyes of the Director

Dear friends, visitors and supporters,

I wish to take the opportunity of saying hello to you all and taking a short review of the period
that has just passed.

We had a couple of major achievements in the field of breeding. First, a new male Margay arri-
ved from Amsterdam Zoo and plans to import a female of this feline similar to the ocelot from Fran-
ce in 2013 give our park a very good chance of having a first-ever pair of prospective breeders
throughout its history. Two Vicugnas bred and reared was also a great success as it was another
point in which we formerly encountered failures. First-ever Visayan Warty Pigs reared in the
Czech Republic topped off the series, the two juveniles now looking at you from the front page.
Redesigned exhibits included those for Black-tailed Prairie Dogs and European Lynxes, as well as
the pheasant facility. Last but not least, an enclosure was prepared for South American Tapirs, the
import of animals scheduled for 2013, as well as that of the Margay.

In 2012, the Centre for Visitor Services prepared a range of attractive and much-sought events
for the public, such as "The Zoo for Children" (19 May) with 962 visitors, "The Kingdom of Ani-
mals" (29 September) with 733 visitors and "The Halloween at the Zoo" (3 November) with 959
visitors, to list just those that reaped the biggest visitor success. As expected, there was another
round of the "Dreamnight at the Zoo" series organised worldwide and attended at our zoo by 264
guests with disabilities or chronic illnesses. ZooSchool, the centre for environmental education,
continued its activities with success in 2012. Organising and providing learning and experience
programmes and events for schools and other groups and involved in producing events and com-
petitions for the general public, authoring publications and supporting the EAZA campaign, they
also presented their activities outside the zoo grounds and took over activities of the former Eco-
Centre of the Děčín town.

In the late 2012, a new visitor car park was constructed with funding from the City Office of
Děčín, the same support enjoyed when repairing the retaining wall along the street of Žižkova uli-
ce, the only access road to the zoo. Important capital projects financed by the founder included
building a new climbing tower in the large play area in the lower section of the zoo grounds, its
commissioning scheduled for early 2013.

Applying for a grant from the Ministry for the Environment of the Czech Republic as part of
the "Zoo Operational Co-funding" scheme yielded a total of 429,881 CZK received to support pro-
grammes of managing rare and endangered animals, as well as to release the European studbook
for fishing cats and the annual report of the Union of Czech and Slovak Zoos.

Other developments that are sure not to escape visitor's attention include newly treated flower
beds throughout the grounds, for instance those in front of primate and Malayan sun bear exhibits
or the Bird House. Other additions include outdoor seating furniture from wood, wood-carved
dragons and roundabouts in the play area.

As a representative of the Czech Republic in the Council of the European Association of Zoos
and Aquariums, I took part in the association's annual conference, which this time was hosted by
the Olympic city of Innsbruck, Austria, forming the base of a small and beautiful zoo with an ac-
cess road resembling the one that leads to Děčín Zoo. Moreover, their species composition is also
similar. Definitely worth a visit!

A great reward for our work throughout the year was given by zoo visitors themselves coun-
ting 90,489 – this is the third highest attendance in the history of the park, which makes me saying
thank you. The favour is much appreciated.

Finally, I thank my wonderful colleagues and the zoo staff; the volunteers who come to help
with events for the public on a regular basis; those that joined the Adopt-an-Animal scheme, do-
nors and supporters; the Ministry for the Environment for their financial and material support;
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Sehr geehrte Freunde und Besucher unseres Zoos,

Ich möchte Sie alle herzlichst begrüßen und das abgelaufene Jahr 2012 bewerten.
In dem Jahr 2012 erreichten wir mehrere bedeutende Zuchterfolge. Wir brachten ein neues

Männchen der Langschwanzkatze aus dem Zoo Amsterdam ein und aufs Jahr 2013 haben wir die
Einfuhr vom Weibchen aus Frankreich vor, so dass überhaupt zum ersten Mal in der Geschichte
der Zucht von diesen kleinen Katzen wird in unserem Zoo ein erfolgversprechendes Zuchtpaar
geschaffen wird. Zum weiteren großen Erfolg gehörte die Aufzucht von zwei Jungen der Vikunja,
was uns lange nicht geling. Weiter züchteten wir als die ersten in der Tschechischen Republik die
Jungen des Visayas-Pustelschweins, die auf Sie von der Titelseite schauen. Es wurden die Exposi-
tionen von Präriehunden, Luchsen, die Fasanerie und nicht zuletzt das neue Gehege für die
Flachlandtapiren rekonstruiert, die im Jahr 2013 eingebracht werden sollen.

Unser Zentrum der Besucherdienste organisierte in dem Jahr 2012 viele interessante und be-
liebte Veranstaltungen, ich werde nur die erfolgreichsten erwähnen: Tag der Kinder (19. 5.) 962
Besucher, Reich der Tiere (29. 9.) 733 Besucher und Geisterhafter Zoo (3. 11.) 959 Besucher. Selb-
stverständlich blendeten wir uns wieder in die internationale Veranstaltung Dreamnight at the
Zoo, die Traumnacht genießten bei uns 264 behinderte oder chronisch kranke Klienten. Das Zent-
rum der Umweltausbildung Zoo-Schule setzte in dem Jahr 2012 erfolgreich in dessen Tätigkeit
fort. Das Zentrum realisierte Lehr- und Erlebnisprogramme sowie weitere Veranstaltungen für
Schulen und andere Gruppen, beteiligte sich an der Produktion der Veranstaltungen für breite Öf-
fentlichkeit, Wettbewerben, Herstellung von Druckschrifften, Unterstützung der EAZA-
Kampagne, präsentierte dessen Tätigkeit während Reisen außer dem Zooareal und nahm die Täti-
gkeit des Ökozentrums Děčín über.

Zum Jahresende wurde mit der Unterstützung des Magistrats der Stadt Děčín das neue Park-
platz für Zoobesucher aufgebaut und die Stützmauer an der einzigen Anliegerstraße zum Zoo, der
Žižkova-Straße, in Stand gesetzt. Zur weiteren bedeutenden Investitionsaktion aus den Mitteln
des Gründers gehörte der Aufbau der neuen Kletterburg auf dem großen Kinderspielplatz im unte-
ren Teil des Zoos, die anfangs des Jahres 2013 in Betrieb gesetzt wird.

In dem Jahr beantragten wir die Zuwendung aus dem Programm des Umweltministeriums der
Tschechischen Republik „Beitrag für Zoologische Gärten“. Zur Unterstützung der Zucht von sel-
tenen und bedrohten Tierarten, der Ausgabe vom Zuchtbuch für Fischkatzen und Ausgabe der
Jahresberichts von der Union der tschechischen und slowakischen Zoos erhielten wir insgesamt
429 881,-- CZK.

Die Besucher werden sicher die neue Gestaltung der Beeten im Zoo bemerken, z. B. vor den
Expositionen der Primaten, des Malaienbären oder vor dem Vogelhaus. Es gibt neue hölzerne
Sitzplätze, einen geschnitzten Drachen oder Karussells in der Kinderecke.

Als Vertreterin der Tschechischen Republik im Rat der Europäischen Assoziation der Zoo und
Aquarien nahm ich an der Jahreskonferenz teil, die diesmal die österreichische olympische Stadt

Das Jahr 2012 aus der Sicht der Direktorin

our founder – the City of Děčín, for their constant favour and financial support; the Regional
Authority of the Ústí nad Labem Region, and everyone contributing to the zoo running smoothly.

I look forward to seeing you in 2013!

Kateřina Majerová
Director

katerina.majerova@zoodecin.cz
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Porod vikuni ( ) / Geburt der Vikunja / Birth in the VicugnaVicugna vicugna

Innsbruck bewirtete, in der man einen kleinen und wunderschönen Zoo findet. Dieser Zoo hat
einen ähnlichen Zufahrtsweg als der in Děčín und züchtet auch dergleichen Tierarten. Der Besuch
von diesem Zoo loht sich sicher!

Einen großen Dank für unsere ganzjährige Arbeit gaben uns die Besucher selbst. Den Zoo
besuchten 90 489 Besucher, was die dritte höchste Besucheranzahl in der Geschichte des Zoos
darstellt. Wir danken sehr dafür und schätzen die Gunst sehr hoch.

Schließlich möchte ich mich bei allen diesen Leuten und Institutionen bedanken: bei meinen
tollen Mitarbeitern und Zooangestellten, bei den Freiwilligen, die regelmäßig kommen und die
Veranstaltungen für die Öffentlichkeit zu organisieren helfen, bei den Adoptiveltern, Sponsoren,
dem Umweltministerium der Tschechsichen Republik für finanzielle sowie materielle Unterstüt-
zung, bei unserem Gründer, dem Magistrat der Stadt Děčín für ständige Gunst und finanzielle Un-
terstützung, beim Amt der Region Ústecký kraj und bei allen, die sich am Betrieb des Zoos beteili-
gen.

Ich freue mich auf ein Wiedersehen in dem Jahr 2013!

Kateřina Majerová
Direktorin

katerina.majerova@zoodecin.cz
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Prvním významným importem v roce 2012 byl dovoz samce margaye
), jehož jsme získali v polovině února ze Zoo Amsterdam (Nizozemí), výměnou za na-

šeho stávajícího samce, kterého jsme poslali do Parc du Fauves (Francie). V průběhu
roku 2013 očekáváme příchod nové mladé samice, kterou nám přislíbil koordinátor cho-
vu. Pokud se tak podaří, budeme první zoo v České republice, která vytvoří nadějný chov-
ný pár této krásné a ohrožené kočkovité šelmy.

Začátkem měsíce dubna jsme dovezli dvě samice vlka obecného ( ) ze Zoo
Praha, které nebyly začleněné do jejich skupiny vlků. Obě samice obývají společný výběh
s naším samcem, vzhledem k jeho vysokému věku však odchov mláďat nepředpokládá-
me.

Dalším přínosným dovozem se pro naši zoo stal import vzácného kopytníka takina
indického ( ) ze Zooparku Chomutov. V půlce května jsme
přivezli mladou samici na doplnění našeho stáda. V současné době tedy chováme jedno-
ho samce a dvě samice a věříme, že se nám v budoucnu podaří takiny odchovat.

Neméně důležitým byl srpnový dovoz mladého chovného páru rysa ostrovida (
) dle doporučení koordinátora chovu. Samičku jsme obdrželi ze Zoo Salzburg (Ra-

kousko) a samce ze Zooparku Chomutov. Jedná se o čistý poddruh rysa karpatského.
Obě zvířata jsme umístili do nově zrekonstruovaného výběhu rysů v rozsáhlé Expozici
Českosaské Švýcarsko.

Ve stejném měsíci obohatil kolekci našich opeřenců nový atraktivní druh – korunáč
novoguinejský Sclaterův ( ), kterého jsme získali ze Zoo Libe-
rec. Jedná se o největší druh žijícího holuba na světě. Samce jsme umístili do Ptačího do-
mu, kde má volný výběh. Je to velmi krotký jedinec a brzy si získal oblibu našich návštěv-
níků. Do budoucna plánujeme jeho dopárování.

Do kompletně zrekonstruované expozice psounů prériových a ursonů kanadských
jsme koncem srpna dovezli početnou skupinu 12 psounů prériových (

) ze Zoo Emmen (Nizozemí).
Doplnili jsme také stádo kozorožců kavkazských ) novým chovným

samcem ze Zoo Olomouc. Jelikož se za celou dobu chovu kozorožců v naší zoo nenarodi-
lo jediné mládě, doporučila koordinátorka chovu obohatit stádo 1,3 o dalšího samce.
Stejně jako u takinů indických doufáme, že toto opatření povede k odchování mláďat.

Posledním importem roku byl dovoz dvou nových samic kozy šrouborohé (
) ze Zoo Stuttgart (Německo) a Zoo Augsburg (Německo). Z našeho stá-

vajícího stáda tří samců jsme po odebrání krevních vzorků vybrali jednoho vhodného
chovného samce a zbylé dva dle vyjádření koordinátora nechali vykastrovat. Tímto bude
zajištěno jasné určení rodičovství mláďat a čistoty chovaného poddruhu.

Ani v roce 2012 se však děčínská zoo nevyhnula smutným zvířecím ztrátám. Přišli
jsme o samici babirusy celebeské ( ), která sešla stářím. Byla po-
slední babirusou v naší zoo. Obnovovat chov těchto indonéských prasat již nebudeme –
nová zvířata tohoto druhu již nejsou v rámci evropského záchovného programu (EEP)

(Leopardus wie-
dii

Canis lupus

Budorcas taxicolor taxicolor

Lynx
lynx

Goura scheepmakeri sclateri

Cynomys ludovicia-
nus

(Capra caucasica

Capra fal-
coneri heptneri

Babyrousa babyrussa

rok 2012 v zoo
očima zoologa
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Muntžak malý / / Chinesischer Muntjak / Reeve's MuntjacMuntiacus reevesi reevesi

Čáp černý / / Schwarzstorch / Black StorkCiconia nigra
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k dispozici. Jejich chov v evropských zoo celkově upadá a zvířata stárnou, import nových
mladých kusů není možné realizovat kvůli přísným veterinárním podmínkám. Výběh ba-
birus jsme proto začali upravovat na expozici pro chov tapírů jihoamerických.

Začátkem října bohužel uhynul také samec mangabeje černého (
) jménem Hukan, opět kvůli svému vysokému věku. Spolu se samicí Bábinkou před-

stavovali nejstarší pár těchto opic v rámci jedinců zapsaných v evropských plemenných
knihách (ESB). Samice nesla jeho ztrátu těžce, tvořili spolu pár více než 30 let, v naší
zoo žili od roku 1980. Chov mangabejů již obnovovat nebudeme, plánujeme rekonstruk-
ci horní části opičího pavilonu.

Veselejší stránkou chovu zvířat jsou narozená a odchovaná mláďata. Děčínská zoo se
může pyšnit pravidelnými odchovy u následujících druhů: hutie stromové (

), kachničky mandarínské ( ), seriemy rudozobé (
), osla domácího ( ), sýčka obecného ( ), kvakošů noč-

ních ( ) nebo sovic sněžných ( ).
Odchov, který bych rád vyzdvihl, představovala dvě mláďata vzácných prasat visajan-

ských ( ). Obě malé samičky jsou prvoodchovem těchto prasat
v České republice.

Dalším přírůstkem nás potěšili také čápi černí ( ), kteří se o svá ptáčata
vzorně starali – povedl se tak prvoodchov mláďat pod vlastními rodiči.

Velké potěšení nám také přichystalo stádo vikuní ( ), které se rozrost-
lo hned o dvě mláďata, zdravé samečky. Po dlouhých šesti letech chovu se nám tak poda-
řil další přínosný odchov této ohrožené lamy.

Mé opětovné závěrečné poděkování patří našim dlouholetým příznivcům – Lesnímu
úřadu Děčín za bezplatné poskytnutí okusu, parkosů a dřeva na úpravy expozic, ohrad a
posezení pro návštěvníky. Firmě Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan s.r.o. děkuji za do-
dání kamenů na výstavbu bazénu pro tapíry, za provedení zemních prací v areálu zoo a
také za odklízení sněhu v zimním období.

Cercocebus atteri-
mus

Capromys
pilorides Aix galericulata Cariama
cristata Equus asinus Athene noctua

Nycticorax nycticorax Nyctea scandiaca

Sus cebifrons negrinus

Ciconi nigra

Vicugna vicugna

Roman Řehák
zoolog

zoolog@zoodecin.cz

Jeřáb mandžuský / / Mandschurenkranich / Red-crowned CraneGrus japonensis



seznam
zvířat
animal inventory

die Tierliste

babirusa celebeská 0.1 0.1 0.0

hutie stromová 1.4.3 2.0.6 2.1.3 1.3.6

jaguarundi 1.1 1.1

jezevec evropský 1.0 1.0

kabar pižmový 1.0 1.0

kalimiko 1.1 1.1

kapybara 1.1 1.1

klokan parma 1.0 2.0 1.0 2.0

kočka divoká 5.1 0.1 2.0 0.1 3.1

kočka rybářská 1.1 1.0 0.1

kotul veverovitý 3.0 2.0 2.0 3.0

kosman zakrslý 0.0 1.1 1.1

koza domácí 1.2 2.0 1.0 1.0 1.2

koza šrouborohá 3.0 0.2 3.2

kozorožec kavkazský 1.3 1.0 2.3

kůň domácí - hucul 1.2 0.1 1.3

kuna skalní 0.1 0.1

lama krotká

levhart mandžuský 1.0 1.0

liška obecná 1.4 0.2 1.2

makak chocholatý 2.5 2.5

malpa hnědá 8.0 8.0

mangabej černý 1.1 1.0 0.1

mangusta liščí 2.4.2 1.0 1.4.2

mara stepní 2.0 2.0

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

Capromys pilorides RDB=LR

Herpailurus yagouaroundi

Meles meles meles

Moschus moschiferus

Callimico goeldii

Hydrochaeris hydrochaeris

Macropus parma RDB=NT

Felis silvestris

Prionailurus viverrinus

Saimiri sciureus

Cebuella pygmaeus

Capra hircus

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

ESB,

Equus caballus

Martes foina

Lama glama

Panthera pardus orientalis

Vulpes vulpes

Macaca nigra nigra

Cebus apella

Lophocebus albigena atterimus

Cyncitis penicillata

Dolichotis patagonum

RDB=LR

RDB=LR

Capra caucasica RDB=EN

Oryctolagus cuniculus RDB=LR

RDB=LR

RDB=LC

RDB=LR

králík divoký 1.1 1.1

2.3 0.1 0.3 2.1

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

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

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

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

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

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

RDB=LC, CITES=II

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

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

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

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

RDB=NT
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Stav Příchod Odchov Odchod Úhyn Stav

1. 1. 2012 31. 12. 2012

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

savci ( )Mammalia



margay 1.0 1.0 1.0 1.0

medvěd hnědý-grizzly 1.1 1.1

medvěd malajský 0.1 0.1 0.1 0.1

mravenečník velký 1.1 0.0.1 0.0.1 1.1

mýval severní 2.2 2.2

muntžak malý 1.0 0.1 0.1 1.0

norek evropský 2.2 2.0 2.0 2.2

osel domácí 1.1 0.1 0.1 1.3

outloň malý 7.1 2.0 1.0 2.0 6.1

ovce domácí - ouessantská 2.1 1.0 1.1

pásovec štětinatý 3.1 3.1

plch velký 1.1 1.1 0.0

prase divoké 1.2 1.2

prase visajanské 1.1 0.2 1.3

psoun prériový 2.0 0.3.12 1.0 1.3.12

rys ostrovid 0.1 1.1 1.2

sambar skvrnitý 2.4 2.4

srnec evropský 0.1 0.1 0.1 0.1

sysel obecný 1.1 1.1

ur n kanadský 1.1 1.1

veverka obecná 1.0 1.0

veverka Prévostova 0.1 0.1

vlk hřivnatý 1.1 1.1

vlk obecný 1.0 0.2 1.2

Leopardus wiedii

Ursus arctos horribilis

Helarctos malayanus

Procyon lotor

Muntiacus reevesi reevesi RDB=LR

Mustela lutreola EEP, RDB=EN

Equus asinus

Nycticebus pygmaeus

Ovis aries aries

Chaetophractus villosus

Glis glis CROH=OH,RDB=LR

Sus scrofa

Cynomys ludovicianus RDB=LR

Lynx lynx

Cervus alfredi RDB=EN

Capreolus capreolus capreolus

Spermophilus citellus CROH=KOH, RDB=VU

Erethizon dorsatum

Sciurus vulgaris

Callosciurus prevostii

Chrysocyon brachyurus

Canis lupus

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

RDB=LR

Myocastor coypus RDB=LR

RDB=LR

Budorcas taxicolor taxicolor

RDB=CR

RDB=LR

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

nutrie 0.0 0.0.2 0.0.2

takin indický 1.1 0.1 1.2

zo

vikuňa 1.3 2.0 3.3

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

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

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

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

RDB=LC

RDB=LC

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

CROH=OH,RDB=NT

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

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

Sus cebifrons negrinus EEP, RDB=CR

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

1. 1. 2012 31. 12. 2012

Status Arrival Birth Departure Death Status
Stand Ankunft Aufzucht Abgang Tod Stand
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Vikuňa / / Vicunja / VicugnaVicugna vicugna



ara vojenský 2.2 2.2

bažant bělochocholatý 1.2 1.2

bažant Edwardsův 1.0 1.0 0.0

bažant lesklý 1.1 0.1 1.0

bulbul červenouchý 1.1 0.1 1.0

čáp bílý 1.0 1.1 1.0 1.1

čáp černý 1.1 1.1 1.1 1.1

hohol severní 1.1 1.1

holub krvavý 1.0 1.0 0.0

hrdlička čínská 1.1 1.1

hrdlička jihoasijská 2.1 2.1

husice liščí 1.0 1.0

jeřáb bělošíjí 1.1 1.1

jeřáb mandžuský 1.1 1.1

kachnička mandarínská 3.3 3.4 5.6 1.1

kakadu brýlový 3.0 3.0

kakadu žlutolící sumbský 2.1 2.1

kalous ušatý 0.0.3 0.0.3

korunáč Sclaterův 0.0 1.0 1.0

kraska červenozobá 0.0 1.0 1.0 0.0

krkavec velký 1.1 1.1

křepelka korunkatá 1.0 0.1 2.1 1.0 2.2

kvakoš noční 3.3.2 0.0.4 0.0.1 3.3.5

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

Lophura leucomelanos hamiltonii

Lophura edwardsi

Lophophorus impejanus

Phasianus colchicus torquatus

Pycnonotus jocosus

Ciconia ciconia

Ciconia nigra

Bucephala clangula CROH=SOH, RDB=LC

Gallicolumba luzonica

Streptopelia chinensis chinensis

Streptopelia tranquebarica humilis

Tadorna tadorna

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

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

Aix galericulata

Cacatua ophthalmica

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

Asio otus

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

Urocissa erythryncha RDB=LC

Corvus corax CROH=OH, RDB=LC

Rollulus rouloul RDB=NT

Nycticorax nycticorax

bažant obecný obojkový 1.1 2.2 2.3 1.0

berneška kanadská malá 1.1 1.1

hoko proměnlivý 1.1 1.1

holub celebeský 1.0 1.0

kolpík bílý 1.1 2.1 1.0 2.2

RDB=LC

Branta cabadensis RDB=LC

Crax rubra

Gallicolumba tristigmata

Platalea leucorodia

RDB=LC, EU (D)

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

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

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

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

CROH=SOH,RDB=LC

RDB=LC

CROH=OH,RDB=LC

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

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

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

RDB=LC

RDB=LC

RDB=LC

RDB=LC

RDB=LC

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

Stav Příchod Odchov Odchod Úhyn Stav

1. 1. 2012 31. 12. 2012

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



labuť koskoroba 1.1 0.0.1 0.0.1 1.1

ledňák obrovský 1.1 0.0.1 0.0.1 1.1

lori zelenoocasý 1.1 0.1 1.0

majna Rothschildova 2.1 2.1

moták pochop 0.1 0.1

nandu pampový 1.2 1.2

ostralka štíhlá 1.1 1.0 0.1

papoušek vlnkovaný 5.5 5.5

puštík bělavý středoevropský 2.0 2.0

puštík obecný 0.0.3 0.0.3

raroh velký 0.1 1.1 0.1 1.1

seriema rudozobá 2.1 1.1 3.2

slípka zelenonohá 0.0.1 0.0.1

sova pálená 0.1.1 0.1.1

sovice krahujová 1.1 1.1

sovice sněžní 2.1 0.3 1.3 1.1

sýc rousný 1.1 1.1 0.0.1 2.2.1

sýček obecný 2.2 0.0.3 1.0 1.2.3

včelojed lesní 0.0.2 0.0.2

výr velký 1.2 0.0.2 0.0.1 0.0.1 1.2

zoborožec vrásčitý 1.0 1.0

Coscoroba coscoroba

Dacelo novaeguineae

Laurius chlorocercus

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

Circus aeruginosus

Rhea americana

Anas acuta

Melopsittacus undulatus RDB=LC

Strix uralensis macroura

Strix aluco

Falco cherrug

Cariama cristata

Gallinula chloropus

Tyto alba

Surnia ulula

Nyctea scandiaca

Aegolius funereus

Athene noctua

Pernis apivorus

Bubo bubo

Aceros corrugatus

RDB=LC

RDB=LC

Mergellus albellus RDB=LC

DB=LC

Strix nebulosa lapponica

RDB=LC

RDB=LC

Falco peregrinus

Ardea cinerea RDB=LC

leskoptev tříbarvá 1.1 1.0 0.0.1 1.0.1 1.1

morčák bílý 1.0 0.1 1.1 0.0

puštík bradatý 2.0 2.0

sokol stěhovavý 0.0 1.0 1.0

volavka popelavá 0.0.1 0.0.1

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

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

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

CROH=KOH,RDB=LC, CITES=III

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

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

Lamprotornis superbus

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. 1. 2012 31. 12. 2012

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



agama kočinčinská 1.1 1.1

anolis rytířský 2.1 1.0 1.1

anolis vepří 2.0 2.0 0.0

gekončík noční 0.0 1.1 1.1

hroznýšovec kubánský 3.1 0.0.3 3.1.3

krajta timorská 0.1 0.1

leguán kubánský 1.1 1.1

leguán nosorohý 1.0 1.0

orlicie bornejská 1.0 1.0 0.0

užovka červená 1.1 1.1

zmije obecná 1.1 1.1

želva annámská 3.0 3.0

želva bahenní 0.2 0.2

želva nádherná 1.1.5 1.1.5

Physignathus cocincinus

Anolis equestris

Anolis porcatus

Eublepharis macularius

Epicrates angulifer

Python timorensis

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

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

Orlitia borneensis

Elaphe guttata RDB=LC

Vipera berus

Mauremys annamensis

Emys orbicularis

Trachemys scripta elegans

agama vousatá 0.0 0.1 0.1

anolis jeskynní 0.1 0.1 0.0

krajta královská 0.0 1.1 1.1

krajta mřížkovaná 1.0 1.0

želva pardálí 0.0 0.0.1 0.0.1

želva zelenavá 0.0 0.0.1 0.0.1

želva žlutohnědá 0.0 0.0.1 0.0.1

Pogona vitticeps

Anolis bartschi

Python regius RDB=LR,

Python reticulatus

Testudo hermanni

Testudo greaca

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

CITES (II), EU (B)

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

CROH=KOH, RDB=LC

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

CROH=KOH,RDB=LR

RDB=LR, EU (B)

CITES (II), EU (B)

CITES (II), EU (B)

CITES (II), EU (B)

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

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

Stigmochelys pardalis
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plazi ( )Reptilia

Stav Příchod Odchov Odchod Úhyn Stav

1. 1. 2012 31. 12. 2012

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

bodlok žlutý 2 2

kanícek fialovožlutý 2 2

klaun uzdičkatý 0 1 1

kněžík srpkovitý 1 1

králíčkovec liščí 1 1

lezec obojživelný 7 3 4

ostenec červenozubý 2 1 1

perutýn ohnivý 2 2

pyskoun rozpůlený 1 1

sapín zelený 10 2 8

sapínek zlatoocasý 4 4

sapínek žlutomodrý 3 3

stříkoun lapavý 5 2 3

Acanthurus olivaceus

Zebrasoma flavescens

Gramma hemichrysos

Amphiprion frenatus

Thalassoma bifasciatum

Siganus vulpinus

Periophthalmus barbarus

Odonus niger

Pterois volitans

Labroides dimidiatus

Chromis viridis

Chrysiptera parasema

Chrysiptera hemicyanea

Toxotes jaculatrix

bodlok pestrý 1 1

klaun očkatý 2 2

klipka hrotcová 1 1

muréna zebrovaná 1 1

ostenec indický 1 1

parmovec červený 0 1 1

parmovec průsvitný 4 2 2

parmovec skvělý 2 1 1

Amphiprion ocellaris

Heniochus acuminatus

Gymnomuraena zebra

Melichthys indicus

Apogon maculatus

Apogon leptacanthus

Paracanthurus hepatus

Pterapogon kauderni

mlok skvrnitý 0.0.2 0.0.2

ropucha obecná 5.5 5.5

skokan hnědý 0.0.3 0.0.3

Salamandra salamandra

Bufo bufo

Rana temporaria RDB=LC

CROH=SOH,RDB=LC

CROH=OH,RDB=LC

obojživelníci ( )Amphibia

ryby ( )Pisces

Stav Příchod Odchov Odchod Úhyn Stav

1. 1. 2012 31. 12. 2012

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



hadice olivovězelená 2 1 1

ježovka diadémová 1 1
Ophiarachna incrassata

Diadema setosum
krevetka pruhovaná 2 1 1

sklípkan Smithův 0.1 0.1

sklípkan potulný 0.2 0.2

Lysmata amboinensis

Brachypelma smithi

Brachypelma vagans

CITES=II, EU (B)

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

Stav Příchod Odchov Odchod Úhyn Stav

1. 1. 2012 31. 12. 2012

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

Korunka pro zoo / Spendeaktion „Krone für Zoo“ / A Crown for the Zoo



stavy
zvířat 2012
Census of animals
2012

Bezobratlí 5 6
Ryby 22 44

Invertebrata
Pisces

Obojživelníci 3 15
Plazi 18 40
Ptáci 50 126
Savci 51 171

Amphibians
Reptiles
Birds
Mammals

CELKEM Total 149 402

31. 12. 2012
Druhů - Jedinců –Species Specimen

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

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

2,1 Majna Rothschildova ( )
2,5 Makak chocholatý ( )
1,0 Margay )
1,1 Mravenečník velký ( )
2,2 Norek evropský ( )
6,1 Outloň malý ( )
1,3 Prase visajanské ( )
3,3 Vikuňa ( )
1,1 Vlk hřivnatý ( )
1,0 Zoborožec vrásčitý ( )

Epicrates angulifer
Grus vipio

Grus japonensis
Cacatua sulphurea citrinocristata

Callimico goeldii
Prionailurus viverrinus
Saimiri sciureus

Capra falconeri heptneri

Leucopsar rothschildi
Macaca nigra nigra

(Leopardus wiedii
Myrmecophaga tridactyla

Mustela lutreola
Nycticebus pygmaeus

Sus cebifrons negrinus
Vicugna vicugna

Chrysocyon corrugatus
Aceros corrugatus

1,0 Levhart mandžuský ( )Panthera pardus orientalis

CELKEM/TOTAL
druhy/species 19 jedinci/specimen 60
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Druhy zvířat zapsané v Evropských plemenných knihách (ESB)
/European Studbook Animals:

2,2 Ara vojenský
1,1 Čáp černý ( )
1,0 Holub krvavý ( )
3,0 Kakadu brýlový ( )
1,0 Korunáč Sclaterův ( )
2,3 Kozorožec kavkazský ( )
1,0 Leguán nosorohý )
0,1 Mangabej černý ( )
0,1 Medvěd malajský ( )
1,2 Rys ostrovid ( )
1,2 Takin indický ( )

( )Ara militaris mexicana
Ciconia nigra

Gallicolumba luzonica
Cacatua ophthalmica

Goura sheepmakeri
Capra caucasica

(Cyclura cornuta
Cercocebus atterimus

Helarctos malayanus
Lynx lynx

Budorcas taxicolor taxicolor

CELKEM/TOTAL
druhy/species 11 jedinci/specimen 25

22

Druhy zvířat zapsané v mezinárodních plemenných knihách (ISB)
/International Studbook Animals:

2,2 Ara vojenský ( )
1,1 Jeřáb bělošíjí ( )
1,1 Jeřáb mandžuský ( )
1,1 Kalimiko ( )
0,1 Kočka rybářská ( )

1,1 Leguán kubánský ( )
1,0 Levhart mandžuský ( )
1,1 Mravenečník velký ( )
6,1 Outloň malý ( )
3,3 Vikuňa ( )
1,1 Vlk hřivnatý ( )

Ara militaris mexicana
Grus vipio

Grus japonensis
Callimico goeldii

Prionailurus viverrinus

Cyclura nubila nubila
Panthera pardus orientalis

Myrmecophaga tridactyla
Nycticebus pygmaeus

Vicugna vicugna
Chrysocyon brachyurus

CELKEM/TOTAL
druhy/species 12 jedinci/specimen 32

1,0 Korunáč Sclaterův ( )Goura sheepmakeri

The World Conservation Union

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

2,2 Ara vojenský ( )
1,2 Bažant bělochocholatý ( )

Ara militaris mexicana
Lophura leucomelanos hamiltonii



1,0 Bažant lesklý ( )
1,0 Bažant obecný obojkový ( )
1,1 Berneška kanadská malá (
1,0 Bulbul červenouchý (
1,1 Čáp bílý ( )
1,1 Čáp černý ( )
1,0 Hohol severní ( )
1,1 Hoko proměnlivý ( )
1,0 Holub celebeský (
1,0 Holub krvavý ( )
1,1 Hrdlička čínská (
2,1 Hrdlička jihoasijská (
3,1,3 Hroznýšovec kubánský ( )
1,0 Husice liščí (
1,3,6 Hutie stromová ( )
1,1 Jaguarundi (
1,1 Jeřáb bělošíjí ( )
1,1 Jeřáb mandžuský ( )
1,0 Jezevec evropský (
1,0 Kabar pižmový (
1,1 Kachnička mandarínská (
3,0 Kakadu brýlový ( )
2,1 Kakadu žlutolící sumbský ( )
1,1 Kalimiko ( )
0,0,3 Kalous ušatý ( )
1,1 Kapybara (
2,0 Klokan parma ( )
3,1 Kočka divoká ( )
0,1 Kočka rybářská ( )
2,2 Kolpík bílý ( )

3,0 Kotul veverovitý ( )
3,2 Koza šrouborohá ( )
2,3 Kozorožec kavkazský ( )
1,1 Krajta královská ( )
1,1 Králík divoký (
1,1 Krkavec velký ( )
2,2 Křepelka korunkatá (
0,1 Kuna skalní (
3,3,5 Kvakoš noční ( )
1,1 Labuť koskoroba (
1,0 Ledňák obrovský ( )
1,1 Leguán kubánský ( )
1,0 Leguán nosorohý ( )
1,1 Leskoptev tříbarvá
1,0 Levhart mandžuský ( )

Lophophorus impejanus
Phasianus colchicus torquatus
Branta canadensis minima)

Pycnonotus jocosus)
Ciconia ciconia

Ciconia nigra
Bucephala clangula

Crax rubra
Gallicolumba tristigmata)

Gallicolumba luzonica
Streptopelia chinensis chinensis)

Streptopelia tranquebarica humilis)
Epicrates angulifer

Tadorna tadorna)
Capromys pilorides

Herpailurus yagouaroundi)
Grus vipio

Grus japonensis
Meles meles meles)

Moschus moschiferus)
Aix galericulata)

Cacatua ophthalmica
Cacatua sulphurea citrinocristata

Callimico goeldii
Asio otus

Hydrochaeris hydrochaeris)
Macropus parma

Felis silvestris
Prionailurus viverrinus

Platalea leucorodia

Saimiri sciureus
Capra falconeri heptneri

Capra caucasica
Python regius

Oryctolagus cuniculus)
Corvux corax

Rollulus rouloul)
Martes foina)

Nycticorax nycticorax
Coscoroba coscoroba)
Dacelo novaeguineae
Cyclura nubila nubila
Cyclura cornuta
(Lamprotornis superbus)

Panthera pardus orientalis

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

Goura sheepmakeri

23
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1,2 Liška obecná (
1,0 Lori zelenoocasý (
2,1 Majna Rothschildova ( )
2,5 Makak chocholatý ( )
8,0 Malpa hnědá ( )
0,1 Mangabej černý ( )
1,4,2 Mangusta liščí (
2,0 Mara stepní (
1,0 Margay ( )
1,1 Medvěd hnědý-grizzly (
0,1 Medvěd malajský ( )
0,0,2 Mlok skvrnitý ( )
0,1 Moták pochop ( )
1,1 Mravenečník velký ( )
1,0 Muntžak malý ( )
2,2 Mýval severní (
1,2 Nandu pampový (
2,2 Norek evropský ( )
0,0,2 Nutrie ( )
0,1 Ostralka štíhlá (
6,1 Outloň malý ( )
5,5 Papoušek vlnkovaný (
3,1 Pásovec štětinatý ( )
1,2 Prase divoké (
1,3 Prase visajanské ( )
1,3,12 Psoun prériový (
2,0 Puštík bělavý středoevropský ( )
2,0 Puštík bradatý ( )
0,0,3 Puštík obecný (
1,1 Raroh velký ( )
5,5 Ropucha obecná ( )
1,2 Rys ostrovid ( )
2,4 Sambar skvrnitý ( )
3,2 Seriema rudozobá ( )
0,0,3 Skokan hnědý ( )
0,0,1 Slípka zelenonohá (
1,0 Sokol stěhovavý ( )
0,1,1 Sova pálená ( )
1,1 Sovice krahujová (
1,1 Sovice sněžní (
0,1 Srnec evropský (
2,2,1 Sýc rousný ( )
1,2,3 Sýček obecný ( )
1,1 Sysel obecný ( )
1,2 Takin indický ( )
1,1 Urzon kanadský (
0,0,2 Včelojed lesní ( )

Vulpes vulpes)
Lorius chlorocercus)

Leucopsar rothschildi
Macaca nigra nigra

Cebus apella
Cercocebus atterimus
Cyncitis penicillata)

Dolichotis patagonum)
Leopardus wiedii

Ursus arctos horribilis)
Helarctos malayanus

Salamandra salamandra
Circus aeruginosus

Myrmecophaga tridactyla
Muntiacus reevesi reevesi
Procyon lotor)

Rhea americana)
Mustela lutreola

Myocastor coypus
Anas acuta)

Nycticebus pygmaeus
Melopsittacus undulatus)

Chaetophractus villosus
Sus scrofa)

Sus cebifrons negrinus
Cynomys ludovicianus)

Strix uralensis macroura
Strix nebulosa lapponica

Strix aluco)
Falco cherrug

Bufo bufo
Lynx lynx

Cervus alfredi
Cariama cristata

Rana temporaria
Gallinula chloropus)

Falco peregrinus
Tyto alba

Surnia ulula)
Nyctea scandiaca)

Capreolus capreolus capreolus)
Aegolius funereus

Athene noctua
Spermophilus citellus
Budorcas taxicolor taxicolor

Erethizon dorsatum)
Pernis apivorus
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Ohrožené druhy fauny ČR
/Native fauna endangered species:

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

Ciconia ciconia
Ciconia nigra

Bucephala clangula
Felis silvestris

Platalea leucorodia
Corvux corax

Nycticorax nycticorax
Salamandra salamandra

Circus aeruginosus
Anas acuta

Strix uralensis macroura
Falco cherrug

Bufo bufo
Lynx lynx

Falco peregrinus
Tyto alba

Aegolius funereus
Athene noctua

Spermophilus citellus
Pernis apivorus
Sciurus vulgaris

Canis lupus
Bubo bubo

Vipera berus
Emys orbicularis

CELKEM/TOTAL
druhy/species 25 jedinci/specimen 74

1,0 Veverka obecná ( )
0,1 Veverka Prévostova (
3,3 Vikuňa ( )
1,1 Vlk hřivnatý ( )
1,2 Vlk obecný ( )
0,0,1 Volavka popelavá (
1,2 Výr velký ( )
1,0 Zoborožec vrásčitý ( )
3,0 Želva annámská (
0,2 Želva bahenní ( )
1,1,5 Želva nádherná (
0,0,1 Želva zelenavá ( )
0,0,1 Želva žlutohnědá ( )

Sciurus vulgaris
Callosciurus prevostii)

Vicugna vicugna
Chrysocyon brachyurus

Canis lupus
Ardea cinerea)

Bubo bubo
Aceros corrugatus

Mauremys annamensis)
Emys orbicularis

Trachemys scripta elegans)
Testudo hermanni

Testudo graeca

CELKEM/TOTAL
druhy/species 109 jedinci/specimen 321
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odborná
činnost 2012
Special activities 2012
Fachtätigkeit 2012

EEP Fishing cat – kočka rybářská ( )Prionailurus viverrinus
Populace koček rybářských chovaných v rámci programu EEP je víceméně stabilní. Na

konci roku bylo v programu evidováno 81 zvířat (37.44) ve 32 institucích. Velký rozdíl opro-
ti minulému roku byl v počtu narozených mláďat. Zatímco v roce 2011 se jich narodilo 31,
loni to bylo pouze 13 mláďat. Z narozených mláďat přežilo pouze 7, což je podobné jako
v předchozích letech, kdy také přežívala polovina narozených. Opakovaný úspěch v repro-
dukci zaznamenali v Newquay a v Novosibirsku. Zoo Pessac se povedlo odchovat první mlá-
dě po mnoha letech neúspěchu, za což velkým dílem může pomoc komise odborníků pro
chov kočky rybářské, jíž tímto vyjadřuji velký dík. Také Ballaugh zaznamenal druhý úspěš-
ný odchov po mnoha nepřeživších koťatech. V Zoo Děčín došlo v únoru k úhynu samce koč-
ky rybářské. V červnu jsem doporučila transport čtyřletého samce z francouzského Nesles.
Transport se vzhledem k organizačním důvodům uskuteční v roce 2013.
Pro udržení úspěšného chovu stále potřebujeme nové zájemce o chov tohoto ohroženého
druhu, zejména vzhledem k tomu, že se snažíme držet odděleně kočky původem z pevnin-
ské Asie a ze Srí Lanky.

Zpráva o situaci v EEP koček rybářských byla přednesena na jednání Mid-year Felid
TAG meeting a také na jednání Komise pro kočkovité šelmy na jaře 2012.

Zoo Děčín se během první poloviny roku 2012 podílela na podpoře Projektu Tarsius,
zaměřeného na výzkum a ochranu nártouna filipínského ( ). Projekt je rea-
lizován občanským sdružením Tarsius, o. s., jehož jsem zakladatelkou. Aktivity projektu
probíhaly v návaznosti na úspěchy z minulých let. Během prosince 2011 až února 2012
jsem pobývala na Filipínách, kde jsem se v rámci své terénní práce zaměřila na zhodnocení
výsledků naší dosavadní činnosti na ostrově Bohol. Jak jsem již informovala, v roce 2011
došlo k výraznému zlepšení situace nártounů chovaných v zajetí za účelem turistické atrak-
ce. Všechny stanice ve městě Loboc byly zhodnoceny jako nevyhovující a úřad pro ochranu
přírody (DENR) rozhodl o jejich zavření. Toto vše bylo možné díky aktivitě projektu Tarsi-
us a podpoře velvyslance ČR na Filipínách RNDr. Josefa Rychtara. Nyní mohou turisté vi-
dět pouze několik jedinců, kteří byli přesunuti do nově vybudované zalesněné voliéry, kam
je možný vstup pouze za doprovodu průvodce. I když chování průvodců a návštěvníků ke
zvířatům se vrátilo do starých kolejí, dá se říci, že je to velmi významný krok v ochraně nár-
tounů filipínských. Nejen že se zlepšilo životní prostředí těchto zvířat, ale pevně věřím, že
velmi výrazně klesla poptávka po nově upytlačených nártounech. Během tohoto terénního
pobytu jsme také zintenzívnili spolupráci s místním ochranářským centrem Simply But-
terflies Conservation Centre, které se z původního zaměření na ochranu motýlů vypracova-
lo ve velmi kvalitní ochranářskou organizaci zaměřenou na ochranu přírodního prostředí
v oblasti města Bilar na ostrově Bohol.

Projekt Tarsius

Tarsius syrichta
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Po celý rok 2012 probíhalo zpracování dat nasbíraných během našeho dvouletého
výzkumu a příprava výsledků k publikaci. V roce 2012 byly opublikovány dva články v me-
zinárodních vědeckých časopisech. První z nich byl článek o dvou případech predace nár-
tounů filipínských, které se podařilo zaznamenat během našeho terénního výzkumu na fili-
pínském ostrově Bohol v letech 2009 a 2010. Byl opublikován v odborném časopise Acta
Ethologica. Druhá publikace, v odborném časopise International Journal of Zoology, byla
věnována hlasové komunikaci nártounů filipínských. Poprvé se nám podařilo zaznamenat
a popsat hlasový repertoár nártounů filipínských. Navíc jsme zjistili, že volání se liší u jed-
notlivých jedinců.

Projekt je odborné veřejnosti představován pomocí souhrnných zpráv, prezentací a pu-
blikací a také široké veřejnosti prostřednictvím webových stránek (www.tarsi-
usproject.org), přednášek či reportáží v médiích.

O dalších úspěších a aktivitách projektu Tarsius v roce 2012, které byly financovány
z jiných zdrojů, např. objevu velemyši dinagatské či vybavení vzdělávacího centra a rozvoji
ekoturistiky, se můžete dočíst na stránkách www.tarsiusproject.org.

Peške L., Daněk T. (2012) Predation on a wild Philippine tarsier (
), , 15, 2, 217-220, DOI: 10.1007/s10211-011-0096-7

Policht, R., Peške L. (2012 coustic repertoire of the Philippine
tarsier ( ) and individual variation of long distance calls,

, Volume 2012 (2012), Article ID 602401, doi:10.1155/2012/602401

(2012) The Tarsius Project, (prezentace), Prosimian TAG meeting. Rheine,
Germany.

Odborná publikační činnost a prezentace
Řeháková-Petrů M.,

Řeháková-Petrů, M., ) A

Řeháková M.

Tar-
sius syrichta Acta Ethologica

Tarsius syrichta International Jour-
nal of Zoology

RNDr. Milada Řeháková, Ph. D.
terénní zooložka, koordinátorka EEP

animals@zoodecin.cz

Mravenečník velký, detail nosu / / Großer Ameisenbär , Nasedetail
/ Giant Anteater, detail of the nose

Myrmecophaga tridactyla



Přehled pracovních cest zaměstnanců zoo v roce 2012
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18.–19. 1. Zoo Praha
8. 2. Jihlava
15.–16. 2. Nizozemí
29. 2.–1. 3.
5.–8. 3. Německo

23. 3. Česká Lípa
23.–26. 3. Nizozemí

28.–29. 3. Zoo Vyškov
4. 4. Zoo Dvůr Králové
11. 4. Německo
17.–20.4. Brno
21. 4. Děčín Libverda
25.–26. 4.
3. 5. Rumburk
15. 5. Zoo Olomouc

Rakousko

19.–22.8. Dánsko

22. 8. Rakousy
23.–24. 8. Nizozemí

19. 9.
25.–30. 9. Rakousko
4. 10. Česká Lípa
17. 10. Zoo Plzeň
18.–19. 10. Zoo Jihlava

23. 10. Zoo Olomouc

2. 11. Litoměřice
13.–14. 11.

11.–12. 12. Zoo Stuttgart

Mgr. Rus, Štolbová komise pro plazy a obojživelníky
Majerová, Ing. Floriánová marketingová komise
Řehák, Mgr. Rus transport zvěře (margay)
Šimek komise jelenovití
RNDr. Řeháková, Ph.D. jednání členů Prosimian Taxon

Advisory Group
Houšková člen poroty soutěže

jednání členů Felid Taxon
Advisory Group

Majerová, ekonomická komise
Řehák, Krejčová krmivářská komise
Řehák, Mgr. Rus transport zvěře (osel)

odborné jednání
Mgr. Rus, Šotolová program ZooŠkoly
Řehák
Houšková, Štolbová Korunka pro Zoo
Řehák, Šimek

Řehák dovoz geparda
pro Zoo Ústí n. L.

Hendlová, Šotolová
Řehák, Mgr. Rus

marketingová komise
Majerová konference EAZA
Šotolová prezentace zoo
Majerová, Kedlesová ekonomická komise

zasedání pracovníků
Šotolová
Řehák transport zvěře

Mgr. Rus, Šotolová seminář Kapradí
Mgr. Rus

Řehák, Mgr. Rus

Zoo

Zoo Praha

Zoo Dvůr Králové

21.–22. 5.

Zoo Jihlava

24. 10. Zoo Olomouc

25.–29. 11. ČZU Praha

RNDr. Řeháková, Ph.D.

Kedlesová

RNDr. Řeháková, Ph.D.

komise papoušci

RNDr. Řeháková, Ph.D.

transport zvěře
(psouni prérioví)

Majerová, Ing. Floriánová

Řehák transport zvěře

Mgr. Rus

transport zvěře (kosmani)
seminář
Financování projektů in-situ

program ZooŠkoly

Ing. Floriánová, Houšková,
vzdělávání a marketingu UCSZ

(kozorožec kavkazský)

komise pro evidenci zvířat

transport zvěře
(koza šrouborohá)

(kolpíci bílí)

kurz – podmínky ochrany, chov
a využití pokusných zvířat

Kostelec n. Č. Lesy

Termín cesty Zaměstnanec Místo Účel cesty
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ZOO a ve ejnost v roce 20ř 12
Přehled návštěvnosti

V roce 2012 uspořádala děčínská zoo celkem 44 akcí pro širokou veřejnost, které na-
vštívilo téměř 20 tisíc osob. Přesný počet není znám, neboť některé akce neevidujeme.
Velkých celoodpoledních a mediálně velmi zviditelněných akcí bylo 8. Tyto akce nav-
štívilo 4 489 návštěvníků. Velké akce se konaly většinou během sobotního odpoledne a
v průměru se jedné akce zúčastnilo 560 lidí.

Jako tradičně byla nejvyšší návštěvnost Zoo Děčín v letních měsících. Na návštěv-
nosti se podepisuje především počasí, proto v tomto roce, kdy byla dlouho zima a chlad-
nější podzim, přišlo nejvíce návštěvníků během května až srpna. Obecně se dá říci, že
sobota je dnem, kdy chodí do děčínské zoo nejvíce návštěvníků. Výjimkou jsou pouze
prázdninové měsíce. V tomto období máme největší návštěvnost ve dnech úterý až čtvr-
tek.

Návštěvnost Zoo Děčín v letech 1966 až 2012

Rok Návštěvnost Rok Návštěvnost

1966 62 600 1990 55 146
1967 70 000 1991 43 387
1968 56 000 1992 64 084
1969 60 000 1993 50 000
1970 63 000 1994 45 664
1971 76 000 1995 45 331

1996 52 579
1973 74 377 1997 50 795
1974 72 238 1998 48 000
1975 74 895 1999 62 571
1976 73 406 2000 69 246
1977 69 267 2001 54 512
1978 75 692 2002 59 887
1979 62 655 2003 63 564
1980 67 223 2004 71 578
1981 63 869 2005 70 457
1982 59 423 2006 64 811
1983 70 033
1984 76 975 2008 80 651

2009 82 137
1986 81 421 2010 73 117
1987 72 439
1988 70 889
1989 67 323

1972 91 00

2007 90 428

1985 83 108

2011 93 080
2012 90 489

0
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Přednášky pro veřejnost

NÁZEV / DATUM PŘEDNÁŠEJÍCÍ ÚČAST VEŘEJNOSTI

Divoký jih černého kontinentu

Maroko 2009 aneb z Prahy do Tan-Tanu a zpět

Napříč JAR

Putování za přírodou Venezuely

Indie… jak jsem neviděl Taj Mahal

Peru - trek legendární cestou Inků

Papua Nová Guinea

5. ledna 2012 21

2. února 2012 Jiří Hejduk a Lukáš Blažej

1. března 2012

5. dubna 2012 Václav Sojka

4. října 2012 Karel Pešek

1. listopadu 2012 Jan Černý

6. prosince 2012 Martina Balzarová

místo konání všech uvedených přednášek: Městská knihovna Děčín

Petra Nevečeřalová

14

František Červený 31

48

53

61

28

Z přednášky Karla Peška / Herr K. Pešek und seiner Vortrag / The lecture of Mr. K. Pešek
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Akce v zoo pro veřejnost

NÁZEV AKCE SPOLUPRÁCE S JINÝMI
DATUM PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI

/ PARTNERY / SPONZORY

POPIS AKCE / ÚČAST
POČET OSOB

Do zoo zdarma

Jedničkáři do zoo zdarma

Masopust ze zoo na zámek

Ekologie pro všechny

Jarní prázdniny

Mezinárodní den mateřského jazyka

Velikonoční kraslice

Oslavte s námi MDŽ

Otevírání sezony

Velikonoce v zoo

Ptačí stezka

neevidováno
1. ledna 2012

stanovištní soutěž
pro děti / 230

Zámek Děčín, DDM Děčín,
ZŠ Máchovo nám. a ZŠ Na Stráni,
KUBO, Jídelna Jotto s.r.o., Valdemar
Grešík - Natura s.r.o.

Ministerstvo životního prostředí ČR,
Ekofilm - mezinárodní filmový festival školní kolektivy

v Expozici Rajské
ostrovy / 90

stanovištní soutěž
pro děti / 401

stanovištní soutěž
pro děti / 13

soutěž ve výrobě
kraslic (kraslice zoo
pouze vyhodnotila a
následovala výstava)
/ 20

zlevněné vstupné
s malým dárečkem
pro všechny ženy
/ 24

Arnika, ZUŠ Děčín, Zahradní cen-
trum v Děčíně BH s.r.o., Ústav
sociální péče Háj u Duchcova,
Kormidlo o.s., TJ EMĚ Mělník

stanovištní soutěž
pro děti / 1218

aktivita ZooŠkoly
pro školní kolektivy,
zúčastnily se 2 školy
/ 38

od 31. ledna do 5. února 2012

velký mráz, proto
4. února 2012 nižší účast / 73

aktivita převážně pro
od 6. února do 24. února 2012

od 11. února do 19. února 2012

21. února 2012

od 5. března do 1. dubna 2012

8. března 2012

špatné počasí, chlad-
no, déšť / 86

31. března 2012

od 5. dubna do 9. dubna 2012

od 30. dubna do 4. května

aneb Jarní úklid…



33

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

/ PARTNERY / SPONZORY

Ústecká TV, Elektrowin Den dětí mezi
zvířaty / 962

DDM Děčín, Rodinné centrum Med-
vídek, 1. koedukovaný oddíl Stopa,
Karate Steklý, Zumba Děčín, ZŠ Na
Stráni Děčín, Martin Škoda - musher,
Párty Děčín / 264

stanovištní soutěž
pro děti / 1 665

Tarsius, o.s., CITES - agentura ochra-
ny přírody a krajiny ČR, Karete Steklý, EAZA
Matchballclub

stanovištní soutěž
pro děti / 5 448

omezená kapacita,
nutno objednat
předem / 121

stanovištní soutěž
pro děti / 413

pro děti školního
věku, přespání v zoo
s programem, ome-
zená kapacita, velmi
oblíbená akce / 28

ukázky výukových
programů, seznáme-
ní s přírodninami
atd. / 207

DDM Děčín velmi povedená akce

DDM Děčín - Scratch pouze pro zvané hos-
ty - sponzory, adop-
tivní rodiče a přátele
zoo / 89

výtvarná dílna pod
širým nebem pro
školy a ÚSP / 121

Dětská zoo

Noc snů

Člověk a příroda

Asie v zoo

Hurá prázdniny!

Večerní prohlídky

Den lízátek

Noc v zoo

Dny otevřených dveří v ZooŠkole

Pohádkové loučení

Den adoptivních rodičů

Barevný týden

19. května 2012

tradiční, velmi oblí-
1. června 2012 bená akce pro zdra-

votně znevýhodněné
děti a klienty ÚSP,

od 4. do 10. června 2012

akce ke kampani
16. května 2012 / 611

od 29. června do 8. července 2012

6. a 20. července 2012
3. a 17. srpna 2012

20. července 2012

27. července 2012
10. srpna 2012

od 30. července do 3. srpna 2012

na téma piráti / 603
1. září 2012

8. září 2012

od 17. do 21. září 2012

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

/ PARTNERY / SPONZORY

Hokejová zoo

Václavské dny v zoo

Království zvířat

Den pro seniory

Den bílé hole

Podzimní prázdniny

Strašidelná zoo

Dny studentů - ZooŠkola

Čertovský rej v zoo

Zdobení vánočních stromků

Přijďte popřát zvířátkům

Do zoo zdarma

HC Děčín nová akce ve spolu-
práci s hokejisty
/ 374

stanovištní soutěž
/ 1462

Český rybářský svaz Děčín,
Český svaz včelařů Děčín, nizacemi, které pra-
Divadelní spolek Karel Čapek Děčín, cují se zvířaty a osla-
Myslivec. sdružení „Hubert“ Heřmanov va svátku zvířat /733

senioři za symbolic-
ké vstupné a prohlíd-
ka zoo zdarma / 111

možnost vyzkoušet
si, jak zoo vnímají
nevidomí lidé / 25

stanovištní soutěž
pro děti / 789

UCSZOO nejoblíbenější akce
v zoo se strašidly,
dýněmi a lampióno-
vým průvodem / 959

nabídka výukových
programů se slevou

/ 15

Galerie Hefaistos, Rabina, Jatky
Verneřice, Karel Čižinský, Uhlí-písek / 462
Jiří Sokol, FH Systém, Natura, Princip

akce především pro
MŠ / 58

za přání pro zvířata
vstupné pro děti za
polovinu / 1 259

odhad - 200 osob
24. prosince 2012

23. září 2012

od 28. do 30. září 2012

seznámení se s orga-
29. září 2012

1. října 2012

15. října 2012

od 25. do 28. října 2012

3. listopadu 2012

od 12. do 16. listopadu 2012

soutěže a Mikuláš
1. prosince 2012

od 3. do 22. prosince 2012

od 22. do 31. prosince 2012
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Masopust – 4. února 2012 / Fasching – 4. Februar 2012 / Carnival at the Zoo – 4 February 2012

Výběr nejzajímavějších akcí

Masopust ze zoo na zámek

Masopustní veselí začalo v zoo ve 14 hod. tradičně soutěží o nejchutnější koblihu.
Pokračovali jsme soutěžemi pro děti za hudebního a tanečního doprovodu dětí z družin
při ZŠ Máchovo nám. a ZŠ Na Stráni. Bohužel byl takový mráz, že dorazilo velmi málo
návštěvníků a sešla se pouze jedna soutěžní kobliha, takže akce byla spíše pohybová, aby-
chom se zahřáli. Kromě pohybu jsme také hodně jedli koblihy, klobásky a pili horký čaj.
Vše bylo dodáno sponzorsky. V 15,30 hod. vyšel masopustní průvod ze zoo do města a
měl tři zastávky. První zastávka byla před Expozicí Rajské ostrovy. Obsluha recepce prů-
vod bohatě pohostila koláči a čajem. Druhou zastávkou na nábřeží bylo předání posel-
ství Labi, aby se již zima vzdala vlády a přišlo jaro. Na třetí zastávce u sběrného místa
tříděného odpadu jsme pochovali naši papírovou basu. Při příchodu na zámek děčínská
zoo ještě organizovala soud a popravu medvěda. Jako vždy vše dobře dopadlo a medvěd
dostal milost. Následoval program, který zajišťoval Zámek Děčín.
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Otvírání sezony aneb Jarní úklid

5. ročník srandamače v běhání po zoo s kolečkem hnoje pod názvem „Jarní úklid
aneb Kam s tím hnojem?“ jsme letos opět spojili s dalšími aktivitami k otvírání sezony.
Vzhledem ke špatnému počasí jsme akci částečně přesunuli do učebny. Podívali jsme se
na pohádku Divadélka Bublinka, poradili jsme také zájemcům o chov zvířat především
ptactva v naší poradně Rady ptáka Řeháka. Také jsme si zasoutěžili a v neposlední řadě
pokřtili pásovce štětinatého jménem Bambůča, jehož si adopovala TJ EMĚ Mělník I. HC
Wendy. Bambůča se stal jejich maskotem. Na akci jsme také podpořili projekt Sbírej to-
ner, který přijel do zoo představit ÚSP Háj u Duchcova.

Dětská zoo

Oslava Dne dětí s Ústeckou TV a moderátory Hitrádia FM Kamilem Bílským a Mar-
kem Leštinou. Moderátoři se stali kmotry oslíka KIRI a kůzlete ROMÁNKA, představili
nový pořad "Dva v jednom městě". Valdemar Grešík, majitel firmy Natura s.r.o., otevřel
rekonstruovanou expozici psounů prériových, kterou finančně podpořil. Nechyběly sou-
těže pro děti, malování na obličej a hudba. Návštěvníci mohli také využít slevy na vstup-
ném, pokud odevzdali vysloužilý elektrospotřebič firmě Elektrowin.

Otvírání nové sezony – 31. března 2012 / Öffnen der neuen Saison – 31. März 2012
/ The grand season opening event – 31 March 2012
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Noc snů – 1. června 2012 / Traumnacht im Zoo – 1. Juni 2012 / Dreamnight at the Zoo – 1 June 2012

Noc snů

Devátý ročník akce Noc snů pro chronicky nemocné a handicapované osoby byl nabi-
tý zábavou. Již tradičně nechyběla pohádka, hudba a soutěže pro děti. Letos jsme akci
doplnili o prezentaci sportu zvaného mushing (závody psích spřežení), ukázky karate,
výcviku koní, bubnování a zumbu. Na závěr nechyběla světelná show. (Pozn.: Jako první
uspořádala Noc snů Zoo Rotterdam v roce 1996, Zoo Děčín se přidala jako první zoo
v ČR v roce 2004).

Asie v zoo

Jednalo se o akci pro širokou veřejnost na podporu zvířat jihovýchodní Asie v rámci
kampaně EAZA. Mimo zvířat chovaných v naší zoo jsme představili i oblast jihový-
chodní Asie, a to formou filipínské kuchyně, in-situ projektu Tarsius a ukázkou karate.
Vymysleli jsme formu hry k prezentaci CITES a problematiky některých exotických suve-
nýrů. Nastínili jsme i další důsledky, kterým mohou lidé při svých cestách a zálibě v cizo-
krajná zvířata a suvenýry čelit.
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Pohádkové loučení s prázdninami

Království zvířat

Na báječné pirátské odpoledne v děčínské zoo asi mnoho malých návštěvníků jen tak
nezapomene. Každý malý pirát obdržel mapu s umístěním pirátského pokladu. Ten si
však zasloužil, až po odpracování všech pirátských povinností souvisejících s plavbou na
moři tzn. např. mytí paluby korábu, vytahování plachet na ráhno, obstarávání potravy,
záchrany tonoucího piráta, atd. S pokladem získal také pirátské tetování, na které mohl
být patřičně hrdý.

Veselé odpoledne spojené s oslavou Mezinárodního dne zvířat. Oslavili jsme i 30. na-
rozeniny medvědů grizzly. Tento datum jsme zvolili jako kompromis mezi narozeninami
Helgy (19. 1. 1982) a Sigfrieda (23. 1. 1983), protože v lednu se může stát, že budou již
spát. Popřát jim přišlo mnoho gratulantů. Mezi nimi nechyběli hráči HC Děčín, kteří ma-
jí naše grizzly na dresech. Dále to byl např. Český svaz včelařů, Rodinné centrum Med-
vídek, herci z divadelního spolku K. Čapka s pohádkou „Zvířátka a loupežníci“, atd.
Protože se jednalo o oslavu svátku zvířat, svoji činnost zde představili různé spolky a
sdružení, které mají co do činění se zvířaty.

Pohádkové loučení s prázdninami, tento rok na téma Pirátská zoo – 1. září 2012
/ Abschied von Ferien - märchenhafte Veranstaltung - Piratenzoo –1. September 2012
/ Saying Goodbye to Holidays in a Fairy-Tale Style - Zoo of Pirates – 1 September 2012
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Čertovský rej v zoo – 1. prosince 2012 / Teufelreigen im Zoo – 1. Dezember 2012
The Devil's Ball at the Zoo – 1 December 2012

Strašidelná zoo

Již tradiční podvečer se strašidly. Opět jsme akci rozdělili na dvě části. V amfiteátru
probíhala výroba strašidel z dýní za doprovodu živé hudby, završená vyhlášením soutěže
o nejhezčí dýňové strašidlo. V areálu pak probíhaly soutěže na jednotlivých stanovištích
v duchu strašidel, bludiček a jiných halloweenských aktivit. Pro letošní rok jsme zvolili
téma Addams family vč. nového textu úvodní písně. Na úplný závěr nechyběl lampiono-
vý průvod částí zahrady.

Čertovský rej v zoo

„Navštivte s námi peklo a projděte se mezi čerty až pro svůj dáreček“, takto jsme si
opět dovolili zvát děti a jejich rodiče na Čertovský rej. Kdo došel, nelitoval, protože letos
se podařilo sehnat opravdu krásné dárkové balíčky, které Mikuláš na závěr rozdával.
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NÁZEV AKCE SPOLUPRÁCE S JINÝMI
DATUM PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI
MÍSTO / PARTNERY / SPONZORY

POZNÁMKA

Výstavy

Prezentace mimo areál zoo

Mravenci ze sbírek
Václava Vysokého

Palmový olej

Veletrhy cestovního ruchu

Prezentace
Výstava Libverda 2012

Prezentace na slavnostech města
Benešov nad Ploučnicí

Prezentace práce
tiskové mluvčí

Den dětí v DDM Březiny

Den dětí na koupališti

Prezentace zoo
ve školských zařízeních

Korunka pro zoo

CHKO Labské pískovce
od 1. do 30. března 2012
Expozice Rajské ostrovy

výstava ke kampani EAZA
celoročně s prezentací in-situ projek-
Výstavní síň Zoo Děčín tu Tarsius

Destinační fond - České prezentace zoo v rámci
Švýcarsko spolupráce s o.p.s. České

Švýcarsko

prezentace zoo, informační
materiály

prezentace zoo, informač-
ní materiály

Rodinné centrum Medvídek povídání o povolání tisko-
vého mluvčí zoo, soutěže,
informační materiály

soutěže, prezentace zoo,
informační materiály

výtěžek ze vstupného věnován soutěže, prezentace zoo,
Benešov nad Ploučnicí jako příspěvek na zvířata informační materiály

výukově - zážitkové pro-
gramy pro děti všech věko-
vých skupin, které nemají
možnost přijít do zoo

DDM Rumburk výukově - zážitkový pro-
gram pro děti z Rumburku,
které nám každoročně po-
skytují finanční dar na
adopci zvířete
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NÁZEV AKCE SPOLUPRÁCE S JINÝMI POZNÁMKA
DATUM PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI
MÍSTO / PARTNERY / SPONZORY

DS Kamenická, CSS Děčín výukově - zážitkový pro-
gram pro seniory, zdarma

LDT Rakousy, výukově - zážitkový pro-
LDT Srbská Kamenice, atd. gram pro malé táborníky

prezentace zoo, informační
materiály

Vlastivědné muzeum Česká Lípa soutěže, prezentace zoo,
Česká Lípa informační materiály

Mladý moderátor ZŠ Slovanka, Česká Lípa člen komise

facebook Víčka pro Lucku sběrné místo, propagace

UCSZOO soutěž zoo o nej mládě

Klub orientačního běhu Děčín propagace, propůjčení
prostor

y výjimečně hlazení a mazle-
červenec - srpen 2012 ní povoleno

chovatelé představují
květen, červen, září - víkendy vybrané druhy zvířat, nej-
červenec a srpen denně oblíbenějšími jsou med-

vědi grizzly

í denně sokolnická cvičení
přelom červenec - srpen 2012 před správní budovou

s možností dotazů ze stra-
ny návštěvníků

Výukově - zážitkový program
pro seniory

Výukově - zážitkový program
pro děti na LDT

Kapradí Litoměřice

Den zvířat

Pomáháme sbírat víčka
pro Lucinku

BabyZoom 2012

Procházka s mapou

Setkání se zvířat

Komentované krmení zvířat

Ukázky sokolnictv

Zaměstnanci zoo se (jako členové různých komisí) účastní vyhlašování soutěží,
výherců, atd. např.

Zoo Děčín podporuje další aktivity např.:

:

Prezentace zvířat
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Setkání se zvířaty / Treffen mit den Tieren / Animal Encounters
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Výstavní síň / Ausstellungsraum / The exhibition hall

Aktivita pro návštěvníky – Mistři převleků / Maskeradenmeister – Kurzweil für Besucher
/ Masters of Redressing (visitor activity)
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ZOOSCHULEZOO-ŠKOLA

ZooŠkola v roce 2012

Středisko environmentální výchovy ZooŠkola v roce
2012 úspěšně pokračovalo ve své činnosti. Realizovalo výu-
kově-zážitkové programy a další akce pro školy i jiné skupi-
ny, podílelo se na produkci akcí pro širokou veřejnost, soutě-
žích, tvorbě tiskovin, podpoře kampaně EAZA, prezentovalo
svoji činnost při výjezdech mimo areál zoo a převzalo činnost
Ekocentra Děčín.

Základní činností ZooŠkoly je realizace programů, které účastníkům, a to převážně
z okruhu školních kolektivů, přibližují svět zvířat, seznamují s přírodou a životním pro-
středím včetně problémů, kterým musí příroda čelit.

V roce 2012 mělo centrum environmentální výchovy v nabídce 20 programů s pro-
pracovanými metodikami, rozličnými pomůckami z okruhu přírodnin, obrázky a pra-
covními listy. V realizaci programů je využívána také multimediální tabule, kterou je
učebna ZooŠkoly vybavena a další technika. Nejvřeleji přijímána je samozřejmě mož-
nost kontaktu se živými zvířaty při každém z programů ZooŠkoly. Novinkou pro rok
2012 se stala Abeceda zvířat, ve které si děti formou soutěže procvičují své znalosti z ob-
lasti zvířecí říše a zároveň se dozvídají informace o méně známých živočiších.

Každý z programů je věnován jinému tématu a nabídka je rozčleněna i svou nároč-
ností pro děti od mateřských škol po žáky škol středních, pro klienty ústavů sociální pé-
če, seniory. Programy je možné s mírnými úpravami realizovat i rodinným skupinám,
klientům cestovních kanceláří, členům různých spolků a sdružení.

Programů ZooŠkoly se za rok zúčastnily necelé dvě tisícovky osob. Z celkem 81 rea-
lizovaných programů byl nejčastěji žádán a tedy i proveden (16 x) program Rekordmani
světa zvířat, který je nabízen třetím až šestým třídám základních škol. Jeho cílem je se-
známit žáky nejen s rekordmany zvířecího světa obecně, ale hodně je směrován právě na
zvířata chovaná v Zoo Děčín, která jsou něčím „nej“. Délka programu je 2 hodiny, celý
probíhá v areálu zoo na Pastýřské stěně a jeho součástí jsou také pracovní listy.

Část své činnosti věnuje ZooŠkola také průvodcovské službě a to jak v areálu na Pas-
týřské stěně, tak i v odloučené Expozici Rajské ostrovy. Prohlídek s průvodcem uskuteč-
nila ZooŠkola za rok 2012 celkem 15, pro více jak 150 osob. Jedná se jak o prohlídky, kte-
ré jsou součástí širší nabídky akcí, tak prohlídky přímo na objednávku.

Svými aktivitami se ZooŠkola připojila k tradici významných světových nebo mezi-
národních svátků jako jsou např. Den ptačího zpěvu, Den životního prostředí, Den
seniorů, Den studentů, Den bílé hole nebo i Den mateřského jazyka. K těmto výročím
pořádala mimořádné programy nebo soutěže.

Kampaň Southeast Asia Campaign podpořila ZooŠkola konáním výtvarné dílny Ba-
revný týden, při které byla žákům základních škol nastíněna problematika ohrožených
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druhů zvířat jihovýchodní Asie, a následně pak děti kreslily zástupce zvířat této oblasti.
Kampaň EAZA byla také tématem výstavy v areálu zoo. Ohrožená zvířata oblasti JV
Asie, která chová děčínská zoo, se stala podkladem pro vypracování pracovního listu pro
širokou veřejnost Putování po jihovýchodní Asii.

Tématům spojeným s životním prostředím se středisko věnovalo v rámci akce Eko-
logie pro všechny. Jednalo se o promítání filmů s ekologickou tématikou z festivalu Eko-
film, které se uskutečnilo ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí. Akce pro-
běhla v Expozici Rajské ostrovy a byla doplněna besedami, hrou i kontaktem se zvířaty.
Souběžně byla vyhlášena soutěž pro školní kolektivy a skupiny klientů ústavů sociální
péče Model zoo z tříděného odpadu.

Prázdninové měsíce věnovala ZooŠkola pořádání Dnů otevřených dveří, Setkávání
se zvířaty, Nocím v zoo nebo již zmiňovaným průvodcovským prohlídkám pro veřejnost.

S programem mimo areál zoo se ekocentrum ZooŠkola vydalo zprostředkovat zážit-
ky a obohatit informace o zvířatech např. dětem na letní tábor, klientům domova pro seni-
ory, dětem z domu dětí a mládeže, účastníkům soutěže mladých včelařů nebo oslav Dne
zvířat. Nejmenším v mateřských školách byl umožněn kontakt se zvířaty a formou bese-
dy a her také upevněn vztah k životnímu prostředí.

V předvánočním čase ZooŠkola organizovala Zdobení vánočních stromečků přímo
v areálu zoo i s nabídkou dalšího doprovodného programu.

ZooŠkola se věnuje dětem i v jejich zájmové činnosti. Při Zoo Děčín pracovaly v roce
2012 zoologické, teraristické a jezdecké kroužky, které navštěvovalo na pět desítek dětí.
Mimo běžnou náplň kroužků se děti svou návštěvou připojily k oslavám 40. výročí zalo-
žení CHKO Labské pískovce, celodenním výletem poznávaly Zoopark Chomutov, účast-
nily se jezdeckých závodů, kdy nejúspěšněji se umístily na hobby-závodech Jánská.

Alena Šotolová
specialistka CNS, lektorka ZooŠkoly

zooskola@zoodecin.cz
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Setkání se zvířaty / Treffen mit den Tieren / Animal Encounters



47

EAZA IUCN/SSC
South East Asia Campaign

Pro seznámení s kampaní the EAZA's
Southeast Asia Campaign 2011/2012, věno-
vané jihovýchodní Asii, jsme v naší zoo pro ná-
vštěvníky připravili 3 hlavní aktivity.

Dříve byl v naší výstavní síni stan přírodověd-
ce, který studoval gorily v Africe během trvání
kampaně na záchranu lidoopů, the EAZA's
Ape Campaign, a okolí stanu mělo připomínat
džungli. Když se však pozornost kampaně ob-
rátila k jihovýchodní Asii, náš přírodovědec se
rozhodl do této oblasti vypravit a možná pokra-
čovat ve studiu lidoopů, tentokrát se zaměře-
ním na orangutany. A tak svůj stan vztyčil i v jihovýchodní Asii, avšak nenalezl zde žádné
primáty, ba ani dokonce žádnou džungli. Byl naštvaný i zoufalý, když spatřil zdevastova-
nou krajinu a obzvláště zničené plantáže s palmou olejnou. Začal proto zkoumat vliv těchto
plantáží na životní prostředí, živočichy i místní obyvatele. Své objevy si však nenechává pro
sebe, nýbrž se s nimi dělí s každým návštěvníkem, který do jeho stanu zavítá. Ne osobně,
protože náš přírodověděc je samozřejmě příliš zaměstnán prací v terénu, avšak návštěvníci
si mohou prohlédnout jeho poznámky, pozorování, vzorky olejů, mnoho údajů o palmo-
vém oleji nebo obaly produktů, které byly z tohoto oleje vyrobeny. Nicméně si náš vědec uvě-
domuje, že palmový olej není jedinou příčinou snižování druhové rozmanitosti v jihový-
chodní Asii. Živočichové mizí i kvůli lovu, pytláctví a nelegálnímu obchodu s nimi. Proto
také připravil ukázku produktů vyrobených z některých druhů zvířat a informace o CITES,
Mezinárodní úmluvě o obchodu s ohroženými druhy živočichů a planě rostoucími rostlina-
mi. Vytvořil zde také minikino, kde promítá CITES spot o ilegálním obchodu s živočichy.
Průvodcem v tomto spotu je oblíbená filmová hvězda Harrison Ford. V tomto kině také náš
přírodovědec promítá dokumentární film o projektu Tarsius, jehož partnerem je právě Zoo-
logická zahrada Děčín.

V červnu proběhla pro návštěvníky speciální akce věnovaná kampani – Asie v zoo,
kterou připravilo Centrum návštěvnických služeb. Přestože zde bylo nachystáno mnoho
aktivit, rádi bychom vyzdvihli dvě z nich. Tou první byl stánek se suvenýry, kde si mohli ná-
vštěvníci pořídit kupóny na zboží, kterými byly suvenýry vyrobené z živočichů. Mohli si je
pořídit za „herní“ peníze, které obdrželi při vstupu do zoo. Všechny suvenýry, jako napří-
klad láhev s kobrou či gekonem, korálový náhrdelník, peněženka z hadí kůže a podobně,
jsou zakázané, respektive živočichové, ze kterých jsou tyto produkty vyrobeny, jsou na se-
znamu CITES, tedy obchod s nimi je zakázán či regulován. Lidé to většinou nevědí a tak se
snažili tyto kupóny vyměnit za opravdové výrobky, které byly za tímto účelem připraveny ve
stánku opodál. Byl v tom však jeden háček. Na cestě od jednoho stánku k druhému se skrý-
vala „policie“ a odchytla každého návštěvníka s kupónem. Kupón byl „policií“ zabaven.
Návštěvníci většinou netušili, co to má znamenat a proto byli pobídnuti, aby pokračovali ke
stánku, kde byly produkty vystaveny. U tohoto stánku byli ve skutečnosti pracovníci Vědec-
kého orgánu CITES a poskytovali návštěvníkům informace o úmluvě CITES o zvířatech a
výrobcích z nich a také, které suvenýry by si návštěvníci neměli vozit ze zahraniční dovole-
né. Tím druhým a neméně zajímavým zážitkem bylo interview s osobou pocházející přímo z
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Filipín, Clowie Fakovou. Povídání o Filipínách bylo velmi zajímavé a navíc bylo obohacené
vůněmi i chutěmi. To proto, že Clowie uvařila tři druhy, na Filipínách velmi oblíbených jí-
del, které mohli návštěvníci ochutnat. Tedy ti, kteří měli velmi rychlé nohy, protože i když
bylo jídla opravdu hodně, během chvíle nezbylo ani sousto.

Poslední důležitou událostí věnovanou kampani, byl tradiční Barevný týden, určený
pro školská zařízení. Během jednoho týdne v září mohli žáci přijít do zoo a malovat živo-
čichy, které v zoo chováme, avšak jejich přirozený výskyt je v oblasti jihovýchodní Asie.
Shromáždilo se nám veliké množství krásných kreseb, které jsme později vystavili na říjno-
vé akci, pořádané k příležitosti mezinárodního dne zvířat – I zvířata mají svátek.

Mgr. Tomáš Rus
specialista CNS, asistent zoologa

vyuka@zoodecin.cz

Asie v zoo – 16. června / Veranstaltung Asien im Zoo – 16. Juni 2012 / Asia Everywhere – 16 June 2012



Spolupráce s médii v roce 2012

Spolupráce děčínské zoo s médii se již několik let drží na slušné úrovni. Daří se prosa-
zovat novinky jak na okresní, krajské, tak celorepublikové úrovni. Jednotliví redaktoři jsou
o veškerém dění v zahradě informování prostřednictvím elektronické pošty. Kromě tisko-
vých zpráv dostávají také kvalitní obrazový materiál. Spolupráce s médii si velmi ceníme,
výrazně přispívá k propagaci děčínské zoo.

– Zajímavé reportáže ze Zoo Děčín odvysílala TV Prima, se svými kamerami jez-
dila i TV Nova, která své reportáže prezentovala nejen v Odpoledních, ale také v Hlav-
ních televizních novinách nebo na serveru TN.cz. Dění v zoo si samozřejmě nenechaly
ujít ani místní internetové televize. Zájem regionálních, ale i republikových televizních
stanic vzbuzovaly v roce 2012 především zajímavé odchovy, dovezená zvířata a ze všeho
nejvíc „kozel útěkář“, který na celé dva měsíce vyměnil domov v expozici za pobyt na svo-
bodě v lesích Pastýřské stěny. Spolupráci s výborným výsledkem navázala zoo během
roku 2012 s Českou televizí Ostrava. Ta přijela na Pastýřskou stěnu natáčet další díl oblí-
beného seriálu Ze zoo do zoo, kterým diváky provázela Vanda Hybnerová. Natáčecí štáb
strávil v zoo dva dny a televizním divákům se podařilo představit impozantní medvědy
grizzly a rošťáckou tlupu makaků chocholatých v čele s opičákem Satu.

– Zpravodajství o novinkách v zoo přebírá mnoho rádiových stanic. Nejčastěji
to v roce 2012 byla regionální rádia - Hitrádio FM, Český rozhlas, Rádio Blaník a další.
Velmi nás těší spolupráce s rádii, která ve svých reportážích využívají mluveného slova
pracovníků zoo.

– Největším mediálním partnerem byl i pro tento rok Deník. Nejčastěji pak samo-
zřejmě jeho děčínská odnož a další nejbližší okresní deníky. Dle monitoringu médií vyšlo
v Deníku za rok 2012 téměř tři sta článků, fotografií, anket, pozvánek a dalších materiá-
lů. Velkou podporu zajišťují také deníky MF Dnes, Právo, Lidové noviny, Blesk, Aha ne-
bo Metro. Mnoho zpráv a novinek ze zoo pravidelně zpracovává Česká tisková kancelář,
která je po úpravě poskytuje dalším médiím. Informace z děčínské zoo přinášely v roce
2012 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 no-
vinkách týdeník Princip, Zpravodaj města Děčína, ale také měsíčník s kulturním přehle-
dem Enter nebo Ústecké přehledy. Nově navázanou spoluprácí, ze které má zoo radost,
je spolupráce s redakcí oblíbeného Čtyřlístku, ze které vzešla čtyřstránková reportáž
o Zoo Děčín v odnoži slavného Čtyřlístku časopisu Ahoj, tady Fifi. S Děčínským dení-
kem a Týdeníkem Princip vyzkoušela zoo v roce 2012 přilákat návštěvníky do zahrady
prostřednictvím slevových kuponů otištěných v těchto médiích. Příležitosti získat tímto
způsobem dětskou volnou vstupenku využilo poprvé pouze 18 lidí, podruhé již 40 ná-
vštěvníků.

– Kromě pravidelných aktualizací na vlastních stránkách - 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 turis-
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tiku, kulturní akce, rodiny s dětmi, zoologii. Zoo využívá možnosti internetové prezen-
tace také prostřednictvím webových stránek www.zoo.cz, které jsou společným dílem
zoologických zahrad sloučených v Unii českých a slovenských zoo a na kterých tak ná-
vštěvník najde kompletní přehled dění ze zahrad jak z ČR, tak SR.

Stále větší oblibu si získává prezentace zoo a poskytování informací prostřednictvím
sociální sítě . Počet fanoušků stránky narostl za rok 2012 o 905 příznivců a za-
stavil se na čísle 3 425.

Nejvíce příznivců má facebooková stránka děčínské zoo samozřejmě doma v Děčíně
- 1 212, druhá nejpočetnější skupina je potom z Prahy – 379, třetí pak v Ústí nad Labem
– 172. Pokud bychom se na facebookové statistiky podívali ze stránky národnostní, pak
má profil samozřejmě nejvíce fanoušků v České republice. Ale dění v zoo prostřednic-
tvím facebooku sledují i lidé na Slovensku, v Německu, z USA, Anglie, Polska, Španěl-
ska, Francie, dokonce i 5 lidí v Indonésii, 4 na Filipínách nebo 3 v Japonsku.

zpravodajství se točilo nejvíce kolem prvních mláďat. Na svět přišla nádherná
samička osla domácího, kterou jsme v zoo později pojmenovali Ema, a také šestihlavé
klubko hroznýšovců královských. Tématem, které nesmělo v médiích chybět, byla statis-
tika návštěvnosti uplynulého roku. A že byl rok 2011 rekordní! Zoo navštívilo více než 93
tisíc návštěvníků. Novináři slyšeli i na bagr v expozici prasat divokých, zajímaly je úpra-
vy expozice psounů prériových a vyhlášení soutěže O nejchutnější masopustní koblihu.

patří v děčínské zoo vždy ekologii a také Masopustu. Proto únorové stránky novin
zaplnily především fotografie z podařené akce Masopust ze zoo na zámek, k jejíž ná-
vštěvě neodradil účastníky ani velký mráz. V rámci ekologického února se konal další
ročník promítání filmů mezinárodního filmového festivalu Ekofilm 2011. Mediálně zná-
mým se v tomto měsíci stal kozel kozy šrouborohé, který dva měsíce pobíhal mimo
prostor zoologické zahrady a kterého se právě v únoru podařilo odchytit zpět.

Velkou zajímavostí se stal veterinární zákrok v expozici levharta mandžuské-
ho, kterého trápil bolavý zub a zanícená dáseň. Pozornosti novinářů neunikla ani líheň
plná zelených pštrosích vajec, kdy se chovatelé zoo pokoušeli o odchov největšího ope-
řence Austrálie emu hnědého.

V se do médií úspěšně rozběhla zpráva o zahájení soutěže vyhlášené Unií českých
a slovenských zoologických zahrad BabyZoom 2012, do které děčínská zoo přihlásila
oslíka domácího, hutii kubánskou a kůzle kozy domácí. Velkou zajímavostí pak byla zprá-
va od terénní zooložky Zoo Děčín Milady Řehákové o unikátním objevu krysy dinagat-
ské, která již byla považována za vyhynulou. A v neposlední řadě pozornost novinářů při-
lákal i unikátní odchov prasat visajanských. Unikátní v tom smyslu, že se děčínské zoo
podařil jako první zahradě v České republice.

V zavítali novináři do zoo díky zajímavému projektu na výzkum parazitárního
onemocnění – toxoplazmózy, při němž pomáhaly s odběrem krve zvířatům ploštice. Vel-
kou pozitivní zprávou byly také výsledky soutěže BabyZoom 2012, ve které získalo krás-
né 2. místo právě mládě ze Zoo Děčín. Malá oslice Ema vybojovala díky fanouškům face-
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bookového profilu Zoo Děčín titul 2. NEJ mládě roku. Odchov 2 mláďat černých čápů
pak už byl jen třešničkou na dortu ve výčtu květnových zajímavostí.

Oslice Ema ( )/Die Eselin Ema /Equus asinus The female donkey Ema
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První pátek patřil v děčínské zoo už tradičně handicapovaným a chronicky ne-
mocným dětem. Noc snů je výjimečnou akcí pro nemocné děti, během níž se jim snaží-
me poskytnout opravdu netradiční zážitky, které by kvůli svému postižení možná neměly
možnost v běžném životě prožít. Pro svou výjimečnost se proto tato akce dostala i do hle-
dáčku novinářů. Více o charitativní akci lze zjistit na www.dreamnight.cz. Novinářský
zájem se ale strhnul také díky umělému odchovu ledňáka obrovského a akci pro veřej-
nost s názvem Asie v zoo, kdy celou zahradu provoněla vůně exotických jídel, které do
zoo přijela uvařit Filipínka Clowie v rámci podpory kampaně EAZA na téma Jihovýchod-
ní Asie.

V u novinářů jednoznačně vedla aktivita pro návštěvníky – Setkání se zvířaty.
Přestože je hlazení zvířat přes ploty expozic v zoo běžně zakázáno, je to věc, po které ná-
vštěvníci touží. Proto se zoo rozhodla v tomto směru vyjít návštěvníkům vstříc a připra-
vila pro ně tuto prázdninovou akci. Od pondělí do pátku jim zprostředkovala kontakt
s několika vybranými zvířaty a jako bonus přidala ukázky sokolnictví.

V se narodila hned dvě mláďata lamy vikuně a zoo přivezla korunáče Sclaterova,
takže i tento prázdninový měsíc byl pro novináře velmi zajímavým. Nezapomenutelným
se srpen stal také pro skupinku dětí, která dostala možnost jeden večer přenocovat v zoo.
Šlo o další ročník oblíbené akce Noc v zoo, která kromě zážitku v podobě přespání v zoo
ve velkém stanu, přinesla dětem také nejrůznější zvířátkové soutěže, večerní prohlídku
zahrady za svitu baterek s mnoha zvířecími zvuky i opékáním buřtů.

objektivy novinářských fotoaparátů přitáhla hned 1. září akce s názvem Pirát-
ská v zoo. Zoo se takto stylově rozloučila s prázdninami. Pro malé návštěvníky přichys-
tala dobrodružnou cestu za pirátským pokladem plnou námořnických úkolů, jako napří-
klad drhnutí paluby, vztyčování plachet, návštěva pirátské krčmy nebo hod záchranným
kruhem. Média taktéž zajímala výtvarná dílna pod širým nebem Barevný týden, ale i Den
adoptivních rodičů, který se koná pravidelně jednou ročně a je poděkováním všem, kdo
přispívají na chov zvířat v děčínské zoo. Co ale zajímalo nejen novináře, ale i širokou
veřejnost, byly oslavy třicátých narozenin medvědů grizzly. Důležitým se stalo i vysílání
dalšího dílu třináctidílného cyklu Ze zoo do zoo České televize Ostrava, který se během
srpna natáčel i v naší zoo a jímž provázela herečka Vanda Hybnerová.

Měsíc byl v zoo opět měsícem slevovým. Právě v tomto měsíci lze navštívit zoo nej-
levněji 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, jež by zoo mohla využít na oblíbené listopadové akci Straši-
delná zoo. Smutnou zprávou pak byl úhyn samce mangabeje černého, který společně se
samicí Bábinkou tvořil nejstarší pár tohoto druhu napříč zoologickými zahradami celé-
ho světa.

Upíři, bludičky, hejkalové a další strašidla pak přitáhli pozornost novinářů v měsíci
. Akce Strašidelná zoo si rok od roku získává na větší oblibě. Tradiční podvečer spo-

jený s dlabáním dýní a strašidelnými soutěžemi si nenechala ujít bezmála tisícovka lidí.

červnový

červenci

srpnu

Záříjové

říjen

listo-
padu
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V dělala zoo radost dětem další skvělou akcí pro veřejnost. V zahradě vyrostlo
pravé peklo a úkolem dětí bylo jím projít a poprat se se zapeklitými čertovskými disciplí-
nami. Že byla akce opravdovým lákadlem, potvrzuje i fakt, že za čertici se pro děti pře-
vlékla nejen ředitelka zoo (na snímku), ale i novinářka z Našeho Děčínska a vyzkoušela
si tak na vlastní kůži, jak Centrum návštěvnických služeb připravuje a realizuje akce pro
veřejnost.

prosinci

Alena Houšková
specialistka CNS pro mediální a informační činnost
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DEN ADOPTIVNÍCH RODIČŮ
A PŘÁTEL ZOO DĚČÍN

Zoo Děčín každoročně v září během jednoho odpoledne pozve adoptivní rodiče, spon-
zory, přátele a příznivce zoo a veřejně jim poděkuje.

Dne 8. září 2012 od 14 hodin proběhlo již 21. setkání s adoptivními rodiči a přáteli
zoo. Udělili jsme opět naši Malou cenu Ď, kterou obdržely všechny naše nominované oso-
by na celorepublikovou Cenu Ď. Byli jimi: Tomáš Fiala z Ústí nad Labem za svoji podpo-
ru lišek obecných, Valdemar Grešík - Natura, s.r.o. z Děčína za finanční podporu zoo, ZŠ
Komenského nám. Děčín za dlouholetou podporu opiček kalimiko a dobrovolnice Eliška
Sklenářová a Tereza Zalabáková, obě z Děčína. Po předání cen a kulturní vložce v podo-
bě vystoupení skupiny Scratch z DDM Děčín následovala prohlídka zahrady. Na závěr
bylo připravené malé pohoštění při poslechu živé hudby.

Den adoptivních rodičů – 8. září 2012 / Tag der Adoptiveltern – 8. September 2012
/ The Day of Animal Fosters and Supporters of the Zoo – 8 September 2012



ZVLÁŠTNÍ PODĚKOVÁNÍ

NÁZEV SPOLEČNOSTI POMOC

Statutární město Děčín poskytnutí příspěvku na provozování zoo
Ministerstvo životního prostředí poskytnutí příspěvku na provozování zoo
1. koedukovaný oddíl „Stopa“ Děčín podpora uspořádání 9. ročníku Noc snů
Agrokomplex spol. s r.o. Verneřice podpora uspořádání 9. ročníku Noc snů
Arnika Děčín spolupráce při akcích
Cukrárna Expres podpora uspořádání 9. ročníku Noc snů
Český rybářský svaz spolupráce při akcích
Český svaz včelařů spolupráce při akcích
DDM Děčín podpora uspořádání 9. ročníku Noc snů a dalších akcí
DeCe Computers s.r.o. podpora uspořádání 9. ročníku Noc snů
dobrovolníci spolupráce při akcích
Dům tisku podpora uspořádání 9. ročníku Noc snů
Envirocont s.r.o. podpora uspořádání 9. ročníku Noc snů
FM system s.r.o. dodání cen do soutěží
Galerie Hefaistos spolupráce při akcích
HC Děčín spolupráce při akcích
CHKO Labské pískovce spolupráce při akcích a
Jídelna JOTTO s.r.o. spolupráce při akcích
Jiří Honzátko bezplatné poskytnutí fotografií z děčínské zoo
Karate Steklý spolupráce při akcích
KUBO - Petr Kudrhalt spolupráce při akcích
Lesní úřad Děčín, p.o. bezplatné poskytování materiálu pro úpravu expozic
Limma Food s.r.o. podpora uspořádání 9. ročníku Noc snů
Martin Škoda, Děčín podpora uspořádání 9. ročníku Noc snů
Městská knihovna Děčín bezplatný pronájem sálu na přednášky
Milan Figedi za vstřícnost při výlepu plakátů
Ministerstvo životního prostředí ČR,
odbor propagace
Myslivecké sdružení „Hubert“ spolupráce při akcích
Ovoce zelenina Karel Čižinský podpora uspořádání 9. ročníku Noc snů
Párty Děčín podpora uspořádání 9. ročníku Noc snů
Rabina s.r.o. podpora uspořádání 9. ročníku Noc snů

Rodinné centrum Medvídek podpora uspořádání 9. ročníku Noc snů
RYKO plus spol. s r. o. podpora uspořádání 9. ročníku Noc snů
Řeznictví KNY podpora uspořádání 9. ročníku Noc snů
SaM Děčín podpora uspořádání 9. ročníku Noc snů
Silisan s.r.o. - Balconi podpora uspořádání 9. ročníku Noc snů
Uhlí - písek Jiří Sokol spolupráce při akcích
Velkoobochod hračky a dárkové zboží
Ing. Jiří Barvíř
Valdemar Grešík - Natura s.r.o. Děčín dodání cen do soutěží
Zámek Děčín spolupráce při akcích
ZŠ Máchovo nám., Děčín spolupráce při akcích
ZŠ Na Stráni, Děčín podpora uspořádání 9. ročníku Noc snů a spolupráce při akci
Zumba Děčín podpora uspořádání 9. ročníku Noc snů
ZUŠ Děčín malování na obličej, konzultace

a výpomoc při výtvarných aktivitách

poskytnutí filmů na akci „Ekologie pro všechny“

podpora uspořádání 9. ročníku Noc snů

se zájmovým kroužkem v zoo

Podkrušnohorský Zoopark volný vstup dětí ze zájmových kroužků při realizaci výletu
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PODĚKOVÁNÍ
ZA POSKYTNUTÉ DARY

PODĚKOVÁNÍ
ZA ADOPCE ZVÍŘAT

JMÉNO/NÁZEV SPOLEČNOSTI POPIS DARU

Zahradní centrum v Děčíně BH s.r.o. ceny do soutěží v hodnotě 1 940 Kč
Silisan, spol. s r.o. Děčín výrobky firmy v hodnotě 2 368,53 Kč
Agrokomplex spol. s r.o. Verneřice masné výrobky v hodnotě 3 150 Kč
Valdemar Grešík - Natura s.r.o. finanční dar 50 000 Kč
Valdemar Grešík - Natura s.r.o. výrobky firmy v hodnotě 6 334 Kč

JMÉNO/NÁZEV SPOLEČNOSTI MĚSTO ZVÍŘE ČÁSTKA v Kč

30 granátů pro Popelku Děčín 1 vlk hřivnatý 1 000
Ahlswede Rüdiger Pirna želva nádherná 630
Bárta Martin Ústí nad Labem výr velký 1 000
Bednarski Reiner, MVDr. Děčín 4 jezevec lesní 4 200
Bernardovi Miloslav a Miloslava Jílové sklípkan bělopýřitý 600
Bernardovi Miloslav a Miloslava Jílové sklípkan Smithův 600

Brožová Dagmar Děčín 9 kočka divoká 6 200
Březinovi Česká Lípa levhart mandžuský 1 000
Čejková Mahulena, MUDr. Děčín 2 kachnička mandarínská 1 000
Čekal Martin Arnoltice medvěd hnědý - grizzly 3 000
Čekalovy Anna a Ella Arnoltice kotul veverovitý 1 000
Černých Ludvík, Mirka a Míša Krupka mangabej černý 800
Červenka Jan, JUDr. Roudnice nad Labem kapybara vodní 600
Daniš Stanislav Roudnice nad Labem drozdovec červenouchý 1 600
Daniš Stanislav Roudnice nad Labem kalous ušatý 1 600
Daniš Stanislav Roudnice nad Labem majna Rothschildova 1 600
Daniš Stanislav Roudnice nad Labem muntžak malý 6 200
Daniš Stanislav Roudnice nad Labem slípka zelenonohá 2 400
Daniš Stanislav Roudnice nad Labem včelojed lesní 2 000
DeCe COMPUTERS s. r. o. Děčín 3 koza domácí 4 000
DeCe CONSULT s. r. o. Praha 9 koza domácí 6 200
DeNas Děčín s.r.o. Děčín 9 klokan parma 6 800
Drozdovi Petra a Václav Děčín 8 - D. Oldřichov drozdovec červenouchý 1 600
Drozdovi Petra a Václav Děčín 8 - D. Oldřichov papoušek vlnkovaný 800
Elbert Astrid, Sven, Renata a Willy Berlin krkavec velký 1 246
Férová Lenka Děčín 7 mangabej černý 600
Granátová Jitka, Ing. Děčín 32 kočka rybářská 1 000

Böser Thoralf Dresden psoun prériový 3 614
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JMÉNO/NÁZEV SPOLEČNOSTI MĚSTO ZVÍŘE ČÁSTKA v Kč

Granátová Lenka, Mgr. Děčín 32 medvěd malajský 1 000
Gray Monika a Ben Děčín 6 hrdlička vínorudá 600
HC Děčín Děčín 1 medvěd hnědý - grizzly 800
Hejduková Jana, Ing. Rumburk zmije obecná 1 000
Homolovy a Dunovští Děčín XVIII mlok skvrnitý 600
Hradilová Dana Beroun liška obecná 1 000
Chudan Jan Praha 6 králík divoký 600
Chudan Jan Praha 6 sysel obecný 600
Iniciative für Zoo Děčín Pirna více zvířat 10 817
Jana Hrdličková - OČNÍ OPTIKA s.r.o. Děčín 1 kakadu brýlový (3x) 12 600
Janoutová Jana a Kunst Jiří Jílové u Děčína hrdlička čínská (2x) 1 200
Jánská Miroslava Benešov nad Ploučnicí příspěvek na zvířata 2 400
Jetel Petr Děčín 2 srnec evropský 4 600
Kadlečková Marie Děčín 27 želva annámská 1 200
Karate klub Děčín Děčín 2 čáp bílý 1 800
Kindl Josef Jílové u Děčína malpa hnědá 600
Klub českých turistů Krásná Lípa čáp černý 2 000
Knöckel Ingeborg Moritzburg seriema rudozobá 2 502
Kreuter Jakub, Mgr. Děčín 6 kvakoš noční 1 000
Kreuterová Jitka, MUDr. Děčín 6 urson kanadský 6 362
Kreuterová Jitka, MUDr. Děčín 6 veverka Prévostova 4 600
Krupa Jana Pirna kvakoš noční 979
Kubíčková Alice Praha 5 osel domácí 1000
Kunc Milan, Ing. Děčín prase visajanské 2 000
Labuta Dušan, Ing. Děčín 1 mravenečník velký 18 000
Langpaulová Lucie Arnoltice margay 1 000
Lauková Milada Most puštík obecný 1 400
Lauková Milada Most ropucha obecná 600
Laurentová Hana Praha 6 vlk eurasijský 1 000
Liška Tomáš, Mgr. Krupka liška obecná 600
Machuta Vít a Jakub Děčín 4 leguán nosorohý 3 600
Michaela Hejgrlíková Česká Lípa puštík bradatý 2 800
Mikesková Denča a Szabová Slávka Děčín 3 ledňák obrovský 2 000
Miksová Dagmar Marie Děčín 2 strašilky 600
Milota Ladislav Praha 4 krkavec velký 1 000
MŠ Bratří Čapků Česká Lípa mýval severní 1 500
MŠ Česká Kamenice, Palackého sýček obecný 800
MŠ K.H.Borovského, Děčín Děčín 32 makak chocholatý 3 378
MŠ Doksy, třída Zajíčků Doksy prase visajanské 650
Náprstek Martin Praha 8 jezevec lesní 4 200
NBB BOHEMIA s.r.o. Benešov nad Ploučnicí agama kočinčinská 2 000
Niklas Barbara Dresden čáp černý 2 002
Novák Radim Litoměřice kapybara vodní 10 000
Otrubová Lenka a Bureš Jiří, Mgr. Děčín 4 čáp bílý 1 800
Parýzková Naďa a Švec Pavel Děčín 1 mravenec lesní 600
První uliční výbor Pod Kaplí Děčín 6 kalous ušatý 1 600
Puffovi Děčín 2 sklípkan potulný 600
Rodina Bendova Děčín 3 kvakoš noční 1 000
Rodina Bojanova Horní Libchava jaguarundi 2 000
Rodina Fraňkova Česká Kamenice želva nádherná 600
Rodina Granátova Děčín 32 sova pálená 1 600
Rodina Jakubcova Šluknov želva nádherná 600
Rodina Vrábelova, Děčín 2 sýček obecný 1 000
Rosulek Lukáš a Rýznarová Pavla Děčín vlk eurasijský 2 000
RUMBURKSKÉ DĚTI Rumburk medvěd hnědý - grizzly 10 553
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JMÉNO/NÁZEV SPOLEČNOSTI MĚSTO ZVÍŘE ČÁSTKA v Kč

Růžičková Jiřina Jedlka psoun prériový 1 000
Řízková Anna Děčín 4 berneška kanadská malá 1 400
Sbor dobrovolných hasičů Krásná Lípa papoušek vlnkovaný 800
Sbor dobrovolných hasičů Krásná Lípa želva nádherná 600
Sedláčková Hana Rumburk kočka divoká 1 000
Seidl Rudolf Rumburk kvakoš noční 1 000
Schulze Barbara, Dr. Dresden-Pappritz lama krotká - Guanako 1 978
Schwarz Ivan Děčín 1 krkavec velký 1 000
Skalských Dana a Milan Děčín sova pálená 1 600
SŠ řemesel a služeb, p. o. Děčín klokan parma 5 000
Stap Vilémov, a. s. Vilémov u Šluknova kozorožec kavkazský 8 200
Straková Vlasta a Obrovská Lenka Praha 4 malpa hnědá 1 200
Šamša Vladimír, Mgr. Jiříkov sýc rousný 800
Šíma Pavel Mimoň osel domácí 1 000
Štercl Daniel Ústí nad Labem sovice sněžná 2 800
Švecová Anežka Děčín 9 kakadu brýlový 600
TJ EMĚ Mělník - I. HC Wendy Mělník pásovec štětinatý 1 000
Ústecký kraj Ústí nad Labem medvěd hnědý - grizzly 26 000
Vašákovi Jana a Josef Děčín 27 papoušek zpěvavý 1 000
Vogt Christina Pirna výr velký 2 144
Volešákovi Irena a Aleš Děčín 27 veverka obecná 1 000
Vyhnálek František Děčín 17 - Jalůvčí sovice krahujová 1 600
Wünsche Dieter Pirna kvakoš noční 979
Wünsche Dora Pirna krkavec velký 979
Zajícová Martina a Pithart Pavel Děčín králík divoký 600
ZŠ Jílové, 5. B Jílové sýček obecný 800
ZŚ a MŠ Dobkovice Dobkovice u Děčína kalimiko 2 700
ZŠ a MŠ Petrovice okr. Ústí nad Labem, p.o. Petrovice sýc rousný 800
ZŠ Horní Beřkovice Horní Beřkovice kakadu žlutolící sumbský 1 000
ZŠ Klášterec nad Ohří Klášterec nad Ohří mýval severní 4 200
ZŠ Komenského nám. Děčín 1 kalimiko 9 744
ZŠ Nový Bor, Gen. Svobody kotul veverovitý 2 378
ZŠ Rumburk Rumburk puštík bělavý 2 800
ZŠ Tyršova Rumburk papoušek vlnkovaný 1 000
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Outloň malý / / Zwerglori / Pygmy Slow LorisNycticebus pygmaeus
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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.

Dále jsme během roku používali reklamní tiskoviny jako je obecný leták o zoo, leták
o Expozici Rajské ostrovy, leták Akce 2012. Do soutěží a pro významné příležitosti byly
zhotoveny propisky, tašky, hrnečky apod.

NÁZEV POPIS HODNOTA v Kč
(bez DPH)

DC servis měsíční přehled akcí zdarma
Děčínská sportovní, p.o. - plavecký areál umístění stojanů s letáky zoo zdarma
Děčínský deník inzerce léto 4 800
Děčínský deník inzerce PF 3 864
dětský časopis Ahoj, tady Fifi! text o děčínské zoo zdarma
Dopravní infosystém (Walli) informační dopravní značky - Děčín 14 400
Enter (zpravodaj o kultur. dění v Děčíně) měsíční přehled akcí 8 400
EUROCARD s. r. o., Praha propagační vizitky do infocenter 3 600
MF Dnes (Severní Čechy) inzerce léto 3 399
MF Dnes (Severní Čechy) inzerce PF 3 960
Pastelka (časopis) inzerce léto zdarma
Princip inzerce PF 720
služební auto Škoda Fabia reklamní polep 7 932
výlep letáků sloupy osvětlení apod. / autobusy zdarma / 13 440
Zpravodaj (děčínský črtnáctideník) informace o dění v zoo zdarma
Zámek Děčín - informační centrum umístění stojanů s letáky zoo zdarma
bannery Zimní stadion barter

BK Hala Maroldova barter
Babylon Liberec barter
před prodejnou Aloha - Tyršova ul. zdarma
areál restaurace Pastýřská stěna zdarma
oplocení DDM Teplická Děčín 2x zdarma

voucher restaurace Pastýřská stěna oboustranná sleva
Galerie Hefaistos zdarma pohár

v galerii

Ing. Dagmar Floriánová
vedoucí Centra návštěvnických služeb

marketing@zoodecin.cz
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Kalous ušatý / / Waldohreule / Long-eared OwlAsio otus
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rok 2012 v zoo
očima ekonoma

Hospodaření Zoo Děčín k 31. 12. 2012 (v tis. Kč)

Ukazatel Skutečnost Skutečnost Roční plán % plnění
12/ k roč. plánu2012 od zač. r. 2012 2012

HLAVNÍ ČINNOST

VEDLEJŠÍ ČINNOST

MZDY

Vlastní výkony celkem 85,934 4367,861 4580,000 95,4
- vstupné 57,456 3935,604
- parkovné 3,100 194,140
- ostatní výkony 25,378 238,117
Zúčtování fondů 148,659 303,869 600,000
Příspěvek zřizovatele - provoz 1100,000 12000,000 12000,000 100,0
Příspěvek MŽP 0,000 429,881
Výnosy celkem 1334,593 17101,611 17180,000 99,5
Náklady celkem 1499,952 17257,563 17430,000 99,0
Výsledek hospodaření -165,359 11570,119

Výnosy celkem 74,935 955,530 700,000 136,5
Náklady celkem 42,392 791,860 450,000 176,0
Výsledek hospodaření 32,543 163,670

101,0
100,9

Mzdové náklady celkem 630,100 7159,900 7550,000 94,8
z toho mzdové nákl. bez OON 596,400 6870,500 7200,000 95,4
OON 33,700 289,400 350,000 82,7
Přepočtený stav pracovníků 27,870 31,180 32,000 97,4
Prům. mzda 1 zaměstnance 21399,000 18362,000 18750,000 97,9

VÝNOSY CELKEM 1409,528 18057,141 17880,000
NÁKLADY CELKEM 1542,344 18049,423 17880,000
VÝSLEDEK CELKEM -132,816 7,718

Přepočtený stav pracovníků 31,370 32,000 98,0
Průměrná mzda zaměstnance 18669,000 19271,000 96,9
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Přehled celkové návštěvnosti v roce 2012

dospělí 617 38291
děti 321 23224
neplatící 508 9644

dospělí 160 3057
děti 102 2229
neplatící 32 880
neplatící ze zoo 463 15144

dospělí 777 41348
děti 423 25453
neplatící 986 23688

12/2011 za rok 2011 roční plán

Areál Zoo Děčín

CELKEM 1446 71159

Expozice Rajské ostrovy

CELKEM 740 19330

Celkem zoo + Expozice Rajské ostrovy

CELKEM 2186 90489 70000

Dagmar Kedlesová
ekonom/manažer CNS

ekonom@zoodecin.cz

Korunáč Sclaterův / / Sclaters Rotbrust-Kronentaube / Southern Crowned PigeonGoura sheepmakeri
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Rozbor hospodaření za rok 2012

Vyhodnocení hospodaření zoo

Návštěvnost zoo k 31. 12. 2012 činila 90 489 osob, tj. pokles oproti roku 2011 (93 080
osob) o 2 591 návštěvníků. Přesto jde o jednu z nejúspěšnějších sezón za posledních deset
let. Nejsilnějšími měsíci byly tradičně červenec a srpen, kdy jsme tu přivítali přibližně 18
tisíc návštěvníků. Naopak nejméně, 1 147 lidí k nám přišlo v lednu. Návštěvnost jsme pod-
pořili také akcemi pro veřejnost, které měly u návštěvníků zoo velký ohlas.

Ve výdajové části bylo navíc realizováno několik aktivit rozvojového charakteru, které
znamenají další posun v nabídce zoo pro veřejnost:

- rekonstrukce výběhu psounů
- úprava expozice pro tapíry
- oprava části dětského hřiště (prolézačka „draci“ + kolotoče)
- nová výsadba v areálu zoo
- zpevnění plochy ve výběhu koní

Vlastní výkony jsme
splnili na 99,5 % (Kč 4 368 tis.), což činí snížení o Kč 212 tis. oproti plánu (Kč 4 580 tis.).
Celkové výnosy jsme splnili na 101,1 % (Kč 17 880 tis.).

Příspěvek na provoz zoo od zřizovatele činil 12 000 tis. Kč a byl vyčerpán v plné výši.
Děčínské zoo byla poskytnuta dotace od Ministerstva životního prostředí v celkové výši
Kč 429 884,--.

Celkové náklady byly čerpány na úrovni 100,9 %, příčinou nárůstu bylo zvýšení cen
energií.

Hlavními složkami vlastních příjmů bylo již tradičně vstupné, prodej upomínkových před-
mětů, příjmy z reklamy, příjmy z pronájmu a také dary, získané prostřednictvím tzv. adopce
zvířat, které však neovlivnily hospodářský výsledek, neboť byly účtovány ve prospěch re-
zervního fondu. Příjmy ze vstupného k loňskému roku jsou stejné, především zde je však
úspěch v podobě příjmů z prodeje zboží, kde byl plán překročen o téměř 36 %.

Expozici Rajských ostrovů letos navštívilo více než 6 166 osob, které přišly pouze na
návštěvu expozice, to představuje cca Kč 197 tis. Návštěvníci děčínské zoo mají vstup do
Expozice Rajské ostrovy zdarma a toho využilo cca 13 tis. lidí.

Jako již každoročně, požádali jsme i v roce 2012 o příspěvek MŽP ČR na provoz zoo
podle zákona o zoologických zahradách a příslušného nařízení vlády ČR, žádost byla vyří-
zena kladně, dotaci jsme obdrželi v září. Dotace se týkala chovu ohrožených druhů světové
fauny v zoo, dále zapojení českých zoologických zahrad do systému ochrany přírody ČR a
spolupráce českých zoo v rámci mezinárodních programů ohrožených druhů s významný-
mi zoo a institucemi v cizině, podpora členství a účast českých zoo v mezinárodních organi-
zacích. Jedná se o podporu nenárokovou, příspěvek MŽP proto nemohl být zahrnut do
plánu.

Výsledkem hospodaření za rok 2012 je zisk ve výši Kč 7 716,60.

Vyhodnocení příjmové části rozpočtu
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Vyhodnocení výdajové části rozpočtu

Celkové výdaje byly Kč 18 049 tis. Kč, oproti plánu byly překročeny o 0,9 %. Obecně
bylo navýšení nákladů způsobeno především zvýšením cen energií a krmiva. Na druhé
straně je sníženo čerpání u některých položek jako např. opravy a udržování (většina oprav
probíhala ve vlastní režii), cestovné a ost. služby. Jedná se o záměrné omezení čerpání
z důvodu úsporných opatření.

Objem mzdových prostředků bez OON byl čerpán z 94,8 % oproti ukazateli stanovené-
mu zřizovatelem. OON byly čerpány z 82,7 %. Přepočtený stav pracovníků byl oproti plánu
(32 pracovníků) nižší 31,18. Průměrný plat je o 2,1 % níže než stanovený limit.

Dagmar Kedlesová
ekonom/manažer CNS

ekonom@zoodecin.cz

Kůň domácí – hucul / / Hauspferd – Huzule / Domestic Horse – Hutsul (Carpathian Pony)Equus caballus



Rok 2012 v Zoo Děčín byl rokem významných odchovů i zajímavých importů. Úspěšný
rok odstartoval příchodem samce margaye ze Zoo Amsterdam, který by měl v roce 2013
utvořit chovný pár se samicí, jejíž import plánuje zoo z Francie. Pokud se tak stane, Zoo Dě-
čín bude jedinou českou zoologickou zahradou, která bude mít nadějný chovný pár této
ohrožené kočkovité šelmy. Důležité importy pokračovaly dovozem: dvou samic vlka eura-
sijského, samice takina indického, chovného páru rysa ostrovida, korunáče Sclaterova,
dvanáctičlenné skupiny psounů prériových, samce kozorožce kavkazského, dvou samic
koz šrouborohých. Z významných odchovů stojí na prvním místě odchov dvou mláďat pra-
sat visajanských (1. v ČR). Pomyslné druhé místo by mohli obsadit dva samečci lam vikuní,
kteří přišli na svět během srpna, a po dlouhých šesti letech se tak díky tomuto odchovu Zoo
Děčín zařadila opět mezi úspěšné množitele. Třetí příčka pak patří mláďatům čápů čer-
ných.

Co se týče návštěvnosti, byl rok 2012 rokem s nižší návštěvností, než v roce předcho-
zím. Rozdíl ale nebyl nikterak výrazný. Cestu do zoo si našlo 90 489 návštěvníků (rok
2011 – 93 080 lidí). S touto návštěvností se rok 2012 zapsal do statistik jako rok se třetí
nejvyšší návštěvností v historii zoo. K vysokému přílivu lidí přispěly akce pořádané Cen-
trem návštěvnických služeb Zoo Děčín. Za celý rok jich proběhlo celkem 44 a největší
úspěch zaznamenaly: Dětská zoo (19. 5.) 962 návštěvníků, Království zvířat (29. 9.) 733
návštěvníků a Strašidelná zoo (3. 11.) 959 návštěvníků.

Areál zoologické zahrady procházel během roku omlazovací kúrou a budovalo se
i mimo zoo. Velkou úlevu přinesla oprava opěrné zdi v ulici Žižkova, která je jedinou pří-
jezdovou komunikací do zoo a také zbudování nového parkoviště pro návštěvníky. Obě
akce financoval Magistrát města Děčína. Další významnou investiční akcí z prostředků
zřizovatele bylo vybudování nového průlezového hradu na dětském hřišti v dolní části
zoo (provoz bude zahájen počátkem roku 2013). Přibyla i dřevěná sezení, vyřezávaní dra-
ci či kolotoče v dětském koutku, toalety byly vybaveny zázemím pro maminky s malými
dětmi. Pravidelnou údržbou procházely během roku i expozice zvířat. Největší proměnu
zaznamenal výběh psounů prériových a také expozice po babirusách celebeských, jejichž
chov byl v roce 2012 bohužel ukončen z důvodu úhynu samice. Expozice bude v budouc-
nu sloužit tapírům jihoamerickým, jejichž import plánuje zoo na rok 2013. Významnou
změnou k lepšímu byla taktéž nová výsadba v areálu zoo a zpevnění plochy ve výběhu
koní.

Zoo Děčín se v roce 2012 podařilo získat dotaci z programu „Příspěvek zoologickým
zahradám“ od Ministerstva životního prostředí, která podpořila chov zvířat, vydání ple-
menné knihy koček rybářských a vydání Výroční zprávy Unie českých a slovenských zoo
za rok 2011. Návštěvníci se dočkali vydání oblíbeného zpravodaje Ursus, který přináší
zprávy o dění v zoo.

Sumář
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Vlk eurasijský / / Europäischer Wolf / European WolfCanis lupus
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Zusammenfassung

Das Jahr 2012 verlief im Zoo Děčín im Zeichen von bedeutenden Aufzüchten und
interessanten Einführen. Das erfolgreiche Jahr begann mit der Ankunft des Männchens
der Langschwanzkatze aus dem Zoo Amsterdam, das in dem Jahr 2013 ein neues
Zuchtpaar mit dem Weibchen schaffen soll, das aus Frankreich importiert werden soll.
Soll es solcherweise klappen, wird der Zoo Děčín der einzige tschechische Tierpark sein,
der ein erfolgversprechendes Zuchtpaar dieser bedrohten Katze besitzen wird. Weiter
haben wir importiert: zwei Weibchen des Europäischen Wolfes, ein Weibchen des
Mishmi-Takins, das Zuchtpaar des Europäischen Luchses, die Rotburst-Krontaube,
zwölfköpfige Gruppe von Präriehunden, ein Männchen des Kaukasischen Steinbocks,
zwei Weibchen der Schraubenziege. An der Spitze der bedeutenden Aufzüchten steht
die Aufzucht von zwei Jungen des Visayas-Pustelschweins (zum ersten Mal in der
Tschechischen Republik). Den imaginären zweiten Platz könnten zwei Männchen der
Vikunja belegen, die zur Welt im August kamen. Dank dieser Aufzucht schloss sich der
Zoo Děčín nach langen sechs Jahren wieder unter erfolgreiche Züchter ein. Der dritte
Platz gehört dann den Jungen des Schwarzstorchs.

Was die Besucheranzahl betrifft, war diese in dem Jahr 2012 niedriger als in dem vo-
rigen. Der Unterschied war doch nicht so hoch. Ihren Weg in den Zoo fanden 90 489 Be-
sucher (in dem Jahr 2011 - 93 080 Besucher). Mit dieser Besucheranzahl trug sich das
Jahr 2012 in die Statistiken als Jahr mit dritter höchster Besucherzahl in der Geschichte
des Zoos ein. Zur hohen Besucheranzahl steuerten die vom Zentrum der Besucherdi-
enste des Zoos Děčín organisierte Veranstaltungen bei. Während dem ganzen Jahr ver-
liefen insgesamt 44 Veranstaltungen, wobei die erfolgreichsten waren: Tag der Kinder
(19. 5.) 962 Besucher, Reich der Tiere (29. 9.) 733 Besucher und Geisterhafter Zoo (3.
11.) 959 Besucher.

Das Areal des Zoos durchging während dem Jahr durch eine Verjüngungskur und
man baute auch außer dem Zoo. Zur großen Erleichterung waren die Instandsetzung
der Stützmauer in der Žižkova-Straße, durch die der einzige Anfuhrweg zum Zoo führt,
und weiterhin der Aufbau vom neuen Parkplatz für die Besucher. Beide Aktionen wur-
den vom Magistrat der Stadt Děčín finanziert. Zu weiterer Investitionsaktion aus den
Mitteln des Gründers gehörte der Aufbau der neuen Kletterburg auf dem Kinderspiel-
platz in unterem Teil des Zoos (im Betrieb ab Jahresanfang 2013). Es gibt auch neue höl-
zerne Sitzplätze, geschnittene Drachen oder Karussells in der Kinderecke. Die Toiletten
wurden für Mütter mit Kleinkindern ausgestattet. Auch die Expositionen der Tiere gin-
gen durch regelmäßige Wartung durch. Am weitesten wurden die Exposition der Prärie-
hunde sowie die nach Hirschebern geändert. Die Zucht der Hirscheber wurde leider in
dem Jahr 2012 infolge von Abgang des Weibchens beendet. Die Exposition wird in der
Zukunft den Flachlandtapiren dienen, derer Einfuhr der Zoo aufs Jahr 2013 plant. Zu
einer bedeuten Bekehrung gehörte auch neue Bepflanzung des Zoos und die Verfesti-
gung der Oberfläche im Pferdegehege.
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Volavka popelavá / / Graureiher / Grey HeronArdea cinerea
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Summary

The period under review, i.e. 2012, was a year of major success in animal breeding as
well as a time of notable imports. The series started with a male Margay arriving from
Amsterdam, this animal expected to form a breeding pair in 2013 along with a female to
be brought from France. If everything goes well, this will make Děčín the only Czech ani-
mal park to hold a promising breeding pair of this threatened feline. The newcomer men-
tioned above was followed by two female Grey Wolves, one female Mishmi Takin, a bree-
ding pair of the European Lynx, a Maroon-breasted Crowned-pigeon (the sclaterii sub-
species), a twelve-headed pack of Black-tailed Prairie Dogs, a male West Caucasian Tur,
and two Markhor girls. Out of the major cases of breeding success, two Visayan Warty
Pigs produced the top position (the first-ever offspring born and reared in the country).
Two males of the Vicugna, these born in August, should be assigned the second place in
that they allowed the zoo to rejoin the successful breeders after six long years. Finally,
the rank #3 belongs to the offspring of the Black Stork.

When it comes to visitor numbers, 2012 was a period with reduced attendance when
compared with the previous year. The difference was however far from being sharp, with
as many as 90,489 visitors paving their way to the grounds. Actually, the count for 2011
was 93,080 persons. Such a visitor rate has put 2012 into records as a year of the third
greatest attendance in Děčín's history. This was definitely supported by activities orga-
nised by the zoo's Centre for Visitor Services. Of a total of 44 events that took place,
"The Zoo for Children" (19 May) with 962 visitors, "The Kingdom of Animals" (29 Sep-
tember) with 733 visitors and "The Halloween at the Zoo" (3 November) with 959 visi-
tors reaped the biggest visitor success.

The grounds were undergoing a "rejuvenation treatment" during the year, with con-
struction sites spread even outside the park. The renewed retaining wall in the street of
Žižkova ulice that forms the only access road into the zoo was a great relief, as was the
new visitor car park set up. Both operations were funded by the City of Děčín. Important
capital projects financed by the founder included the construction of a new climbing
tower in the play area in the lower section of the zoo grounds, its commissioning sche-
duled for early 2013. Other additions include outdoor seating furniture from wood,

Es ist uns gelungen, in dem Jahr 2012 eine Zuwendung aus dem Programm „Beitrag
für zoologische Gärten“ vom Umweltministerium zu gewinnen, die die Tierzucht, die
Ausgabe des Stammbuches für Fischkatzen und die Ausgabe des Jahresberichtes der
Union der Tschechischen und Slowakischen Zoos für den Jahr 2011 unterstützte. Die
Besucher erwarteten auch die Ausgabe vom beliebten Merkblatt Ursus, das Nachrichte
übers Geschehen im Zoo bringt.
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Rekonstrukce expozice ursonů kanadských a psounů prériových
/ Rekonstruktion der Exposition der Kanadischen Baumstachler und Präriehunde

/ Refurbishing the exhibit for North American Porcupines and Black-tailed Prairie Dogs

wood-carved dragons and roundabouts in the play area or equipment in the toilet area to
cater the needs of mums with the smallest ones. Routine maintenance was underway in
animal exhibits as well. During the year, the enclosure for the Black-tailed Prairie Dog
saw the greatest redesign, as did the former Babirusa exhibit, the stock of this species
sadly terminated in 2012 due to the loss of the female. The area will serve in future for
South American Tapirs planned to arrive in 2013. Important changes for the better also
comprised new planting in the zoo grounds and the compacted area inside the horse enc-
losure.

In 2012, the zoo was successful in receiving a grant from the Zoo Support program-
me managed by the Ministry for Environment, supported activities comprising animal
management and new editions of the Fishing Cat Studbook and the Annual Report of
the Union of Czech and Slovak Zoos for 2011. The popular newsletter called Ursus was
also released to inform the visitors about what was happening at the zoo.
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Medvěd hnědý-grizzly / / Grizzlybär /Ursus arctos horribilis Grizzly Bear
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