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Funkce

Řídící a komunikační centrum

Centrum návštěvnických služeb

Centrum péče o zvířata

Kateřina Majerová
Roman Řehák

Dagmar Kedlesová
Jaroslava Granátová
Bc. Dita Hendlová

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
Petr Haberland
Jiří Řehák
Miroslav Chrastný
Barbora Lišková
Vítězslav Rokos
Lucie Oravová
Kateřina Přikrylová

ředitelka 1997, od 11. 9. 2013 MD
vedoucí chovatelského úseku / zoolog 1990
zástupce ředitelky
ekonomka/manažerka návštěvnických služeb 2007
účetní/personalistka 1999
asistentka ředitelky 2000

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 zvěře 1984
chovatel zvěře 1992
chovatelka zvěře 1997, t.č. MD
chovatel zvěře 1999
chovatelka zvěře 1990
chovateka zvěře 2002
chovatelka zvěře 1999, návrat po MD 4. 7. 2013
chovatelka zvěře 2007
chovatel zvěře 2006
chovatelka zvěře 2006
chovatel zvěře 2007
chovatelka zvěře 2008, výstup k 31. 10. 2013
chovatelka zvěře 2010, výstup k 3. 7. 2013
chovatel zvěře od 1. 11. 2013
chovatel zvěře 2012
pomocný chovatel zvěře 2. 7.– 16. 7. 2013
pomocná chovatelka zvěře 1. 8.– 15. 8. 2013
pomocný chovatel zvěře 16. 7.– 31. 7. 2013
pomocná chovatelka zvěře 1. 7.–15. 7. 2013
pomocná chovatelka zvěře 19. 8.–31. 8. 2013



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 6 9

Celkem 6 9

Příchody a odchody zaměstnanců v roce 2013
Staff Arrivals and Departures in 2013

Zugänge und Abgänge des Personals im 2013

03

Technický úsek – údržba areálu zoo

Externí veterinární lékaři/External Vets/Externe Veterinäre

Eva Fiegerová
Ivan Stodola
Miroslav Pokorný
Iossif Mašek
Pavel Brůža
Viktor Tyrpak
Václav Markvart

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

zahradnice 1989
řidič 1995
zedník 2002
údržba a rozvoj 2002
elektrikář 2003
noční hlídač 2007, výstup k 31. 12. 2013
noční hlídač 2010, výstup k 31. 12. 2013

Alena Egrová 40 let od vstupu do prvního zaměstnání

Pracovní a životní výročí zaměstnanců v roce 2013
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rok 2013 v zoo
očima ředitelky

Vážení přátelé, kolegové a příznivci děčínské zoo,

rok 2013 utekl nějak rychle a už je opět na čase, zhodnotit co se povedlo, co nepovedlo, co
nestihlo a co odložilo ...

V roce 2013 se nám podařilo dovézt několik velmi důležitých zvířat pro další chov např.
statného samce makaka chocholatého, čím byla opět vytvořená chovná skupina těchto
krásných opic, jediná v ČR. Dalším zvířetem, na které jsme velmi dlouho čekali, je samec
tapíra jihoamerického, ovšem s jeho chovem jsou trochu problémy a musíme přímo pro něj
upravit připravenou expozici, která sice plně odpovídala požadavkům koordinátora, ale
náš tapír je velmi specifické zvíře. Dále jsme dovezli např. kočku rybářskou, orlícii bor-
nejskou či kapybary vodní, u kterých bychom se po dlouhých letech rádi dočkali odchovu.
Neméně zajímavým dovozem je příchod ocelota stromového – margaye, nyní máme jako
jediní v ČR chovný pár a budeme se těšit na koťata.

Další zajímavosti z chovatelské oblasti se dočtete v podrobné zprávě zoologa.

V roce 2013 Centrum návštěvnických služeb připravilo mnoho zajímavých a oblíbených
akcí pro veřejnost, uvedu ty „velké“, které sklidily největší úspěch u návštěvníků: Startuje-
me! (654 osob), Tajuplná Asie (609 osob), Na divokém západě (765 osob), Hokejová zoo,
akce ve spolupráci s hokejovým klubem HC Grizzly Děčín (486 osob), I zvířata mají svátek
(504 osob) a opět, s přehledem byla nejlepší akcí Strašidelná zoo, které se zúčastnilo 975
osob.

Jako každoročně jsme plánovali i Noc snů, charitativní akci pro zdravotně znevýhodně-
né děti i dospělé, ale bohužel do tradičního červnového termínu zasáhly povodně a akce mu-
sela být přeložena na září, což se podepsalo na účasti, která byla nižší, pouze 161 osob, ov-
šem program byl nabitý nejrůznějšími aktivitami, raut od Restaurace Kocanda naprosto
úžasný a všichni si večer v zoo báječně užili.

Středisko environmentální výchovy ZooŠkola v roce 2013 úspěšně pokračovalo ve své
vzdělávací činnosti. Realizovalo výukově-zážitkové programy a další akce pro školy i jiné
skupiny, nejúspěšnějším počinem v oblasti vzdělávání byl program pro nejmenší – Ježek na
dlani, který představil vše o životě ježků a hlavně ježčích mláďat, kterých se nám každoroč-
ně na podzim v zoo sejde velké množství a mnohdy úplně zbytečně. Program navštívilo 796
dětí. Lektoři ZooŠkoly připravili výtvarnou dílnu Barevný týden, provázeli během večer-
ních a podvečerních prohlídek zoo, vymysleli mnoho stanovištních soutěží, věnovali se pod-
poře kampaně EAZA, vedli zájmové kroužky pro děti či prezentovali svoji činnost při výjez-
dech mimo areál zoo, např. výjezd do rumburských škol – Korunka pro zoo, prezentace na
zemědělské výstavě na Libverdě, program se zvířátky na letních dětských táborech atd. By-
lo toho mnoho a vše se dočtete dále, v reportu ZooŠkoly.
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Z jara byl otevřen nový průlezkový hrad v dolní části zoo, jehož stavba byla realizovaná
za finanční podpory Magistrátu města Děčín. Významnou investiční akcí byla rovněž ply-
nofikace zimoviště vodních ptáků a vnitřních ubikací pro malé kočky. Jde o výrazné zlepše-
ní podmínek pro chovaná zvířata a rovněž to povede k úspoře za vytápění.

V roce 2013 jsme žádali o dotaci z programu Ministerstva životního prostředí České re-
publiky „Příspěvek zoologickým zahradám“. Na podporu chovu vzácných a ohrožených
zvířat, vydání plemenné knihy koček rybářských a vydání Výroční zprávy Unie českých a
slovenských zoo jsme obdrželi celkem Kč 486 792,--. Dalším projektem, na jehož realizaci
jsme získali finanční podporu, tentokrát z dotačního titulu Cíl 3/Ziel 3, ve spolupráci s Eu-
roregionem Labe/Elbe, byl projekt „Zoo v novém!“. Tento projekt byl primárně zaměřen
na tvorbu nových, moderních webových stránek zoo, vydání informačního letáku a výrobu
drobných reklamních předmětů. Partnerem projektu byla zoologická zahrada v Drážďa-
nech prostřednictvím spolku Zoo-Freunde Dresden e. V.

Jelikož jsem zástupkyní České republiky v Radě Evropské asociace zoo a akvárií, zú-
častnila jsem se jarního zasedání v řeckých Aténách. Tamní zoo, Attica Zoo, se velikostí řa-
dí mezi menší zoo, největším lákadlem je delfinárium s ukázkou cvičení delfínů. Zoo, která
se nachází na jihu, má samozřejmě naprosto jiné chovatelské podmínky než my, protože
neznají tuhou zimu.

Závěrem bych velmi ráda poděkovala mým stále úžasným a usměvavým spolupracovní-
kům a zaměstnancům zoo, dobrovolníkům, kteří pravidelně chodí pomáhat na akce pro
veřejnost, adoptivním rodičům, sponzorům, Ministerstvu životního prostředí ČR za fi-
nanční i materiální podporu, našemu zřizovateli, Magistrátu města Děčín, za stálou přízeň
a finanční podporu, Krajskému úřadu Ústeckého kraje a všem, kteří se spolupodílejí na fun-
gování zoo. Nesmím opomenout ani návštěvníky, kterých do děčínské zoo za rok 2013 při-
šlo úžasných 90 373 osob. Děkujeme!

:)

Uvidíme se v naší zoo i v roce 2014? Pokud ano, už teď se těšíme!

I když děčínskou zoo mám moc ráda, věnuji práci pro ni velmi mnoho času a raduji se z kaž-
dého úspěchu, přeci jen v loňském roce bylo mým největším „chovatelským“ úspěchem naroze-
ní dcerky

Kateřina Majerová
ředitelka

katerina.majerova@zoodecin.cz
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Nový průlezový hrad / Die neue Kletterburg / The new climbing tower
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2013: Through the Eyes of the Director

Dear friends, colleagues and supporters,

2013 has gone so fast and it is once again time to review what was achieved, what went wrong, what
was not managed and what was postponed ...

In the past year, we were happy to bring some very important animals for future breeding, such as
an imposing male Sulawesi-crested macaque – this resulted in re-establishing a breeding group of
these beautiful primates, a single one in this country. Another animal which we had been awaiting a
very long time is the male lowland tapir. The management of this animal is however a bit complicated,
which needs some adjustments of its exhibit. The point is that although the facility had been made
ready and fully compliant with co-ordinator's requirements, our tapir is a very special animal. Ani-
mals also imported included a fishing cat, Malaysian giant turtle or capybara, the successful rearing
of the last-mentioned species being still on our wish-list after long years of break. Equally interesting
is the arrival of a margay - with the zoo now being the holder of a single breeding pair in the Czech Re-
public, everyone is looking to see kittens. More highlights from animal management can be found
when reading the detailed report of the curator.

In 2013, the Centre for Visitor Services arranged for a range of attractive and much-sought events
for the public, such as We Start! (654 persons), Mysterious Asia (609 persons), The Wild West (765
persons), The Hockey Zoo - an event made in cooperation with the ice hockey club HC Grizzly Děčín
(486 people), Animals Celebrate Too (504 persons) and again, The Halloween at the Zoo became the
best-attended event with 975 guests.

As every year, we planned The Dreamnight at the Zoo, a charity event for handicapped children
and adults. Unfortunately, the well-established date in June was affected by floods and "Dream-
night" had to be postponed to September, which influenced the visitor number but despite the de-
crease to only 161 persons, the program was packed with various activities, the buffet provided by the
Kocanda Restaurant was absolutely amazing and everyone at the zoo had a wonderful evening and a
lot of fun.

ZooSchool, the centre for environmental education, continued its activities with success in 2013.
Organising and providing learning and experience programmes and other events for schools and
other groups, the Centre's most successful event in the field of education was a programme for the
smallest ones. Entitled "Hedgehog on Your Palm", it was presenting everything about life of hedge-
hogs, especially young animals. Large numbers of these are collected in the autumn, which is often
absolutely unnecessary. The programme was attended by 796 children.

Our zoo educators prepared a fine arts workshop entitled The Week of Colours, acted as zoo gui-
des during evening and early-evening tours around zoo, invented a range of on-site competitions,
dedicated time to supporting the EAZA campaign, managed leisure clubs for children and presented
their work during trips outside the zoo, whether it was visiting schools in Rumburk - the "Koruna for
the Zoo" operation, presenting at the agricultural exhibition on Libverda, holding programmes with
animals at children's summer camps, etc. It was really busy period - please read more about every-
thing in the report of the ZooSchool.

In early spring, we opened a new climbing tower in the lower part of the grounds, its construction
being co-funded by Děčín City. A significant investment was also the gasification of the wintering
grounds for aquatic birds and the indoor facilities for small felines. This is a significant improvement
of the settings for the creatures we nurse, while also leading to savings of the heating cost.

We applied for a grant from the Ministry for the Environment of the Czech Republic in 2013 as
part of the "Zoo Operational Co-funding" scheme, which resulted in getting a total of 486,792 CZK
to support programmes of managing rare and endangered animals, as well as to release the European
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Sehr Freunde und Besucher unseres Zoos,

das Jahr 2013 verging irgendwie sehr schnell und es kommt wieder die Zeit, in der man alles
bewertet, was gelungen und misslungen, nicht erreicht und verschoben wurde.

In dem Jahr 2013 brachten wir einige sehr wichtige Tiere für weitere Zucht ein, bspw. ein starkes
Männchen des Schopfmakaks, dank dem wieder die einzige tschechische Zuchtgruppe dieser wun-
derschönen Primaten gebildet wurde. Sehr lange erwarteten wir das Männchen des Flachlandtapirs.
Seine Zucht ist aber bißchen problematisch und wir müssen direkt für es die vorbereitete Exposition
verändern. Diese entsprach zwar den Anforderungen des Koordinators, doch unser Tapir ist ein sehr
spezifisches Tier. Weiter brachten wir z. B. die Fischkatze, die Borneo-Flußschildkröte oder die Was-
serschweine, die wir gerne nach langen Jahren vermehren möchten. Nicht weniger interessant ist die
Import der Langschwanzkatze – zurzeit besitzen wir als der einzige tschechische Zoo ein Zuchtpaar
und werden uns auf Jungen freuen.

Unser Zentrum der Besucherdienste organisierte in dem Jahr 2013 viele interessante und belieb-
te Veranstaltungen. Ich werde nur die erfolgreichsten erwähnen: START! (654 Besucher), Das ge-
heimnisvolle Asien (609), Im wilden Westen (765), Eishockey-Zoo – Veranstaltung im Zusamme-
narbeit mit dem Eishockeyklub HC Grizzly Děčín (486), Auch die Tiere haben ihren Feiertag (504)
und die meisten Besucher kamen wieder zur Veranstaltung Geisterhafter Zoo (975).

Das Jahr 2013 aus der Sicht der Direktorin

studbook for fishing cats and the annual report of the Union of Czech and Slovak Zoos. Another ope-
ration supported through co-funding, the money coming this time from the grant scheme entitled Cíl
3/Ziel 3, was the "Zoo in the New Coat!" project. The primary focus of this activity was the making of
a new, state-of-the-art zoo website, the publication of a leaflet, and the production of small promotio-
nal items, with the zoological garden in Dresden becoming the project partner, through Zoo-Freunde
Dresden e.V. association.

Since I am a representative of the Czech Republic in the Council of the European Association of
Zoos and Aquariums, I took part in its spring meeting held in Athens, Greece. The local zoo, Attica, is
among rather small zoos in terms of size, with their dolphinarium that features animal demonstra-
tions being the biggest attraction. Located in the south, this animal park has of course totally diffe-
rent circumstances for animal management than we have because no harsh winters exist here.

To conclude, I thank my wonderful and always smiling colleagues and staff members, volunteers
who regularly come to help with our public events, animal fosters, benefactors, the Ministry for the
Environment for their financial and material support, our founder - the City of Děčín - for their per-
manent patronage and financial support, the Regional Office of the Ústí nad Labem Region, and all
those who participate on the zoo performance. We must not forget about visitors, who counted in Dě-
čín amazing 90,373 persons in 2013. Thank you!

:)

Will 2014 be another year to meet you at our zoo? If so, we already know that it will make us more
than happy!

Although I love the zoo in Děčín, dedicating a lot of time to working for it to thrive and rejoicing in
every success, the birth of my daughter was still my biggest "breeder's" success of the year

Kateřina Majerová
Director

katerina.majerova@zoodecin.cz
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Wie jedes Jahr planten wir auch die Traumnacht im Zoo – die charitative Veranstaltung für kran-
ke und behinderte Kinder und Erwachsene. Leider griff in den traditionellen Termin im Juni das
Hochwasser ein und wir mussten die Veranstaltung bis September verschieben. Deshalb wurde die
Beteiligung niedriger (nur 161 Besucher), doch das Programm war voll von verschiedenen Aktivitä-
ten, die Bewirtung vom Restaurant Kocanda war einfach toll und alle erlebten im Zoo viel Spaß.

Das Zentrum der Umweltausbildung Zoo-Schule setzte in dem Jahr 2013 erfolgreich in dessen
Tätigkeit fort. Es wurden Bildungs- und Erlebnisprogramme sowie andere Veranstaltungen für
Schulen und weitere Gruppen realisiert. Den großten Erfolg erreichte das Programm für die Klein-
sten – Der Igel auf der Hand, das alles über dem Leben der Igeln und vor allem dessen Jungen vor-
stellte. Jedes Jahr bringen die Leute viele Igeljungen zu uns und oftmals umsonst. Das Programm
besuchten 796 Kinder. Die Lektoren der Zoo-Schule organisierten die traditionelle Bunte Woche,
Abend- und Dämmerungbesichtigungen, dachten viele Wettbewerbs aus, widmeten sich der EAZA-
Campagne, leiteten Interessenzirkel und präsentierten ihre Aktivitäten außer dem Areal des Zoos,
z. B. in den Schulen im Rumburk (Krone für den Zoo), während der ladwirtschaftlichen Ausstellung
in Libverda, verschiedenen Programme mit den Tieren in den Ferienlagern usw.

Im Frühling wurde die neue Kletterburg im unteren Teil des Zoos eröffnet. Der Aufbau wurde mit
der finanziellen Unterstützung des Magistrats der Stadt Děčín realisiert. Zur bedeutenden Investiti-
onsaktivität gehörte auch der Anschluss des Überwinterungsraumes für Wasservögel und der inne-
ren Ubikationen der Kleinkatzen an das Gasnetz. Dank dieser Aktivität kommt es zur Verbesserung
der Lebensbedingungen der Tiere und zur Einsparung der Beheizungskosten.

In dem Jahr 2013 beantragten wir die Zuwendung aus dem Programm des Umweltministeriums
der Tschechischen Republik „Beitrag für Zoologische Gärten“. Zur Unterstützung der Zucht von
seltenen und bedrohten Tierarten, der Ausgabe vom Zuchtbuch für Fischkatzen und Ausgabe des
Jahresberichts von der Union der tschechischen und slowakischen Zoos erhielten wir insgesamt
486 792,-- CZK. Ein weiteres Projekt, das vom Cíl 3/Ziel 3 des Europäischen Fonds für die regionale
Entwicklung unterstützt wurde, war das Projekt „Zoo im Neuen!“. Das Ziel des Projekts war vor
allem die Schaffung der neuen, modernen Webseiten des Zoos, die Ausgabe eines Infoblattes und die
Herstellung von kleinen Werbematerialien. Zum Partner des Projekts war der Zoo Dresden mittels
des Verein Zoo-Freunde Dresden e. V.

Als Vertreterin der Tschechischen Republik im Rat der Europäischen Assoziation der Zoo und
Aquarien nahm ich im Frühling an der Versammlung im griechischen Athen statt. Dortiger Zoo Atti-
ca gehört zu kleineren Tiergärten und lockt die Besucher vor allem dank einem Delphinarium mit
Delphin-Vorführungen. Dank der südlichen Lage hat dieser Zoo natürlich völlig andere Bedingun-
gen als unser.

Schließlich möchte ich mich bei allen diesen Leuten und Institutionen bedanken: bei meinen tol-
len Mitarbeitern und Zooangestellten, bei den Freiwilligen, die regelmäßig kommen und die Ver-
anstaltungen für die Öffentlichkeit zu organisieren helfen, bei den Adop-tiveltern, Sponsoren, dem
Umweltministerium der Tschechischen Republik für finan-zielle sowie materielle Unterstützung,
bei unserem Gründer, dem Magistrat der Stadt Děčín für ständige Gunst und finanzielle Unterstüt-
zung, beim Amt der Region Ústecký kraj und allen, die sich am Betrieb des Zoos beteiligen. Ich darf
nicht auch die Besucher versehen, die im Jahre 2013 in einer tollen Gesamtanzahl 90 373 Personen
kamen. Vielen Dank!

:)

Werden wir uns im unseren Zoo auch in dem Jahr 2014 treffen? Falls ja, dann freuen wir uns
schon jetzt!

Trotzdem ich den Zoo Děčín liebe, ihm viel Arbeitszeit widme und sich über alle Erfolge freue,
gehörte zu meinem vorjährigen „Zuchterfolg“ die Geburt meiner Tochter

Kateřina Majerová
Direktorin

katerina.majerova@zoodecin.cz
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Koza domácí / / Hausziege / Domestic goatCapra hircus
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Na počátku roku 2013 se nám podařilo získat nového chovného samce makaka cho-
cholatého ( ), kterého jsme dovezli ze Zoo Varšava (Polsko). Samec se
dobře aklimatizoval, začlenil se do naší stávající 7 členné skupiny makaků a převzal roli vůd-
čího samce.

Ve stejném měsíci jsme dovezli pár muflonů ( ) od soukromého
chovatele, kteří v naší zoo nahradili chov srnců obecných ( ).
I tento pár se v zoo dobře uchytil a ještě ve stejnou sezonu přivedl na svět zdravé mládě.

V roce 2013 jsme úspěšně obnovili chov kančila menšího ( ). Dříve
jsme tento ohrožený druh nejmenšího jelínka na světě chovali v expozici „Sulawesi“ (dneš-
ní Expozice Rajské ostrovy) v centru města. V březnu jsme ze Zoo Bern (Švýcarsko) dovezli
mladou samičku a dopárovali ji s naším samcem. Nyní je již návštěvníci mohou obdivovat
v rekonstruované expozici přímo v areálu zoo.

V červenci jsme uskutečnili další významný import – ze Zoo Nesles (Francie) jsme při-
vezli samici vzácné kočky margaye ( ). Jako jediná zoo v Čechách a na Slo-
vensku se tak můžeme pyšnit chovným párem těchto ohrožených kočkovitých šelem a věří-
me, že se nám v budoucnu podaří odchovat mláďata.

Na doporučení koordinátora jsme sestavili nový pár u koček rybářských (
), naše stará samice bohužel uhynula v červnu 2013. Nového samce jsme impor-

tovali ze Zoo Nesles (Francie), samičku ze Zoo Eskilstuna (Švédsko). I u tohoto páru dou-
fáme v budoucí úspěšný odchov.

Zcela nový chovaný druh v děčínské zoo představují 2 samci lemura vari ( ),
které jsme v polovině léta získali ze Zoo Praha a kteří nahradili chov kočkodanů černolících
( ).

V září jsme doplnili skupinu největších hlodavců světa kapybar vodních (
) – ke dvěma našim samicím přibyl mladý samec ze Zoo Salzburg (Rakou-

sko). Expozici s nimi sdílí také nový mladý samec tapíra jihoamerického (
), kterého jsme po dlouhých vyjednáváních s koordinátorem chovu získali v říjnu ze

Zoo Krakow (Polsko). I v tomto případě se jedná o nový druh, který spolu s výše zmíněnými
lemury obohatí kolekci našich savců a také rozšíří počet druhů chovaných v rámci Evrop-
ského záchovného programu (EEP) v naší zoo.

V říjnu jsme začali s chovem klokana rudokrkého ( ). Dosud jsme
chovali klokany parma ( ), skupinka se však skládala pouze ze samčích
jedinců. Samice tohoto malého druhu klokana jsou nedostupné, proto jsme se rozhodli pro
změnu druhu.

Dalším zajímavým importem se stal příchod samce lamy alpaky ( ), kterému
v budoucnu přibude i samice. Lamy alpaky nahradí stávající chov lam krotkých (

), se kterým zoo končí. Jejich výběh jsme obsadili stádem zebu zakrslých (
), nejmenším turem na světě. Jednoho samce spolu se čtyřmi samicemi jsme obdr-

želi ze soukromého chovu.
Nová zvířata obohatila také Expozici Rajské ostrovy – ze Zoo Brno jsme dovezli orlícii

bornejskou ( ) a také 10 kusů vzácných dvojjazyčníků haitských (
). Jedná se o ohrožený druh plaza, který se ve volné přírodě vyskytuje pouze v malé

Macaca nigra nigra

Ovis orientalis musimon
Capreolus capreolus capreolus

Tragulus javanicus

Leopardus wiedii

Prionailurus
viverrinus

Varecia rubra

Cercopithecus ascanius
Hydrochoerus

hydrochaeris
Tapirus ter-

restris

Macropus rufogriseus
Macropus parma

Lama pacos
Lama gla-

ma Bos primigeni-
us indicus

Orlitia borneensis Celestus
warreni

rok 2013 v zoo
očima zoologa
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Kančil menší / / Kleinkantschil / Javan ChevrotainTragulus javanicus



13

lokalitě na Haiti. Doplnili jsme také několik druhů ryb do velkého mořského akvária – bod-
lok pestrý ( ), bodlok běloprsý ( ), sapín
zelený ( ), v menších druhových mořských akváriích jsou k vidění nové dru-
hy bezobratlých – strašek paví ( ) a krevetky pruhované (

). U velkých plazů jsme provedli obměnu, samce krajty mřížkované (
) jsme vyměnili za pár krajty tygrované ( ) ze Zoo Plzeň.

Co se týče narozených mláďat, nebyl rok 2013 pro děčínskou zoo bohužel moc úspěšný.
Opět jsme čekali odchov u mravenečníků velkých ( ), mláděti se
však po narození nepodařilo vylézt samici na hřbet a uhynulo (porod se odehrál v noci).

Přišli jsme také o mláďata sovic sněžných ( ), z důvodu nepříznivého po-
časí – malé sovice přišly na svět v létě, kdy panovaly velmi vysoké teploty doprovázené ma-
sivní invazí hmyzu, který kladl svá vajíčka přímo na sovice. Přes veškeré úsilí se nám je za-
chránit nepodařilo.

Mláďata se narodila také kozám šrouborohým ( ) a kozorožcům
kavkazským ( ), bohužel však uhynula kvůli ataku parazitů zvaných clos-
tridie. Po konzultaci s veterinářem jsme proto zahájili celoplošnou vakcinaci všech našich
přežvýkavců.

Naopak za úspěšné můžeme považovat opakované odchovy u seriem rudozobých (
), kvakošů nočních ( ), leskoptví tříbarvých (
), křepelek korunkatých ( ), oslů domácích ( ), ov-

cí ouessantských ( ) a koček divokých ( ).

Zmínit bohužel musím také ztráty zvířat. Na jaře jsme přišli o mladý chovný pár rysa ost-
rovida ( ), který se nám podařilo získat v polovině roku 2012. Obě zvířata zemřela
na napadení plicními parazity, příčinou přemnožení parazitů byl pravděpodobně stres ze
změny prostředí.

K úhynu zvěře došlo i u našich kopytníků – ve stádě koz šrouborohých (
) jsme přišli o dvě samice, první uhynula během porodu, druhá na napadení

clostridiemi. Na stejné parazity zemřela také jedna samice kozorožce kavkazského (
).

V listopadu uhynula samice takina indického ( ), podlehla
vnitřním zraněním, která jí způsobila druhá samice ve stádě. Zůstal nám tak pouze jeden
chovný samec s jednou samicí.

Smutná událost se bohužel nevyhnula ani Expozici Rajské ostrovy, kde jsme začátkem
prosince přišli o samce leguána nosorohého ( ). Příčinou jeho úhynu byla
bakteriální sepse.

Na závěr bych rád poděkoval našim stálým příznivcům – firmě Zemní a dopravní stavby
Hrdý Milan s.r.o. za bezplatné zemní práce při úpravě hospodářsko-technické části v areá-
lu zoo a za odklízení sněhu v zimním období, dále Lesnímu úřadu Děčín za bezplatné po-
skytnutí okusu pro zvířata a dřeva a parkosů potřebných k úpravám expozic a také veteri-
nární Klinice malých zvířat Hanzlík a Křeček za bezplatné pořízení rentgenových snímků
leguána nosorohého ( ) a poskytnutí dalších veterinárních zákroků.

Paracanthurus hepatus Acanthurus leucosternon
Chromis viridis

Odontodactylus scyllarus Lysmata
amboinensis Python
reticulatus Python molurus molurus

Myrmecophaga tridactyla

Nyctea scandiaca

Capra falconeri heptneri
Capra caucasica

Cari-
ama cristata Nycticorax nycticorax Lamprotor-
nis superbus Rollulus rouloul Equus asinus

Ovis aries aries Felis silvestris
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Capra falconeri
heptneri
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caucasica

Budorcas taxicolor taxicolor

Cyclura cornuta

Cyclura cornuta

Roman Řehák
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Lama alpaka / / Alpaka / AlpacaLama guanicoe f. pacos



seznam
zvířat
animal inventory

die Tierliste

alpaka 0.0 1.0 1.0

hutie stromová 2.6.2 2.0 0.0.4 4.4 0.2.6

jaguarundi 1.1 1.1

jezevec evropský 1.0 1.0

kabar pižmový 1.0 1.0

kalimiko 1.1 1.1

kapybara 0.2 2.0 1.0 1.2

klokan parma 2.0 1.0 1.0

kočka divoká 3.1 3.1 0.1 2.0 4.1

kočka rybářská 0.1 1.1 0.1 1.1

kotul veverovitý 3.0 3.0

koza domácí 1.2 1.1 1.1 1.2

koza šrouborohá 3.0 0.2 0.2 3.0

kozorožec kavkazský 2.3 1.1 1.2 2.2

kůň domácí - hucul 1.3 1.0 0.3

kuna skalní 0.1 0.1

lama krotká

levhart mandžuský 1.0 1.0

liška obecná 1.2 1.2

makak chocholatý 2.5 1.0 3.5

malpa hnědá 8.0 1.0 7.0

Lama pacos

Capromys pilorides RDB=LR

Puma yagouaroundi

Meles meles meles

Moschus moschiferus

Callimico goeldii

Hydrochoerus hydrochaeris

Macropus parma RDB=NT

Felis silvestris

Prionailurus viverrinus

Saimiri sciureus

Capra hircus

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

ESB,

Equus caballus

Martes foina

Lama glama

Panthera pardus orientalis

Vulpes vulpes

Macaca nigra nigra

Cebus apella

RDB=LR

Tragulus javanicus EEP, RDB=DD

RDB=LR

Macropus rufogriseus RDB=LR

Callithrix pygmaea

Capra caucasica RDB=EN

Oryctolagus cuniculus RDB=LR

RDB=LR

Varecia rubra

RDB=LC

kančil menší 0.0 1.1 1.1

klokan rudokrký 0.0 1.1 1.0 0.1

kosman zakrslý 1.1 1.1

králík divoký 1.1 1.1

2.1 1.0 0.1 1.0

Lemur vari červený 0.0 2.0 2.0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RDB=LC, CITES=II

EEP,ISB,RDB=EN,CITES=I, EU(A)
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Stav Příchod Odchov Odchod Úhyn Stav

1. 1. 2013 31. 12. 2013

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

savci ( )Mammalia



mangabej černý 0.1 0.1

mangusta liščí 1.4.2 1.1 0.0.1 1.3

mara stepní 2.0 2.2 2.0 2.2

margay 1.0 0.1 1.1

medvěd hnědý-grizzly 1.1 1.1

medvěd malajský 0.1 0.1

mravenečník velký 1.1 0.2 0.2 1.1

mýval severní 2.2 1.1 1.1

muntžak malý 1.0 0.1 1.0 0.1

norek evropský 2.2 0.1 2.1

osel domácí 1.3 2.0 0.1 3.2

outloň malý 6.1 6.1

ovce domácí - ouessantská 1.1 1.0 0.1 1.1 1.1

pásovec štětinatý 3.1 1.0 3.0 1.1

prase divoké 1.2 1.0 1.0 1.2

prase visajanské 1.3 1.3

psoun prériový 1.3.12 0.0.1 1.3.7 0.0.6

rys ostrovid 1.2 1.1 0.1

sambar skvrnitý 2.4 2.0 1.0 3.4

srnec evropský 0.1 0.1 0.0

sysel obecný 1.1 1.1

ur n kanadský 1.1 1.0 1.1 1.0

veverka obecná 1.0 1.1 2.0 0.1

Lophocebus atterimus

Cyncitis penicillata

Dolichotis patagonum

Leopardus wiedii

Ursus arctos horribilis

Helarctos malayanus

Procyon lotor

Muntiacus reevesi reevesi

Mustela lutreola EEP, RDB=EN

Equus asinus

Nycticebus pygmaeus

Ovis aries aries

Chaetophractus villosus

Sus scrofa

Cynomys ludovicianus RDB=LR

Lynx lynx

Rusa alfredi RDB=EN

Capreolus capreolus capreolus

Spermophilus citellus CROH=KOH, RDB=VU

Erethizon dorsatum

Sciurus vulgaris

RDB=LR

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

RDB=LR

Ovis aries musimon RDB=LR

Myocastor coypus RDB=LR

RDB=LR

Budorcas taxicolor taxicolor

Saguinus oedipus

Tapirus terrestris

Bos indicus

RDB=CR

muflon 0.0 1.1 1.0 2.1

nutrie 0.0.2 0.0.2 1.1.2

takin indický 2.1 0.1 1.1

tamarín pinčí 0.0 1.1 1.1

tapír jihoameický 0.0 1.0 1.0

tur domácí-zebu zakrslý 0.0 1.4 1.4

zo

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

RDB=NT

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

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

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

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

RDB=LC

RDB=LC

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

CROH=OH,RDB=NT

Sus cebifrons negrinus EEP, RDB=CR

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

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

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

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

1. 1. 2013 31. 12. 2013

Status Arrival Birth Departure Death Status
Stand Ankunft Aufzucht Abgang Tod Stand
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Tapír jihoamerický / / Flachlandtapir / South American tapirTapirus terrestris



veverka Prévostova 0.1 0.1 0.0

vlk hřivnatý 1.1 1.1

vlk obecný 1.2 1.0 0.2

ara vojenský 2.2 1.1 1.1

bažant bělochocholatý 1.2 0.1 1.1

bažant Edwardsův 1.0 1.0 0.0

bažant lesklý 1.0 1.0

bulbul červenouchý 1.0 1.0 0.0

čáp bílý 1.1 1.1

čáp černý 1.1 1.1

hohol severní 1.0 1.0 0.0

hrdlička čínská 1.1 0.1 1.0

hrdlička jihoasijská 2.1 1.1 1.0

husice liščí 1.0 1.0

jeřáb bělošíjí 1.1 0.0.1 1.1.1

jeřáb mandžuský 1.1 1.1

kachnička mandarínská 1.1 2.1 1.1 2.1

Callosciurus prevostii

Chrysocyon brachyurus

Canis lupus lupus

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

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

RDB=LR

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

RDB=LC

Branta canadensis RDB=LC

Crax rubra

Gallicolumba tristigmata

Alopochen aegyptiacus

Neochen jubatus

Anas penelope

Callonetta leucophrys

vikuňa 3.3 1.0 2.3

bažant obecný obojkový 1.0 1.0 0.0

berneška kanadská malá 1.1 1.1

hoko proměnlivý 1.1 1.1

holub celebeský 1.0 1.0

husice egyptská 0.0 0.0.1 0.0.1

husice orinocká 0.0 1.1 1.0 0.1

hvízdák eurasijský 0.0 1.1 1.1

kachnička šedoboká 0.0 1.1 1.1

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

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

RDB=LC, EU (D)

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

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

RDB=LC

CROH=OH,RDB=LC

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

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

RDB=LC

RDB=LC

RDB=LC

RDB=LC, CITES=III

RDB=LC

RDB=NT

RDB=LC, CITES=III

RDB=LC

RDB=LC
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ptáci ( )Aves

Stav Příchod Odchov Odchod Úhyn Stav

1. 1. 2013 31. 12. 2013

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



kakadu brýlový 3.0 1.0 2.0

kakadu žlutolící sumbský 2.1 2.1

kalous ušatý 0.0.3 0.0.3

korunáč Sclaterův 1.0 1.0

krkavec velký 1.1 0.1 0.1 1.1

křepelka korunkatá 2.2 0.0.8 3.1 0.0.3 2.2.1

kvakoš noční 3.3.5 0.0.3 0.0.3 4.4.3

labuť koskoroba 1.1 0.1 0.1 1.1

ledňák obrovský 1.0 1.0

lori zelenoocasý 1.0 1.0 0.0

majna Rothschildova 2.1 2.1

moták pochop 0.1 0.1

nandu pampový 1.2 0.1 1.1

ostralka štíhlá 0.1 0.1 0.0

papoušek vlnkovaný 5.5 5.5

puštík bělavý středoevropský 2.0 2.0

puštík obecný 0.0.3 0.0.3

raroh velký 1.1 1.1

seriema rudozobá 3.2 0.0.1 2.1 1.1.1

slípka zelenonohá 0.0.1 0.0.1

sova pálená 0.1.1 0.1.1

sovice krahujová 1.1 1.1

sovice sněžní 1.1 0.1 0.0.5 0.1.5 1.1

sýc rousný 2.2.1 0.0.1 2.2

sýček obecný 1.2.2 3.2

Cacatua ophthalmica

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

Asio otus

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

Corvus corax CROH=OH, RDB=LC

Rollulus rouloul RDB=NT

Nycticorax nycticorax

Coscoroba coscoroba

Dacelo novaeguineae

Lorius 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

kolpík bílý 2.2 2.2

leskoptev tříbarvá 1.1 0.0.2 1.1.2

puštík bradatý 2.0 0.1 2.1

sokol stěhovavý 1.0 1.0

Platalea leucorodia

RDB=LC

RDB=LC

DB=LC

Strix nebulosa lapponica

RDB=LC

RDB=LC

Falco peregrinus

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

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

CROH=SOH,RDB=LC

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

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

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

CROH=KOH,RDB=LC, CITES=III

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

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

CROH=KOH, 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)

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

1. 1. 2013 31. 12. 2013

Status Arrival Birth Departure Death Status
Stand Ankunft Aufzucht Abgang Tod Stand
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Sovice krahujová / / Sperbereule / Northern hawk-owlSurnia ulula



agama kočinčinská 1.1 1.1

anolis rytířský 1.1 0.1 1.0

bazilišek páskovaný 0.0 2.2 2.2

gekončík noční 1.1 1.1

hroznýšovec kubánský 3.1.3 0.0.3 3.1

krajta timorská 0.1 0.1 0.0

leguán kubánský 1.1 1.0 2.0 0.1

leguán nosorohý 1.0 1.0 0.0

orlicie bornejská 0.0 1.0 1.0

užovka červená 1.1 1.1

zmije obecná 1.1 1.1

želva annámská 3.0 3.0

želva bahenní 0.2 0.1 0.1

želva nádherná 1.1.5 1.1.5

Physignathus cocincinus

Anolis equestris

Basiliscus vittatus

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 0.1 0.1 0.0

dvojjazyčník haitský 0.0 0.0.10 0.0.3 0.0.7

chameleon jemenský 0.0 1.1 1.1

krajta královská 1.1 1.1

krajta mřížkovaná 1.0 1.0 0.0

krajta tygrovitá 0.0 1.1 1.1
RDB=LR,

leguán zelený 0.0 0.1 0.1

želva pardálí 0.0.1 0.0.1

Pogona vitticeps

Celestus warreni

Chamaeleo calyptratus

Python regius RDB=LR,

Python reticulatus

Python molurus molurus

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

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)

CITES (I), EU (A)

CITES (II), EU (B)Stigmochelys pardalis
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plazi ( )Reptilia

Stav Příchod Odchov Odchod Úhyn Stav

1. 1. 2013 31. 12. 2013

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

timálie čínská 0.0 2.2 2.2

volavka popelavá 0.0.1 0.0.1

Leiothrix lutea

Ardea cinerea RDB=LC

včelojed lesní 0.0.2 0.0.2

výr velký 1.2 1.2

zoborožec vrásčitý 1.0 1.0

Pernis apivorus

Bubo bubo

Aceros corrugatus

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

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

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

EEP,RDB=NT, CITES (II), EU (B)
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bodlok olivový 1 1

bodlok žlutý 2 2

kanícek fialovožlutý 2 2 0

klaun uzdičkatý 1 1

kněžík srpkovitý 0 1 1

králíčkovec liščí 1 1 0

lezec obojživelný 4 1 3

ostenec červenozubý 1 1

bodlok běloprsý 0 1 1

bodlok pestrý 1 2 3

bodlok Vlamingův 0 1 1

havýš rohatý 0 1 1 0

jehla pruhovaná 0 1 1 0

klaun očkatý 2 2

klaun sedlový 0 2 2

klipka hrotcová 1 1

kněžík 1 1 0

králíčkovec vznešený 0 1 1

muréna zebrovaná 1 1 0

Acanthurus leucosternon

Naso vlamingii

Lactoria cornuta

Dunckerocampus dactyliophorus

Amphiprion ocellaris

Amphiprion polymnus

Heniochus acuminatus

Thalassoma bifasciatum

Siganus magnificus

Gymnomuraena zebra

Acanthurus olivaceus

Zebrasoma flavescens

Gramma hemichrysos

Amphiprion frenatus

Thalassoma lunare

Siganus vulpinus

Periophthalmus barbarus

Odonus niger

Paracanthurus hepatus

mlok skvrnitý 0.0.2 0.0.2

ropucha obecná 5.5 5.5

skokan hnědý 0.0.3 0.0.3

Salamandra salamandra

Bufo bufo

Rana temporaria RDB=LC

CROH=SOH,RDB=LC

CROH=OH,RDB=LC

obojživelníci ( )Amphibia

ryby ( )Pisces

Stav Příchod Odchov Odchod Úhyn Stav

1. 1. 2013 31. 12. 2013

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

želva zelenavá 0.0.1 0.0.1

želva žlutohnědá 0.0.1 0.0.1
Testudo graeca

Testudo graeca

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

RDB=VU, CITES (II), EU (A)
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Lezec obojživelný / / Atlantischer Schlammspringer / Atlantic mudskipperPeriophthalmus barbarus



hadice 1 1

hvězdice hranatá 0 1 1

ježovka diadémová 1 1

krevetka durbanská 0 4 3 1

sklípkan bělopýřitý 0.1 0.1

strašek paví 0 1 1

Ophiarachna incrassata

Archaster angulatus

Diadema setosum

Rhynchocinetes durbanensis

Brachypelma albopilosa

Odontodactylus scyllarus

krevetka pruhovaná 1 4 2 3

sklípkan Smithův 0.1 0.1

sklípkan potulný 0.2 0.1 0.1

Lysmata amboinensis

Brachypelma smithi

Brachypelma vagans

CITES=II, EU (B)

CITES=II, EU (B)

CITES=II, EU (B)

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

Stav Příchod Odchov Odchod Úhyn Stav

1. 1. 2013 31. 12. 2013

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

ostenec indický 1 1

parmovec 1 1 0

parmovec průsvitný 2 2 0

parmovec skvělý 1 3 4 0

pomec císařský 0 1 1

pomec velkoploutvý 0 1 1

Melichthys indicus

Apogon maculatus

Apogon leptacanthus

Pomacanthus imperator

Pomacanthus arcuatus

perutýn ohnivý 2 2

pyskoun rozpůlený 1 1

sapín zelený 8 7 13 2

sapínek zlatoocasý 4 1 3

sapínek žlutomodrý 3 2 1

stříkoun lapavý 3 3

Pterois volitans

Labroides dimidiatus

Chromis viridis

Chrysiptera parasema

Chrysiptera hemicyanea

Toxotes jaculatrix

Pterapogon kauderni



stavy
zvířat 2013
Census of animals
2013

Bezobratlí 9 11
Ryby 22 33

Invertebrata
Pisces

Obojživelníci 3 15
Plazi 20 47
Ptáci 50 127
Savci 57 162

Amphibians
Reptiles
Birds
Mammals

CELKEM Total 161 395

31. 12. 2013
Druhů - Jedinců –Species Specimen

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

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

2,1 Majna Rothschildova ( )
3,5 Makak chocholatý ( )
1,1 Margay )
1,1 Mravenečník velký ( )
2,1 Norek evropský ( )
6,1 Outloň malý ( )
1,3 Prase visajanské ( )

2,3 Vikuňa ( )
1,1 Vlk hřivnatý ( )
1,0 Zoborožec vrásčitý ( )

Epicrates angulifer
Grus vipio

Grus japonensis
Cacatua sulphurea citrinocristata

Tragulus javanicus
Callimico goeldii

Prionailurus viverrinus
Saimiri sciureus

Capra falconeri heptneri

Leucopsar rothschildi
Macaca nigra nigra

(Leopardus wiedii
Myrmecophaga tridactyla

Mustela lutreola
Nycticebus pygmaeus

Sus cebifrons negrinus

Vicugna vicugna
Chrysocyon brachyrus

Aceros corrugatus

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

Varecia rubra
Panthera pardus orientalis

CELKEM/TOTAL
druhy/species 23 jedinci/specimen 67

1,1 Tamarín pinčí ( )
1,0 Tapír jihoamerický ( )

Saguinus oedipus
Tapirus terrestris
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Druhy zvířat zapsané v Evropských plemenných knihách
/European Studbook Animals (ESB)

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

0,1 Rys ostrovid ( )
1,1 Takin indický ( )

( )Ara militaris mexicana
Ciconia nigra

Cacatua ophthalmica
Goura sheepmakeri

Capra caucasica
Lophocebus atterimus

Helarctos malayanus

Lynx lynx
Budorcas taxicolor taxicolor

CELKEM/TOTAL
druhy/species 10 jedinci/specimen 17

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

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

0,1 Leguán kubánský ( )
2,0 Lemur vari červený ( )
1,0 Levhart mandžuský ( )
1,1 Mravenečník velký ( )
6,1 Outloň malý ( )
1,1 Tamarín pinčí ( )
2,3 Vikuňa ( )
1,1 Vlk hřivnatý ( )

Ara militaris mexicana
Grus vipio

Grus japonensis
Callimico goeldii

Prionailurus viverrinus

Cyclura nubila nubila
Varecia rubra

Panthera pardus orientalis
Myrmecophaga tridactyla

Nycticebus pygmaeus
Saguinus oedipus

Vicugna vicugna
Chrysocyon brachyurus

CELKEM/TOTAL
druhy/species 14 jedinci/specimen 34

1,0 Korunáč Sclaterův ( )Goura sheepmakeri

The World Conservation Union

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

1,1 Ara vojenský ( )
1,1 Bažant bělochocholatý ( )
1,0 Bažant lesklý ( )
1,1 Berneška kanadská malá (
1,1 Čáp bílý ( )

Ara militaris mexicana
Lophura leucomelanos hamiltonii

Lophophorus impejanus
Branta canadensis minima)

Ciconia ciconia



1,1 Čáp černý ( )
1,1 Hoko proměnlivý ( )
1,0 Holub celebeský (
1,0 Hrdlička čínská ( )
1,0 Hrdlička jihoasijská ( )
3,1 Hroznýšovec kubánský ( )
0,0,1 Husice egyptská ( )
1,0 Husice liščí ( )

0,2,6 Hutie stromová ( )
1,1 Hvízdák eurasijský ( )
1,1 Jaguarundi ( )
1,1,1 Jeřáb bělošíjí ( )
1,1 Jeřáb mandžuský ( )
1,0 Jezevec evropský (
1,0 Kabar pižmový (
2,1 Kachnička mandarínská (

2,0 Kakadu brýlový ( )
2,1 Kakadu žlutolící sumbský ( )
1,1 Kalimiko ( )
0,0,3 Kalous ušatý ( )
1,1 Kančil menší ( )
1,2 Kapybara (
1,0 Klokan parma ( )
0,1 Klokan rudokrký ( )
4,1 Kočka divoká ( )
1,1 Kočka rybářská ( )
2,2 Kolpík bílý ( )

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

Ciconia nigra
Crax rubra

Gallicolumba tristigmata)
Streptopelia chinensis chinensis

Streptopelia tranquebarica humilis
Epicrates angulifer

Alopochen aegyptiacus
Tadorna tadorna

Capromys pilorides
Anas penelope

Puma yagouaroundi
Grus vipio

Grus japonensis
Meles meles meles)

Moschus moschiferus)
Aix galericulata)

Cacatua ophthalmica
Cacatua sulphurea citrinocristata

Callimico goeldii
Asio otus

Tragulus javanicus
Hydrochoerus hydrochaeris)

Macropus parma
Macropus rufogriseus

Felis silvestris
Prionailurus viverrinus

Platalea leucorodia

Saimiri sciureus
Capra falconeri heptneri

Capra caucasica
Python regius

Python molurus molurus
Oryctolagus cuniculus)
Corvux corax

Rollulus rouloul)
Martes foina)

Nycticorax nycticorax
Coscoroba coscoroba)
Dacelo novaeguineae
Cyclura nubila nubila

Varecia rubra
(Lamprotornis superbus)
Panthera pardus orientalis

0,1 Husice orinocká (

1,1 Kachnička šedoboká ( )

Neochen jubatus)

Callonetta leucophrys

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

Goura sheepmakeri
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1,2 Liška obecná (
2,1 Majna Rothschildova ( )
3,5 Makak chocholatý ( )
7,0 Malpa hnědá ( )
0,1 Mangabej černý ( )
1,3 Mangusta liščí (
2,2 Mara stepní (
1,1 Margay ( )
1,1 Medvěd grizzly (
0,1 Medvěd malajský ( )
0,0,2 Mlok skvrnitý ( )
0,1 Moták pochop ( )
1,1 Mravenečník velký ( )
0,1 Muntžak malý ( )
1,1 Mýval severní (
1,1 Nandu pampový (
1,1,2 Nutrie ( )
1,0 Orlície bornejská ( )
6,1 Outloň malý ( )
5,5 Papoušek vlnkovaný ( )
1,1 Pásovec štětinatý ( )
1,2 Prase divoké ( )
1,3 Prase visajanské ( )
0,0,6 Psoun prériový (
2,0 Puštík bělavý středoevropský ( )
2,1 Puštík bradatý ( )
0,0,3 Puštík obecný ( )
1,1 Raroh velký ( )
5,5 Ropucha obecná ( )
0,1 Rys ostrovid ( )
3,4 Sambar skvrnitý ( )
1,1,1 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 Sýc rousný ( )
3,2 Sýček obecný ( )
1,1 Sysel obecný ( )
1,1 Takin indický (
1,1 Tamarín pinčí ( )
1,0 Tapír jihoamerický ( )
2,2 Timálie čínská ( )
1,0 Urzon kanadský ( )
1,1 Užovka červená ( )
0,0,2 Včelojed lesní ( )

Vulpes vulpes)
Leucopsar rothschildi

Macaca nigra nigra
Cebus apella

Lophocebus 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)

Myocastor coypus
Orlitia borneensis

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

Rusa 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
Saguinus oedipus

Tapirus terrestris
Leiothrix lutea

Erethizon dorsatum
Elaphe guttata

Pernis apivorus

)
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Ohrožené druhy fauny ČR
/Native fauna endangered species:

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

Ciconia ciconia
Ciconia nigra

Felis silvestris
Platalea leucorodia

Corvux corax
Nycticorax nycticorax
Salamandra salamandra

Circus aeruginosus
Strix uralensis macroura

Falco cherrug
Bufo bufo

Lynx lynx
Falco peregrinus

Tyto alba
Aegolius funereus

Athene noctua
Spermophilus citellus

Pernis apivorus
Sciurus vulgaris

Canis lupus lupus
Bubo bubo

Vipera berus
Emys orbicularis

CELKEM/TOTAL
druhy/species 23 jedinci/specimen 69

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

Sciurus vulgaris
Vicugna vicugna

Chrysocyon brachyurus
Canis lupus lupus

Ardea cinerea
Bubo bubo

Vipera berus
Aceros corrugatus

Mauremys annamensis
Emys orbicularis

Trachemys scripta elegans
0,0,1 Želva zelenavá ( )
0,0,1 Želva žlutohnědá ( )

Testudo hermanni
Testudo graeca

CELKEM/TOTAL
druhy/species 114 jedinci/specimen 306
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odborná
činnost 2013
Special activities 2013
Fachtätigkeit 2013

Populace koček rybářských chovaných v rámci programu EEP je víceméně stabilní. Na
konci roku 2013 bylo evidováno 82 jedinců (35, 46, 1) v 31 institucích. Stejně jako v roce
2012 přežila pouze polovina narozených mláďat, tj. 9 přeživších jedinců z 18 narozených.
Úspěšné odchovy byly zaznamenány v Zoo Duisburg, Eskilstuna, Newquay, Ostrava,
Pessac, Pont Scorf a Rotterdam.

V Zoo Děčín tento rok zemřela osamocená samice a poté byl ustanoven nový chovný
pár. Samec pochází ze Zoo v Nesles a samice ze Zoo v Eskilstuně.

Velkým problémem se zdá být klesající počet institucí, které mají zájem, či jsou vhodné
pro chov tohoto druhu šelmy. Pro udržení úspěšného chovu by naopak bylo žádoucí počet
institucí zvýšit, zejména vzhledem k tomu, že se snažíme držet odděleně kočky původem
z pevninské 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 2013.

Mgr. Tomáš Rus
vyuka@zoodecin.cz

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

Prionailurus viverrinus

EEP Fishing cat – kočka rybářská ( )Prionailurus viverrinus
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Přehled pracovních cest zaměstnanců zoo v roce 2013

Termín cesty Zaměstnanec Místo Účel cesty

23. 1.–24. 1. Mgr. Rus, Štolbová Zoo Praha komise pro plazy a obojživelníky
2. 2.–8. 2. Mgr. Rus Nizozemí školení koordinátorů EAZA
19. 2.–20. 2. R. Řehák, J. Řehák Zoo Brno komise pro ovce a kozy
14. 3. Majerová, Ing. Floriánová Zoo Jihlava marketingová komise
20. 3. Ing. Floriánová Ústí nad Labem Workshop
26.–27. 3. Mgr. Rus, Stodola Švýcarsko Bern transport zvěře

(kančil menší a mary stepní)
27. 3. Majerová Praha školení
9.–10. 4. R. Řehák, Šimek Zoo Olomouc komise jelenovití
24. 4. – 27. 4. Majerová Řecko Athény jarní zasedání EAZA
15. 5. Majerová Praha VH UCSZOO 2013
15. 5.–16. 5. R. Řehák Zoo Ohrada komise papoušci
24. 5. Mgr. Rus, Šotolová Rumburk Koruna pro zoo
17. 7.–19. 7. Mgr. Rus, R. Řehák,

Slouková (kočka rybářská, margay)
7. 8. Mgr. Rus, R. Řehák SRN Bernburg transport zvěře (labuť koskoroba)
20. 8. Doubek, Kovářová Olomouc zásobování expozice RO
21. 8. Hendlová, Šotolová Rakousy prezentace zoo

+ program ZooŠkoly
3. 9. Mgr. Rus, R. Řehák Rakousko transport zvěře (kapybara)
19. 9. Stodola, Pokorný, Brůža Praha Mezinárodní stavební veletrh
24. 9.–28. 9. RNDr. Řeháková, PhD. Velká Británie konference EAZA
10.–11. 10. Ing. Floriánová, Houšková Popovičky marketingové jednání s Ahold
15. 10. R. Řehák Zoo Ohrada dovoz klokana rudokrkého
5.–7. 11. Ing. Floriánová, Houšková,

Šotolová
30.–31. 10. Mgr. Rus, R. Řehák,

J. Řehák
20. 11. R. Řehák Zoo Brno transport zvěře

(leguán kubánský)
5. 12. Granátová Ústí nad Labem školení

Francie transport zvěře

Zoo Ostrava marketingová komise + AVP

Polsko, transport zvěře (tapír, ledňák)
Zoo Krakow



32

Mangusta liščí / / Fuchsmanguste / Yellow mongooseCynictis penicillata
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rok 13 v zoo
očima marketérky

20

Návštěvnost Zoo Děčín v letech 1966 až 2013

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
1985 83 108 2009 82 137
1986 81 421 2010 73 117
1987 72 439
1988 70 889
1989 67 323

1972 91 00

2007 90 428

2011 93 080
2012 90 489
2013 90 373

0

V roce 2013 uspořádala děčínská zoo celkem 44 akcí pro širokou veřejnost, které
navštívilo téměř 15 tisíc osob. Přesný počet není znám, neboť některé akce neeviduje-
me. Velkých celoodpoledních a mediálně velmi zviditelněných akcí bylo 8. Tyto akce na-
vštívilo 4.327 návštěvníků. Velké akce se konaly většinou během sobotního odpoledne a
v průměru se jedné akce zúčastnilo 541 lidí.

Jako již tradičně, nejvyšší návštěvnost Zoo Děčín byla v letních měsících. Na ná-
vštěvnosti se podepisuje především počasí. Paradoxně nám nejvíce pomohly povodně
v květnu 2013. Díky povodňové turistice zavítalo na Pastýřskou stěnu více návštěvníků.
Z dlouhodobých sledování jednoznačně vyplývá, že sobota je dnem, kdy chodí do děčín-
ské zoo nejvíce návštěvníků. Výjimkou jsou pouze prázdninové měsíce. V tomto období
máme největší návštěvnost ve dnech úterý až čtvrtek.
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Přednášky pro veřejnost

NÁZEV AKCE / PŘEDNÁŠEJÍCÍ / DEN ÚČAST SPOLUPRÁCE CYKLUS PŘEDNÁŠEK

Madagaskarská mozaika

Nový Zéland

Mt. Blanc 2012 - přeplněný evropský vrchol

Green Life - tropický deštný prales

Namibie a Botswana

Peru - pokladnice Jižní Ameriky

Polární záře aneb duše mrtvých námořníků…

52 Městská knihovna Děčín
Procestujte s námi svět

3. ledna 2013

93 Městská knihovna Děčín
František Červený Procestujte s námi svět

7. února 2013

75 Městská knihovna Děčín
Ondřej Smíšek Procestujte s námi svět

7. března 2013

40 Městská knihovna Děčín
Milan Jeglík Procestujte s námi svět

4. dubna 2013

45 Městská knihovna Děčín
Jiří Bálek Procestujte s námi svět

3. října 2013

96 Městská knihovna Děčín
Ondřej Zrna a Jiří Přibyl Procestujte s námi svět

7. listopadu 2013

38 Městská knihovna Děčín
Stanislav Daniš Procestujte s námi svět

5. prosince 2013

Jiří Bálek



Makak chocholatý / / Schopfmakak / Sulawesi crested macaqueMacaca nigra nigra
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Akce v zoo pro veřejnost

NÁZEV AKCE SPOLUPRÁCE S JINÝMI
DATUM PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI

/ PARTNERY / SPONZORY

POPIS AKCE / ÚČAST
POČET OSOB

Jedničkáři do zoo zdarma

Masopust ze zoo na zámek

EkoKino

Jarní prázdniny

Oslavte s námi MDŽ

Aprílové velikonoce

Barevný týden

Startujeme!

Zoo Děčín a Ski Bartoň Sports

S oslíkem po zoo

za samé jedničky
31. leden–3. únor vstup do zoo zdarma

/ 523

ZŠ Máchovo nám., ZŠ Na Stráni, možnost zakoupení
9. únor ZŠ Vojanova, Zámek Děčín, společného vstupné-

ZŠ Exitus in Dubio, KUBO, ho za výhodnou cenu
Jídelna Jotto s.r.o., Rabina s.r.o., / 263
Valdemar Grešík - Natura s.r.o.

Ministerstvo životního prostředí ČR, aktivita převážně pro
1.–28. únor Ekofilm - mezinárodní filmový festival školní kolektivy

v Expozici Rajské os
trovy / 245

Ski Bartoň Sports stanovištní soutěž
16.–24. únor pro děti / 286

zlevněné vstupné
8. březen s malým dárečkem

pro všechny ženy
/ 39

Ski Bartoň Sports stanovištní soutěž
28. březen–1. duben pro děti / 715

tradiční výtvarná
8.–12. duben dílna pod širým

nebem pro ZŠ a ÚSP
na téma kampaně
EAZA /161

www.nataceni.eu, Elektrowin, volby do soutěže
13. duben Český rozhlas Sever, Činoherní studio BabyZoom v rámci

UCSZOO / 654

Děčínský deník, ČČK, Den dětí ve sportov-
18. květen Rodinné centrum Medvídek, ním duchu / 306

Ski Bartoň Sports

průvodce s oslíkem
1. červen mimořádně pro

všechny děti zdarma
/ 130

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

/ PARTNERY / SPONZORY

Tajuplná Asie

Hurá prázdniny!

Večerní prohlídky

Noc v zoo

Jak to chodí v ZooŠkole

Příměstský tábor
- Expedice Grizzly 2013

Na divokém západě

Den adoptivních rodičů

Noc snů

Václavské dny v zoo

Hokejová zoo

Čajový klub Ve vlnách, O.S. vietnam.
22. červen hovořících občanů ČR, Můj obchod,

Městská knihovna Děčín

jedničkáři do zoo
28. červen–7. červenec zdarma / 6335

omezená kapacita,
5. a 19. červenec 1 prohlídka=
2., 16. a 30. srpen max. 20 osob / 151

pro děti školního
26. červenec věku - přespání v zoo
a 9. srpen s programem, omeze

zená kapacita, velmi
oblíbená akce / 34

ukázky výukových
29. červenec–2. srpen programů, seznáme

ní s přírodninami
atd., odhad účastní

ků / 100

kapacitně omezeno,
čtyři oddíly po pěti

29. červenec–2. srpen dětech, práce se zví-
řaty, soutěže... / 20

cesta s kovbojskými
31. srpen a indiánskými úkoly

na konci odměněná
truhlicí zlata / 765

Restaurace Pastýřská stěna pouze pro zvané
7. září hosty - sponzory,

adoptivní rodiče a
přátele zoo / 65

ZUŠ Děčín, 1. koedukovaný oddíl
13. září Stopa, Český svaz včelařů, ní akce pro zdravot-

MC Rákosníček, DDM Děčín ně znevýhodněné
+ sponzoři osoby /161

Ski Bartoň sports soutěž - pomocí indi-
27.–29. září cií najdi správnou

odpověď / 1102

HC Děčín zoo plná hokeje
28. září / 486

akce ke kampani
EAZA / 609

tradiční mezinárod-

z důvodu povodní přesunuto

-

-

-



39

program pro děti
1.–30. září z MŠ a I. stupně ZŠ

na téma ježek na
podzim / 796

senioři za symbolic-
1. říjen ké vstupné a prohlíd-

ka zoo zdarma / 85

NP České Švýcarsko, Městský útulek
5. říjen Děčín, Český svaz včelařů, Střední nizacemi pracujícími

lesnická škola Šluknov, HC Děčín se zvířaty a oslava
svátku zvířat / 504

možnost vyzkoušet
15. říjen si, jak zoo vnímají

nevidomí lidé / 41

Ski Bartoň Sports stanovištní soutěž
26.–30. říjen / 2 545

výlet do chráněné
29. říjen přírodní lokality, nut

no přihlásit se /15

UCSZOO nejoblíbenější akce
2. listopad v zoo se strašidly,

dýněmi a lampiono-
vým průvodem / 975

omezená kapacita,
15. listopad 1 prohlídka = max.

20 osob / 16

akce především pro
2.–20. prosinec MŠ / 82

Děčínský deník, Restaurace soutěže a Mikuláš
7. prosinec Pastýřská stěna, Rabina s.r.o., / 251

Ovoce - Jaroslav Suchý, FH-system,
Agrokomplex Verneřice, Natura - V. Grešík

za přání pro zvířata
22.–31. prosinec vstupné pro děti za

polovinu / 1 731

odhad / 250
24. prosince

Ježek na dlani

Den pro seniory

I zvířata mají svátek

Den bílé hole

Podzimní prázdniny

Pojďte s námi ven!

Strašidelná zoo

Podvečerní prohlídka

Zdobení

Čertovský rej v zoo

Přijďte popřát zvířátkům

Do zoo zdarma

seznámení se s orga-

vánočních stromků

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

/ PARTNERY / SPONZORY

-
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Výběr nejzajímavějších akcí

Startujeme!

Tajuplná Asie

Stalo se již pravidlem, že naši akci k otevření sezony podporuje společnost Elek-
trowin. Zaměstnanci této společnosti vyměňují dosloužilý elektrospotřebič za dětskou
vstupenku do zoo. Návštěvníci se mohli poprvé dostat do vysílání Českého rozhlasu Se-
ver. Novinkou byly primární volby v rámci soutěže BabyZoom. Návštěvníci mohli zvolit
svého favorita do celorepublikové soutěže o nej mládě roku 2013.

Během odpoledne jsme se zaměřili na podporu zvířat jihovýchodní Asie v rámci kampa-
ně EAZA. Mimo zvířat chovaných v naší zoo jsme představili i oblast Vietnamu, a to for-
mou ukázek tradiční módy, kuchyně a soutěží, které si děti hrají v dané oblasti.
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Na divokém západě

Další velmi povedená akce. Dokázali jsme propojit naše zvířata se životy indiánů a
kovbojů. Všechny odvážné děti, které prošly divokým západem a splnily zapeklité a
mnohdy pro dnešní mládež složité úkoly, např. namlít si pomocí dvou kamenů z kukuři-
ce mouku na placky, vyrýžovat zlato či se vyhnout indiánskému náčelníkovi nebo v še-
rifské kanceláři objevit truhlu s pokladem.

Strašidelná zoo

Již tradiční podvečer se strašidly. Opět jsme akci rozdělili na dvě části. V amfiteátru
se vyráběla strašidla z dýní za doprovodu kapely U-Style. V areálu pak probíhaly čaroděj-
nické soutěže. Letos byla akce zaměřena na téma čarodějové a kouzelníci z pohádek.
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VÝSTAVY

PREZENTACE MIMO AREÁL ZOO

Palmový olej

Kampaň EAZA (palmový olej)

Veletrhy cestovního ruchu

Svatý Jiří
pod zámkem

Prezentace
Výstava Libverda

Veletrh podřipské
nemocnice

Prezentace na slavnostech
města Benešov nad Pl.

Den dětí v DDM
Březiny

Den dětí s DDM

Koruna pro zoo

Tábor Rakousy

celoročně neevidováno výstava ke kampani EAZA
Výstavní síň zoo s prezentací in-situ projek-

tu Tarsius

Destinační fond prezentace zoo v rámci
nelze evidovat Českého Švýcarska spolupráce s o.p.s. České

Švýcarsko

nelze evidovat Sojčáci Děčín prezentace zoo

nelze evidovat prezentace zoo,
informační materiály

nelze evidovat Centrum sociálních prezentace zoo,
služeb informační materiály

nelze evidovat prezentace zoo,
informační materiály

nelze evidovat soutěže, prezentace zoo,
informační materiály

nelze evidovat DDM Děčín soutěže, prezentace zoo,
informační materiály

nelze evidovat DDM Rumburk výukově - zážitkový
program pro děti z Rum-
burku, které každoročně
mezi sebou vybírají peníze
na adopci zvířete

nelze evidovat výukově - zážitkový pro-
gram pro děti na letním
táboře

Magistrát města Děčín prezentace kampaně
EAZA nelze evidovat s důrazem na ochranu

přírody a problematiku
palmového oleje

NÁZEV AKCE ÚČAST SPOLUPRÁCE S JINÝMI
ORGANIZACEMI/PARTNERY
/SPONZORY

POPIS
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Domov pro seniory
Děčín

Městské slavnosti
Jílové

BabyZoom

Procházka s mapou

Setkání se zvířaty

Komentované
krmení zvířat

Ukázky sokolnictv

nelze evidovat výukově - zážitkový pro-
gram pro klienty domova
seniorů

nelze evidovat prezentace zoo,
informační materiály

Předání šeku nelze evidovat EOA Děčín, prezentace zoo,
Studenti sobě Divadlo Děčín informační materiály

UCSZOO soutěž mezi zoo
o nej mládě

Klub orientačního propagace, pronájem
běhu Děčín prostor

nelze evidovat výjimečně hlazení
červenec–srpen 2013 a mazlení povoleno

nelze evidovat chovatelé představují vybrané druhy zvířat,
nejoblíbenější jsou

květen, červen, září - víkendy stále medvědi grizzly
červenec a srpen denně

í denně sokolnická cvičení
přelom červenec–srpen před správní budovou

s možností dotazů ze stra-
ny návštěvníků

ZOO DĚČÍN PODPORUJE DALŠÍ AKTIVITY, NAPŘ.:

PREZENTACE ZVÍŘAT

NÁZEV AKCE ÚČAST SPOLUPRÁCE S JINÝMI
ORGANIZACEMI/PARTNERY
/SPONZORY

POPIS
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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.

NÁZEV POPIS HODNOTA v Kč
(bez DPH)

Poliklinika Děčín umístění stojanů s letáky zoo zdarma
Děčínská sportovní, p.o. - plavecký areál umístění stojanů s letáky zoo zdarma
Děčínský deník inzerce léto - Hurá na prázdniny

+ Na divokém západě 4840
Děčínský deník prázdninové akce pro veřejnost 2420
Děčínský deník inzerce PF 3507
Dopravní infosystém (Walli) informační dopravní značky - Děčín 14520
Enter (zpravodaj o kulturním dění v Děčíně) měsíční přehled akcí 8600
EUROCARD s. r. o., Praha propagační vizitky do infocenter 3630
MF Dnes (Severní Čechy) inzerce léto 4150
MF Dnes (Severní Čechy) inzerce PF 2609
SPOT - sdružení pro podporu turistiky tisk a distribuce letáků 7200
Turistický magazín Zážitky v ČSŠ PR článek 5000
Princip inzerce PF 726
výlep letáků sloupy osvětlení apod. / bus zdarma / 13987,60
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

Dále jsme během roku používali reklamní tiskoviny jako je obecný leták o zoo, leták
o Expozici Rajské ostrovy, leták Akce 2013 a zpravodaj Zoo Děčín URSUS. Do soutěží
a pro významné příležitosti byly zhotoveny pouze magnetky.

Ing. Dagmar Floriánová
vedoucí Centra návštěvnických služeb

marketing@zoodecin.cz
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DEN ADOPTIVNÍCH RODIČŮ
A PŘÁTEL ZOO DĚČÍN

Dne 7. září 2013 od 14 h proběhlo již 22. setkání s adoptivními rodiči a přáteli zoo.
Po zahájení Hankou Řánkovou (kytara) následovala prohlídka zahrady. Poté jsme hosty
pozvali na malé pohoštění s předáním cen do Restaurace Pastýřská stěna. Zde pro ně by-
lo připravené malé pohoštění při poslechu živé hudby. Udělili jsme opět naši Malou cenu
Ď, kterou obržely všechny naše nominované osoby na celorepublikovou Cenu Ď. Cenu si
převzali: Stap Vilémov, a.s., Petra a Václav Drozdovi z Děčína. Obě ocenění byla za adop-
ci zvířat od roku 1995. Posledním oceněným byl Valdemar Grešík - Natura, s.r.o. z Děčí-
na za finanční podporu zoo.
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ZOOSCHULEZOO-ŠKOLA

ZooŠkola v roce 2013

Rok 2013 patří s ohledem na čísla návštěvnosti ZooŠkoly
k velmi úspěšným. Nabídek environmentálního střediska vy-
užilo a netradiční zážitek si tak jistě odneslo 4308 osob.
ZooŠkola nabízela, stejně jako i v letech minulých, výukově-
zážitkové programy pro děti, žáky a studenty všech typů a stup-
ňů škol, pro skupiny zájmových klubů, tábory, ale i rodiny
nebo seniory. Celkem měla v celoroční nabídce 20 stálých pro-
gramů s různými tématy, svou metodikou navrženými jako hodinové nebo dvouhodinové,
v areálu zoo nebo v učebně ZooŠkoly, případně kombinované a pro různý věk dětí.

Středisko environmentální výchovy je logicky nejvíce využíváno místními institucemi a
těmi z Ústeckého kraje. Výjimkou ale nejsou ani vzdálenější organizace, které mají o služby
ZooŠkoly zájem. V roce 2013 to byly například školy z Prahy, Neratovic, Jílového u Prahy,
Kladna, Kolína, Mimoně nebo Bělé pod Bezdězem.

Z celoročně nabízených programů se na prvním místě z hlediska zájmu objednávajících
institucí umístil program Lesní zvířátka (realizován 17x), následovaly shodně programy
Domácí zvířata a Na lovu s rysy a vlky (realizovány každý 15x) a Rekordmani světa zvířat
(13 realizací během roku). Každý z těchto programů je dvouhodinový a přibližuje dětem
svět přírody, zvířat a navazuje částečně na učivo na základních školách.

Jako mimořádné a časově omezené pak ZooŠkola nabízela programy: EkoKino, Eko-
Hrátky, Barevný týden, Jak to chodí v ZooŠkole, Den pro seniory, Den bílé hole, Zdobení
vánočních stromečků a zcela nově Pojďte s námi ven a program Ježek na dlani.

Vezmeme-li to popořadě, tak EkoKino, které bylo ohlédnutím za filmovým festivalem
Ekofilm 2012, můžeme označit také za velmi úspěšné. Pro mladší děti byl variantou EkoKi-
na program EkoHrátky. Vždy vévodilo téma ekologie, vliv činnosti člověka na přírodu, pro-
blematika odpadů apod. Od dětí z mateřských škol až po studenty středních škol navštívilo
tyto programy 275 osob. Nabídka zmiňovaných programů byla omezená na měsíc únor
2013.

Barevný týden – výtvarná dílna pod širým nebem – se konala 8. 4. až 12. 4. 2013. Při bese-
dě a následné výtvarné činnosti bylo cílem podpořit probíhající Southeast Asia Campaign.
Děti za pomoci barevných papírů, lepidla a surovin při výtvarné činnosti méně tradičních,
jako je mouka a kokosové vlákno, ztvárňovaly dva vytipované zástupce ohrožené fauny jiho-
východní Asie – papouška kakadu žlutolícího sumbského a kopytníka sambara skvrnitého.
Zájem projevilo 6 základních škol, ze kterých se akce zúčastnilo 161 dětí.

Jak to chodí v ZooŠkole byl název pro týdenní dny otevřených dveří na přelomu červen-
ce a srpna, kdy do učebny ZooŠkoly mohl zavítat každý návštěvník a to bez předchozí ob-
jednávky. Byl seznámen s nabídkou programů, ukázkou přírodnin, kontaktními zvířaty a
na řadu přišla i nějaká ta hra, kvíz nebo soutěž.

Speciální průvodcovskou prohlídkou se ZooŠkola připojila k oslavám Mezinárodního
dne seniorů. Mimo to byla u příležitosti tohoto svátku připravena i mimořádná ukázka ko-
mentovaného krmení medvědů grizzly v podání chovatelky.
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Den bílé hole – jednodenní nabídka pro nevidomé i vidoucí – měl za cíl umožnit všem
vyzkoušet si, jak přírodu vnímají lidé se zrakovým handicapem. Této možnosti využili jak
školy, tak jednotlivci nebo rodiny.

Prosincové Zdobení vánočních stromečků, tradiční nabídka, tentokrát proběhlo tro-
chu jinak. V minulých letech žáci základních škol nebo děti z mateřských škol vyráběli na
své domácí půdě ozdoby, které následně přinesli do zoo, aby jimi ozdobili stromky v areálu.
V roce 2013 se tato aktivita výroby ozdob přenesla přímo do zoo.

A dostáváme se k novinkám. První z nich byl celodenní prázdninový přírodovědně vzdě-
lávací program s výletem do chráněné přírodní lokality Libouchecké rybníčky a Holý vrch.
Maximální kapacita 15 dětí byla bleskově naplněna.

Další úspěšnou novinkou byl program Ježek na dlani. Účastnilo se ho neuvěřitelných
796 dětí. Přestože byl nabízen jen v měsíci září 2013, proběhl dle zájmu mateřských a zá-
kladních škol celkem 37x.

Realizováním výukově-zážitkových programů ale činnost ZooŠkoly nekončí. I na dal-
ších aktivitách děčínské zoo se ZooŠkola významně podílí. V uplynulém roce, jako i v letech
předcházejících, poskytli oba lektoři své průvodcovské služby při večerních prohlídkách,
jak pro děti tak pro dospělé, organizovali Noci v zoo, kdy mají děti možnost prožít zajíma-
vým způsobem prázdninovou noc v areálu zoologické zahrady, realizovali prázdninová Se-
tkávání se zvířaty pro širokou návštěvnickou veřejnost, pomáhali při konání příměstského
dětského tábora v zoo, aktivně se účastnili všech víkendových zábavně - vzdělávacích akcí,
podíleli se na organizaci cestovatelských přednášek, které se konají ve spolupráci s měst-
skou knihovnou atd.

K těm, kteří z nejrůznějších důvodů nemohou ZooŠkolu sami navštívit, přijela i v roce
2013 ZooŠkola přímo. Seniory z DPS Děčín tak mohlo potěšit vyprávění a promítání o zví-
řatech, ukázka přírodnin i kontakt se živými zvířátky přímo v jejich domově. ZooŠkola pod-
nikla výjezd také za dětmi na letní tábor, účastnila se akcí pro veřejnost pořádaných městy
Děčín a Jílové. Stejně jako v minulých letech se ZooŠkola rozjela poděkovat dětem z rum-
burských škol, za dlouholetou adopci medvědů grizzly.

Vzdělávání dětí a smysluplné trávení volného času zajišťují v Zoo Děčín odpolední zá-
jmové kluby. V roce 2013 si zájemci mohli vybírat z kroužků Teraristika, Péče o koně, Zo-
oKlub a ZooKroužek. Tyto zájmové útvary navštěvovalo necelých pět desítek dětí. Završe-
ním školního roku 2012/2013 byl pro děti ZooKlubu a ZooKroužku celodenní výlet do zoo-
logické a botanické zahrady Liberec.

ZooŠkola děkuje všem, kteří v roce 2013 využili jejích služeb.

Alena Šotolová
specialistka pro vzdělávání, lektorka ZooŠkoly

zooskola@zoodecin.cz
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Sambar skvrnitý / / Prinz-Alfred-Hirsch / Prince Alfreds spotted deerCervus alfredi
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EAZA IUCN/SSC
South East Asia Campaign

Pro seznámení s kampaní
tedy

věnované jihovýchodní Asii, jsme v naší zoo
měli pro návštěvníky připravené tyto aktivity:

Veí výstavní síni stále kempoval imaginární
přírodovědec, který zkoumal vliv plantáží pa-
lem olejných na životní prostředí, živočichy
i místní obyvatele. Své objevy si však nene-
chá-val pro sebe, nýbrž se s nimi dělil s každým
návštěvníkem, který do jeho stanu zavítal. A
protože palmový olej není jedinou příčinou sni-
žování druhové rozmanitosti v jihovýchod-

The EAZA's
Southeast Asia Campaign 2011–2013,

ní Asii, připravil též ukázku produktů vyrobených z některých druhů zvířat a informace
o CITES, Mezinárodní úmluvě o obchodu s ohroženými druhy živočichů a planě rostoucích
rostlin. Živočichové totiž mizí i kvůli lovu, pytláctví a nelegálnímu obchodu s nimi. V jeho
minikině, kde promítal CITES spot o ilegálním obchodu s živočichy, v němž provází oblíbe-
ná filmová hvězda Harrison Ford, a také dokumentární film o projektu Tarsius, jehož part-
nerem je právě Zoologická zahrada Děčín, přibyl nový titul „Zelená poušť“. Tento doku-
mentární film nám přibližuje realitu a problematiku palmového oleje přímo na ostrově Kali-
mantan neboli Borneo. Pro dětské návštěvníky přírodovědec připravil nové hry, při kterých
se děti mohly seznámit s některými druhy živočichů z oblasti jihovýchodní Asie, chovanými
v naší zoologické zahradě.

V červnu proběhla pro návštěvníky speciální akce věnovaná kampani, Tajuplná Asie,
kterou připravilo Centrum návštěvnických služeb. Návštěvníci si během konání akce moh-
li poměřit síly svých vědomostí v kvízu nazvaném „Olejmánie“, který byl zaměřen na pro-
blematiku palmového oleje. Během procházky po zoo pak mohli vyslechnout komentova-
ná krmení vybraných druhů „kampaňových“ živočichů, chovaných v našich expozicích.
Hlavní program, probíhající v amfiteátru zoo, byl v rámci Asie přesněji zacílen, a to na ob-
last Vietnamu. Na realizaci této akce se podíleli i členové Občanského sdružení vietnamsky
hovořících občanů ČR, a tak si návštěvníci mohli užít aktivity, které by mohly nést vinětu
„Vietnamské tradiční“. Jednalo se o dětské hry, pohádky, módní přehlídku a přípravu pokr-
mů. Poslední zmiňovaná aktivita je pro návštěvníky vždy velmi lákavá, neboť se nejen mo-
hou naučit připravovat nové cizokrajné jídlo, ale vždy se najde nějaký ten kousek k ochutná-
ní. K dovršení pohodového odpoledne pak přispěli pracovníci čajovny Ve Vlnách, kteří si
připravili velmi zajímavé povídání o čaji a jeho přípravě doprovázené ukázkou přípravy a
samozřejmě ochutnávkou.

Další důležitou událostí, věnovanou kampani, byl tradiční Barevný týden, určený pro
školská zařízení. Během jednoho týdne v dubnu mohli žáci přijít do zoo a technikou koláže
vytvářet obrázky živočichů pocházejících z jihovýchodní Asie, nicméně chovaných v zoo
Děčín. Tyto umělecké výtvory byly potom vystaveny na akci pro veřejnost s názvem Startu-
jeme!
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Na objednávku Magistrátu města Děčín byla také uskutečněna přednáška na téma kam-
paně EAZA a také na téma palmový olej.

Mgr. Tomáš Rus
specialista CNS, asistent zoologa

vyuka@zoodecin.cz

Upoutávka na výstavní síň / Anzeigestand zum Ausstellungsraum / A banner for the gallery



Spolupráce s médii v roce 2013

Spolupráce děčínské zoo s médii se již několik let drží na slušné úrovni. Daří se
prosazovat novinky jak na okresní, krajské, tak celorepublikové úrovni. Jednotliví
redaktoři jsou o veškerém dění v zahradě informování prostřednictvím elektronické pošty.
Kromě tiskových zpráv dostávají i kvalitní obrazový materiál, který jsme v roce 2013
rozšířili také o videozáznamy. Spolupráce s médii si velmi ceníme, výrazně přispívá
k propagaci děčínské zoo.

– Zajímavé reportáže ze Zoo Děčín odvysílala především TV Nova, se svými
kamerami jezdila za zvířaty ale i TV Prima nebo ČT 1. Nově jsme v zoo přivítali štáb televize
Déčko a po delší době jsme znovu navázali spolupráci s pořadem Toulavá kamera, s nímž se
podařilo připravit dvě zajímavé reportáže jak o dění v zoo, tak v Expozici Rajské ostrovy.
Novinky ze zoo si samozřejmě nenechaly ujít ani místní internetové televize. Zájem
regionálních, ale i republikových televizních stanic vzbuzovaly v roce 2013 především
zajímavé odchovy, dovezená zvířata i akce pro veřejnost.

– Zpravodajství o dění 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
samozřejmě jeho děčínská odnož a další nejbližší okresní deníky. Dle monitoringu médií
vyšlo v Deníku za rok 2013 téměř tři sta článků, fotografií, anket, pozvánek a dalších
materiálů. Děčínský deník v tomto roce slavil 20 let existence a pro svoji oslavu si vybral
právě naši zoologickou zahradu. Velkou podporu zajišťují také deníky MF Dnes, Právo,
Lidové noviny, Blesk, Aha nebo Metro. Mnoho zpráv a novinek ze zoo pravidelně
zpracovává Česká tisková kancelář, která je poskytuje dalším médiím. Informace
z děčínské zoo přinášely v roce 2013 také mnohé časopisy – Koktejl, Vlasta, Katka, Fajn
život, Děti a my, Blesk hobby, Ahoj Fifi, Příroda nebo německý časopis Tiergarten a další.
Obyvatelům Děčína a okolí zprostředkovává pravidelné informace o akcích a novinkách
týdeník Princip, Zpravodaj města Děčína, ale také měsíčník s kulturním přehledem Enter
nebo Ústecké přehledy. S Děčínským deníkem a Týdeníkem Princip zkoušela zoo v roce
2013 přilákat návštěvníky do zahrady prostřednictvím slevových kuponů otištěných
v těchto médiích. Na tento způsob prezentace si návštěvníci teprve zvykají, a proto se
prozatím nesetkal s velkým ohlasem.

– Kromě pravidelných aktualizací na vlastních stránkách zoo (www.zoodecin.cz,
www.rajskeostrovy.cz, www.dreamnight.cz) se informace o dění v zoologické zahradě
objevují také na dalších nejrůznějších webových portálech, ať už se zaměřením na
turistiku, kulturní akce, rodiny s dětmi, zoologii. Zoo využívá možnosti internetové
prezentace také prostřednictvím webových stránek www.zoo.cz, které jsou společným
dílem zoologických zahrad sloučených v Unii českých a slovenských zoo a na kterých tak
návštěvník najde kompletní přehled dění ze zahrad jak z ČR, tak SR.

Televize

Rozhlas

Tisk

Internet
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Stále větší oblibu si získává prezentace zoo a poskytování informací prostřednictvím
sociální sítě Facebook. Počet fanoušků stránky narostl za rok 2013 o 1001 příznivců a
zastavil se na čísle 4.426.
Během roku 2013 se Zoo Děčín pustila do projektu s názvem Zoo v novém!, který
spolufinancovala Evropská unie v rámci programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční
spolupráce 2007-2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko. Jeho
stěžejním výsledkem budou v březnu 2014 nové webové stránky zoo. Partnerem projektu je
spolek Zoo-Freunde Dresden e.V.

Hlavním cílem projektu je zvýšení turistického ruchu mezi oběma příhraničními
oblastmi, zajištění informovanosti českých i zahraničních návštěvníků o aktivitách,
programech a dění v zoo, ale také podpora environmentální výchovy dětí. Prostředkem pro
naplnění těchto cílů zvolila Zoo Děčín právě novou webovou prezentaci. Důvodem
k tomuto rozhodnutí byla především snadná dostupnost tohoto média široké škále
návštěvníků.

Novou podobou webových stránek bychom se rádi přiblížili moderním trendům
internetových prezentací. Návštěvníci se dočkají zcela nového designu stránek, ale
i dalších novinek. Přibudou webové kamery, možnost rozesílání novinek prostřednictvím
newsletteru i speciální sekce pro děti s názvem Dětská zoo, plná her a zajímavostí ze světa
zvířat. Nové webové stránky vzniknou ve třech jazykových mutacích (ČJ, EN, DE).
Součástí projektu budou i další produkty jako jsou tiskoviny, propagační předměty,
informační cedule.

Financování projektu zajistí z 85 % peníze ze Společného fondu malých projektů
(SFMP) Euroregion Elbe/Labe, zbytek nákladů jde na vrub žadatele. Celkové náklady
projektu jsou 10.422 €.

zpravodajství se točilo nejvíce kolem demolice starého průlezového hradu
v dětském areálu. Investorem bylo Město Děčín. Starý hrad sloužil návštěvníkům více než
17 let. Novináře ale zajímala také statistika návštěvnosti v roce 2012.

patří v děčínské zoo vždy masopustnímu veselí v průvodu ze zoo na zámek. Zoo
opět vyhlásila soutěž O nejchutnější masopustní koblihu a k překvapení všech ji vyhrál muž
– student Střední školy řemesel a služeb v Děčíně, osmnáctiletý Petr Sequenc.

Velkou zajímavostí se stalo správné načasování porodu ovcí ouessantských.
Ty totiž přivedly své mládě na svět přesně v první jarní den, což bylo téma pro novináře jako
dělané. Malé jehně se tak stalo nejen poslem blížícího se jara, ale taktéž kandidátem na Nej
mládě v soutěži BabyZoom.

V zahájila zoo 64. návštěvnickou sezónu. Na akci Startujeme! představila
novinky roku 2013. Největším lákadlem se stal nově otevřený průlezový hrad. Zoo taktéž
zřídila v prostoru občerstvení U Kamzíka wifi zdarma pro návštěvníky.

Jaké zprávy média nejvíce zaujaly?

Lednové

Únor

březnovou

dubnu
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V se do médií úspěšně rozběhla zpráva o zahájení soutěže vyhlášené Unií
českých a slovenských zoologických zahrad BabyZoom 2013. Jde o zajímavý boj o titul Nej
mláděte roku narozené v českých a slovenských zoologických zahradách za uplynulý rok.
Zoo Děčín si se svým kandidátem – ovečkou ouessantskou vedla velmi dobře. Skončila na
krásném 4. místě, dokázala porazit dalších 9 jiných mláďat.

květnu

Ovce ouessantská / / Ouessant Schaf / Ouessant sheepOvis aries f. domesticus
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V poznamenaly chod celého města povodně. Vedení zoologické zahrady se
rozhodlo pro malou povodňovou pomoc a nabídlo dětem od 3 do 15 let vstup do zoo
zdarma. Nabídka platila nejen pro školy a školky, které byly v době povodní nuceny omezit
svůj provoz. Stopku kvůli velké vodě bohužel musela dostat mezinárodní akce pro
handicapované a chronicky nemocné Noc snů. Konání této charitativní akce přesunula
zoo na měsíc září.

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
návštěvníci touží. Proto se zoo rozhodla v tomto směru vyjít návštěvníkům vstříc a
připravila pro ně tuto prázdninovou akci. Od pondělí do pátku jim zprostředkovala
kontakt s několika kontaktními zvířaty a jako bonus přidala ukázky sokolnictví.
Prázdninové aktivity doplnil i týdenní příměstský tábor, kde se děti seznámily s chodem
zahrady, pečovaly o zvířata a zápolily o vítězství v celotáborové hře.

Měsíc se stal nezapomenutelným 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. Tento netradiční zážitek si nenechala ujít televize zaměřující se na vysílání pro
ruskou menšinu žijící v Čechách.

Na své si přišli návštěvníci i v poslední srpnový den, kdy se areál zoo proměnil na Divoký
západ. Zoo obsadili kovbojové a indiáni různých kmenů a pomohli tak dětem vesele se
rozloučit s prázdninami a přivítat nový školní rok.

objektivy novinářských fotoaparátů přitáhly hned dvě důležité akce. První
byla Noc snů, přesunutá kvůli povodním z června na zářijový termín, a druhou pak Den
adoptivních rodičů a přátel zoo, který je každoročně pořádán jako poděkování příznivcům
zoo, kteří přispívají na chov zvířat.

Měsíc se nesl ve znamení Mezinárodního dne zvířat. V zoo bylo velmi živo, přivítali
jsme hned několik nových obyvatel: klokana rudokrkého, tamaríny pinčí, kočku rybářskou
a tapíra jihoamerického.

S přišel měsíc slev, který umožnil návštěvníkům nejvýhodnější vstup do zoo
za celý rok. Podzim je v plném proudu a zoo zavalují přívaly padajícího listí. S jejich
likvidací chodí pomáhat studenti Speciální základní školy Děčín–Bynov v rámci předmětu
pracovní výchova. Do zoo přibyl nový zvířecí druh – zebu zakrslý. Konec měsíce se nesl
v duchu oslího babyboomu. Během jediného týdne se narodila hned dvě mláďata.

V se uskutečnila poslední velká akce roku – Čertovský rej. Areál zahrady se již
tradičně proměnil v peklo, děti plnily úkoly a učily se čertovskému řemeslu. Že byla akce
opravdovým lákadlem, potvrzuje i fakt, že za čertici se pro děti převlékla i novinářka
z Našeho Děčínska a vyzkoušela si tak na vlastní kůži, jak Centrum návštěvnických služeb
připravuje a realizuje akce pro veřejnost.

červnu

červenci

srpen

Zářijové

říjen

listopadem

prosinci

Alena Houšková
specialistka CNS pro mediální a informační činnost

media@zoodecin.cz



ZVLÁŠTNÍ PODĚKOVÁNÍ

NÁZEV SPOLEČNOSTI POMOC

Statutární město Děčín poskytnutí příspěvku na provozování zoo
Ministerstvo životního prostředí ČR poskytnutí příspěvku na provozování zoo
1. koedukovaný oddíl „Stopa“ Děčín podpora uspořádání 10. ročníku Noc snů
Agrokomplex spol. s r.o. Verneřice podpora uspořádání 10. ročníku Noc snů
Cukrárna Expres podpora uspořádání 10. ročníku Noc snů
Český svaz včelařů spolupráce při akcích
DDM Děčín podpora uspořádání 10. ročníku Noc snů a dalších akcí
DeCe Computers s.r.o. podpora uspořádání 10. ročníku Noc snů
dobrovolníci spolupráce při akcích
Dům tisku podpora uspořádání 10. ročníku Noc snů
FM system s.r.o. dodání cen do soutěží
Galerie Hefaistos spolupráce při akcích
HC Děčín spolupráce při akcích
Hračky a dárkové zboží Ing. Jiří Barvíř podpora uspořádání 10. ročníku Noc snů
CHKO Labské pískovce spolupráce při akcích
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 10. ročníku Noc snů
Martin Škoda, Děčín podpora uspořádání 10. ročníku Noc snů
Městská knihovna Děčín bezplatný pronájem sálu na přednášky
Milan Figedi za vstřícnost při výlepu plakátů
MŽP ČR, odbor propagace poskytnutí filmů na akci "Ekologie pro všechny"
Ovoce zelenina Marie Suchá podpora uspořádání 10. ročníku Noc snů
Párty Děčín spolupráce při akcích
Rabina s.r.o. podpora uspořádání 10. ročníku Noc snů
RYKO plus spol. s r. o. podpora uspořádání 10. ročníku Noc snů
SaM Děčín podpora uspořádání 10. ročníku Noc snů
Silisan s.r.o. - Balconi podpora uspořádání 10. ročníku Noc snů
Tesco Stores ČR poskytnutí cen do soutěží
Uhlí - písek Jiří Sokol spolupráce při akcích
Vladimír 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 spolupráce při akci
ZUŠ Děčín malování na obličej při akcích
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PODĚKOVÁNÍ
ZA POSKYTNUTÉ DARY

JMÉNO/NÁZEV SPOLEČNOSTI POPIS DARU

Agrokomplex spol. s r.o. Verneřice masné výrobky v hodnotě 4.550 Kč
Alena Procházková, Děčín finanční hotovost 10.000 Kč
Silisan, spol. s r.o. Děčín výrobky firmy v hodnotě 2.265,85 Kč
Valdemar Grešík - Natura s.r.o. čaje a cukrovinky v hodnotě 9.420 Kč
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PODĚKOVÁNÍ
ZA ADOPCE ZVÍŘAT

30 granátů pro Popelku Děčín 1 vlk hřivnatý 1000
Alena Kubelková Česká Lípa norek evropský 4200
Aleš Dyntera Solnice jezevec lesní 1000
Alice Kubíčková Praha 5 osel domácí 1000
Anežka Švecová Děčín 9 ara vojenský 600
Anna a Ella Čekalovy Arnoltice kotul veverovitý 1000
Anna Řízková Děčín 4 berneška kanadská malá 1400
Barbara Niklas Dresden čáp černý 2036,79
Barbora Floriánová Děčín 2 vlk eurasijský 600
Dagmar Brožová Děčín 9 kočka divoká 3100
Dagmar Marie Miksová Děčín 2 skokan hnědý 600
Dagmar Marie Miksová Děčín 2 zmije obecná 600
Dana a Milan Skalských Děčín sova pálená 1600
Dana Hradilová Beroun liška obecná 600
Daniel Brož Ústí nad Labem 16 sklípkan bělopýřitý 600
Daniel Štercl Ústí nad Labem sovice sněžná 2800
DeCe COMPUTERS s. r. o. Děčín 3 koza domácí 4000
DeCe CONSULT s. r. o. Praha 9 koza domácí 6200
Dieter Wünsche Pirna kvakoš noční 1016,80
DOMOV MLÁDEŽE při VOŠ a SPŠ Děčín medvěd hnědý grizzly 1900
Dora Wünsche Pirna krkavec velký 1016,80
Dr. Barbara Schulze Dresden - Pappritz lama krotká 2025,07
Emanuel Bořánek Liberec 19 ovce ouessantská 2000
Eva Jamníková a Tomáš Jamník Berlin výr velký 600
František Vyhnálek Děčín 1 sovice krahujová 1600
Gerd Ahnert Pirna urson kanadský 6773,97
Hana Sedláčková Rumburk kočka divoká 600
HC Děčín Děčín medvěd hnědý grizzly 1000
Homolovy a Dunovští Děčín XVIII mlok skvrnitý 600
Ing. Dušan Labuta Děčín 1 mravenečník velký 18150
Ing. Jana Hejduková Rumburk zmije obecná 1000
Ing. Jitka Granátová Děčín 32 kočka rybářská 600
Ing. Milan Michel Praha 9 rys ostrovid 600
Ingeborg Knöckel Moritzburg seriema rudozobá 2414,25
Irena a Aleš Volešákovi Děčín 27 veverka obecná 600
Ivan Schwarz Děčín 1 krkavec velký 1000
Jan Trčka a Anna Helmová Nový Bor papoušek zpěvavý 800
Jana a Josef Vašákovi Děčín 27 papoušek zpěvavý 1000
Jana a Jozef Kováčovi Praha 1 lama vikuňa 600
Jana Häuslerová Ústí nad Labem papoušek vlnkovaný 600
JANA HRDLIČKOVÁ - OČNÍ OPTIKA s.r.o., Děčín 1 kakadu brýlový 3x 12600
Jana Janoutová a Jiří Kunst Jílové u Děčína hrdlička čínská 2x 1200
Jana Krupa Pirna kvakoš noční 1016,80
Jindra Bodnarová Děčín 1 mravenečník velký 1000
Jiří, Dáša a Jiří ml. Štarman Děčín 35 medvěd hnědý grizzly 600
Jiřina Růžičková Jedlka psoun prériový 1500
JUDr. Jan Červenka Roudnice nad Labem kapybara vodní 1500

JMÉNO/NÁZEV SPOLEČNOSTI MĚSTO ZVÍŘE ČÁSTKA v Kč
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Justynka Koublová Mařenice bažant lesklý 600
Karate klub Děčín čáp bílý 1800
Kateřina Růžičková Malá Veleň outloň malý 600
Klinika malých zvířat Hanzlík a Křeček, Děčín 7 zoborožec vrásčitý 4200
Klub českých turistů Krásná Lípa čáp černý 2000
Ladislav Milota Praha 4 krkavec velký 1000
Lucie Čekalová Arnoltice margay 1000
Lucie Lepilová Děčín 2 hutie kubánská 700
Lukáš Rosulek a Pavla Rýznarová Děčín vlk eurasijský 2000
Manželé Puffovi Děčín 2 sklípkan potulný 600
Marie Kadlečková Děčín 27 želva annámská 1000
Martin Čekal Arnoltice medvěd hnědý grizzly 3000
Martin Náprstek Praha 8 jezevec lesní 4200
Martin, Petra a Laura Ménerovi Děčín 2 lama vikuňa 2000
Maryna a Petr Kočí Jílové psoun prériový 1000
Matěj Florián Děčín 2 rys ostrovid 600
Mateřská škola, p.o., třída Zajíčků Doksy vlk eurasijský 1600
Mgr. Dana Klímová Teplice sýc rousný 800
Mgr. Lenka Granátová Děčín medvěd malajský 1200
Mgr. Vladimír Šamša Jiříkov sýc rousný 800
Milada Lauková Most puštík obecný 1600
Milada Lauková Most ropucha obecná 600
Milan Krnáč Hriňová sysel obecný 600
Miloslav a Miloslava Bernardovi Jílové sklípkan bělopýřitý 600
Miloslav a Miloslava Bernardovi Jílové sklípkan Smithův 600
Miroslava Jánská Benešov nad Ploučnicí příspěvek na zvířata 2400
MŠ K. H. Borovského Děčín makak chocholatý 3235
MŠ, Palackého Česká Kamenice sýček obecný 600
MUDr. Jitka Kreuterová Děčín 6 norek evropský 4200
MUDr. Jitka Kreuterová Děčín 6 urson kanadský 6800
MUDr. Mahulena Čejková Děčín 2 kachnička mandarínská 1000
MUDr. Vendula Jančárková a Bc. Jaroslav Horák, Děčín 9 skokan hnědý 600
Naďa Parýzková a Pavel Švec Děčín 1 mravenec lesní 600
NBB BOHEMIA s.r.o. Benešov nad Ploučnicí agama kočinčinská 2000
Nina Blavková Děčín 9 sovice sněžná 1500
Pavel Šíma Mimoň osel domácí 3000
Petr Chudan Praha 6 mara stepní 600
Petr Chudan Praha 6 outloň malý 600
Petr Jetel Děčín 2 srnec evropský 4600
Petr, Marta a Kubíček Dvorských Dobrná sovice krahujová 1600
Petra a Václav Drozdovi Děčín 8 drozd východní 1600
Petra a Václav Drozdovi Děčín 8 papoušek vlnkovaný 800
PRVNÍ ULIČNÍ VÝBOR POD KAPLÍ, Děčín 6 kalous ušatý 1600
Radim Novák Litoměřice kapybara vodní 10000
Radomír Zajíček Teplice ještěrka obecná 600
Rodina Bendova Děčín 3 kvakoš noční 1000
Rodina Bojanova Horní Libchava jaguarundi 2000
Rodina Fraňkova Česká Kamenice želva nádherná 2x 1200
Rodina Granátova Děčín 32 sova pálená 1600
Rodina Jakubcova Šluknov želva nádherná 600
Rodina Kasíkova Praha 6 koza domácí 600
Rodina Vrábelova Děčín 2 sýček obecný 1000
Rodinné centrum Stonožka Doksy kuna skalní 600
Rüdiger Ahlswede Pirna želva nádherná 767,07
Rudolf Seidl Rumburk kvakoš noční 1000

JMÉNO/NÁZEV SPOLEČNOSTI MĚSTO ZVÍŘE ČÁSTKA v Kč
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JMÉNO/NÁZEV SPOLEČNOSTI MĚSTO ZVÍŘE ČÁSTKA v Kč

RUMBURSKÉ DĚTI RUMBURK medvěd hnědý grizzly 11667
Sbor dobrovolných hasičů Krásná Lípa papoušek vlnkovaný 800
Sbor dobrovolných hasičů Krásná Lípa želva nádherná 600
Stanislav Daniš Roudnice nad Labem hohol severní 1600
Stanislav Daniš Roudnice nad Labem kalous ušatý 1600
Stanislav Daniš Roudnice nad Labem majna Rothschildova 1600
Stanislav Daniš Roudnice nad Labem muntžak malý 6200
Stanislav Daniš Roudnice nad Labem slípka zelenonohá 2400
Stanislav Daniš Roudnice nad Labem včelojed lesní 2000
Stap Vilémov, a. s. Vilémov kozorožec kavkazský 8200
Thoralf Böser Dresden psoun prériový 4524,71
Tomáš Pavlíček Hrádek nad Nisou pásovec štětinatý 600
Václav a Jiřina Růžičkovi Jedlka korela chocholatá 800
Vlasta Straková a Lenka Obrovská, Praha 4 mangabej černý 1200
ZŚ a MŠ Dobkovice kalimiko 2250
ZŠ a MŠ Koperníkova, třída V.B Teplice papoušek zpěvavý 800
ZŠ a MŠ Petrovice okr. Ústí n. Labem sýc rousný 800
ZŠ a MŠ, žáci 5.B Děčín 4 sýček obecný 800
ZŠ Horní Beřkovice kakadu žlutolící sumbský 1200
ZŠ Klášterec nad Ohří mýval severní 4200
ZŠ Komenského nám. Děčín 1 kalimiko 8043
ZŠ U Nemocnice Rumburk puštík bělavý 2800
ZŠ Tyršova Rumburk papoušek vlnkovaný 1000
ZŠ, Gen. Svobody Nový Bor kotul veverovitý 2232
Zuzana, Miroslav, Martin a Lukáš Březinovi, Č. Lípa levhart mandžuský 1000

Dar od společnosti Škoda / Geschenk der Gesellschaft Škoda / A gift from the Škoda Company
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Pomoc povodňové Zoo Praha – pokus o odchov mláděte jeřába mandžuského/
/ Hilfe dem vom Hochwasser betroffenen Zoo Prag – Versuch um Aufzucht des Mandschurenkraniches

/ Help for the flooded zoo in Prague: attempting to rear a young red-crowned crane

Grus japonensis
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rok 2013 v zoo
očima ekonomky

Hospodaření Zoo Děčín k 31. 12. 2013 (v tis. Kč)

Ukazatel Skutečnost Skutečnost Roční plán % plnění
12/ k roč. plánu2013 od zač. r. 2013 2013

HLAVNÍ ČINNOST

VEDLEJŠÍ ČINNOST

MZDY

Vlastní výkony celkem 161,425 4316,178 4430,000 97,4
- vstupné 87,863 3851,441
- parkovné 4,520 202,900
- ostatní výkony 69,042 261,837
Zúčtování fondů 524,159 865,905 550,000
Příspěvek zřizovatele - provoz 1139,000 11739,000 12000,000 97,8
Příspěvek MŽP 0,000 486,792
Výnosy celkem 1824,584 171407,875 16980,000 102,5
Náklady celkem 1948,632 17766,763 16980,000 104,6
Výsledek hospodaření -124,048 -358,888

Výnosy celkem 106,441 1104,159 700,000 157,7
Náklady celkem -52,460 745,271 450,000 165,6
Výsledek hospodaření 158,901 358,888

104,7
104,7

Mzdové náklady celkem 773,800 7536,600 7500,000 100,5
z toho mzdové nákl. bez OON 656,200 7135,600 7200,000 99,1
OON 117,600 401,000 300,000 133,7
Přepočtený stav pracovníků 32,400 31,960 32,000 99,9
Prům. mzda 1 zaměstnance 20253,000 18606,000 18750,000 99,2

VÝNOSY CELKEM 1931,025 18512,034 17680,000
NÁKLADY CELKEM 1896,172 18512,034 17680,000
VÝSLEDEK CELKEM 34,853 0,0000
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Přehled celkové návštěvnosti v roce 2013

dospělí 841 36111
děti 500 23901
neplatící 483 10611

dospělí 300 3446
děti 169 2537
neplatící 50 1330
neplatící ze zoo 288 12437

dospělí 1141 39557
děti 669 26438
neplatící 821 24378

12/2013 za rok 2013 roční plán % plnění plánu

Areál Zoo Děčín

CELKEM 1824 70623

Expozice Rajské ostrovy

CELKEM 807 19750

Celkem zoo + Expozice Rajské ostrovy

CELKEM 2631 90373 70000 129,1

Dagmar Kedlesová
ekonom/manažer CNS

ekonom@zoodecin.cz

Zebu zakrslý / / Zebu / ZebuBos primigenius indicus
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Rozbor hospodaření za rok 2013

Vyhodnocení hospodaření zoo

Návštěvnost zoo k 31. 12. 2013 činila 90 373 osob, tj. pokles proti roku 2012 (90 489
osob) pouze o 116 návštěvníků. Přesto jde o jednu z nejúspěšnějších sezón za posledních
deset let. Nejsilnějšími měsíci byly tradičně červenec a srpen, kdy jsme v zoo přivítali přes
19 tisíc návštěvníků (největší návštěvnost v letní sezóně za sledované roky). Naopak
nejméně, 904 lidí, k nám přišlo v lednu. Návštěvnost jsme také podpořili akcemi pro veřej-
nost, 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:

- oprava výběhu pro opičky drápkaté
- úprava expozice pro tapíry
- oprava levhartince
- plynofikace zimoviště ptactva + kočkovitých šelem

Vlastní
výkony jsme splnili na 97,4 % (Kč 4 316 tis.), což činí snížení o Kč 114 tis. oproti plánu
(Kč 4 430 tis.). Celkové výnosy jsme splnili na 104,7 % (Kč 18 512 tis.).

Příspěvek na provoz od zřizovatele činil 11 739 tis. Kč a byl vyčerpán v plné výši. Děčín-
ské zoo byla také poskytnuta dotace od Ministerstva životního prostředí v celkové výši
Kč 486 792,--.

Celkové náklady byly čerpány na úrovni 104,7 %, příčinou nárůstu bylo zvýšení cen krmi-
va a řešení havarijních stavů.

Hlavními složkami vlastních příjmů bylo již tradičně vstupné, parkovné, prodej upomín-
kových předmětů, příjmy z reklamy a příjmy z pronájmu a konečně i dary, získané prostřed-
nictvím tzv. adopce zvířat, které však neovlivnily hospodářský výsledek, neboť byly účto-
vány ve prospěch rezervního fondu. Příjmy ze vstupného k loňskému roku jsou stejné,
především však zde je úspěch v podobě příjmů z pronájmu prostor, kde byl plán překročen
o téměř 51 %.

Expozici Rajských ostrovů letos navštívilo více než 7 313 osob, které přišly pouze na
návštěvu expozice, to představuje asi Kč 218 tis. Návštěvníci děčínské zoo mají vstup do
Expozice Rajské ostrovy zdarma a toho využilo cca 12,5 tis. lidí.

Jako již každoročně, požádali jsme i v roce 2013 o příspěvek MŽP ČR na provoz zoo podle
zákona o zoologických zahradách a příslušného nařízení vlády ČR, žádost byla vyřízena
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 spolu-
práce českých zoo v rámci mezinárodních programů ohrožených druhů s významnými zoo
a institucemi v cizině, podpora členství a účast českých zoo v mezinárodních organizacích.
Jedná se o podporu nenárokovou, proto nemohl být příspěvek MŽP zahrnut do plánu.

Výsledkem hospodaření za rok 2013 je vyrovnaný hospodářský výsledek.

Vyhodnocení příjmové části rozpočtu
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Vyhodnocení výdajové části rozpočtu

Celkové výdaje činily Kč 18 512 tis. Kč, byly oproti plánu překročeny o 4,7 %. Obecně
bylo navýšení nákladů způsobeno především zvýšením cen krmiva a řešením havarijních
stavů. Na druhé straně je čerpání u některých položek jako spotřeba vody (vlastní vrt) a
ostatní služby poníženo.

Objem mzdových prostředků bez OON byl čerpán ze 100,5 % oproti ukazateli stanove-
nému zřizovatelem. OON byly čerpány z 99,1 % (zvýšení oproti loňskému roku, z důvodu
vyplacení odstupného). Přepočtený stav pracovníků byl oproti plánu (32 pracovníků)
nižší 31,96. Průměrný plat je o 0,8 % níže než stanovený limit.

Dagmar Kedlesová
ekonom/manažer CNS

ekonom@zoodecin.cz

Stavba kozího chlívku / Aufbau des Ziegenstalles / Building a goat cote
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Mravenečník velký / / Grosser Ameisenbär / Giant anteaterMyrmecophaga tridactyla



je členem těchto mezinárodních organizací:

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

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

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

International Zoo Educators Association
IZE - Mezinárodní asociace zoo-pedagogů

UCSZOO
UNIE ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH

ZOOLOGICKÝCH ZAHRAD


