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Členství v mezinárodních organizacích:

Unie českých a slovenských zoologických zahrad - UCSZOO
Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií - EAZA
Světová asociace zoologických zahrad a akvárií - WAZA
Regionální sdružení evropských zoologických zahrad a
Akvárií - EARAZA
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Vážení,
dovolte mi, abych shrnula
nejdůležitější fakta týkající
se činnosti příspěvkové
organizace Zoopark Chomutov
v roce 2018.
Výměnou ve funkci ředitelky
organizace v závěru předchozího
roku
bylo
započato období
nezbytných opatření, zejména
v personální oblasti.

realizace

řady

dalších

Z důvodu závažných pochybení v hospodaření organizace bylo
nutné
ihned
provést
celkovou
obměnu
pracovníků
ekonomického oddělení a prioritně se zabývat rozsáhlou
nápravou neuspokojivého stavu. Personální změny se dotkly
rovněž marketingového a technického oddělení.
Rozsah uvedených opatření měl dopad na činnost zooparku
především v první polovině roku. Pozornost byla věnována
problematice bezpečnosti zaměstnanců a návštěvníků při
provozu expozic a v neposlední řadě i zpracování přehledu
nezbytných oprav. Odstranění těch nejzávažnějších nedostatků
bylo prováděno ihned po jejich zjištění.

V roce 2018 došlo ke změně názvu organizace a úpravě zřizovací
listiny.
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Zoopark Chomutov navštívilo 216 273 návštěvníků.
Jednou z nejvýznamnějších a výrazně medializovaných aktivit
bylo provedení kompletního rebrandingu chomutovského
zooparku. Kompletní vizuální styl včetně nové podoby loga byl
oficiálně prezentován v červenci 2018.
Z důvodu velké rozlohy je u návštěvníků velmi oblíbená jízda
safari automobilem. Poptávka po této atrakci vysoce
převyšovala naše možnosti. Požádali jsme proto v této souvislosti
zřizovatele o účelovou dotaci na nákup silničního vláčku, která
byla následně poskytnuta a výroba nového dopravního
prostředku objednána u dodavatele. K jeho předání dojde před
zahájením sezony v roce 2019.
V každodenní činnosti zooparku pak byly registrovány významné
přírůstky u některých chovaných druhů, z nichž připomeneme ty
nejúspěšnější. Tři mláďata byla odchována ve stádu jelenů
bucharských. O sedm mladých jedinců se rozrostla skupina
jelenů milu, o dva pak stádo kozorožců alpských. Ve skupině ovcí
stepních byla odchována tři mláďata. Úspěšný odchov
evidujeme i u samice velblouda dvouhrbého. Herpetologické
oddělení zaregistrovalo 28 mladých jedinců užovek amurských a
šest blavora žlutého. Chovy ornitologické se rozšířily o vylíhlé
druhy sov, mládě orlosupa bradatého či přírůstky u kolpíka bílého
nebo volavky rusohlavé.
Na začátku roku jsme získali mladého samce charzy žlutohrdlé a
dvě samice jelena bucharského pro posílení našeho vlastního
chovu.
Nepříjemným incidentem, který byl negativně vnímán ze strany
médii i veřejností, byla dlouhá prodleva při záchraně vlka po
kontaktu s elektrickým ohradníkem. Bezprostředně byla přijata
opatření, která eliminují riziko opakování událostí obdobného
charakteru. V areálu byly rozšířeny instruktážní tabule s uvedením
telefonního čísla, na kterém je k dispozici nepřetržitá
ošetřovatelská služba.
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V roce 2018 jsme byli pořadateli pravidelných akcí, které
zaznamenaly mimořádný zájem a vysokou účast ze strany
návštěvníků.
Zaměřili jsme se rovněž na rozšíření aktivní spolupráce
s obchodními společnostmi z regionu nejen v oblasti sponzorství a
adopce, ale nabídkou využití zooparku k pořádání firemních
společenských či teambuildingových aktivit. Spolupracovali jsme
rovněž na realizaci aktivit se školským zařízením Výchovný ústav,
dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní
jídelna, Místo 66.
Zajištěno bylo i naplnění podmínek mezinárodních projektů, které
byly započaty v minulých obdobích.

V průběhu roku 2018 byl Zoopark Chomutov, p. o. zapojen do
dvou významných projektů z Programu spolupráce Česká
republika – Svobodný stát Sasko 2014 - 2020.
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V projektu Handmade Nature – Realizace praktických opatření
ochrany přírody na podporu biodiverzity kulturní krajiny Krušných
hor – Erzgebirge je Zoopark Chomutov kooperačním partnerem.
Lead
patrnerem
projektu
je
ekologické
centrum
Naturschutzzentrum Erzgebirge se sídlem v saském Schlettau.
Cílem projektu je podpora biologické rozmanitosti v Krušných
horách a snaha o zachování ohrožených druhů a biotopů formou
praktických opatření v oblasti ochrany přírody. V rámci projektu
Handmade Nature, na němž bude organizace spolupracovat do
roku 2020, proběhly dosud nejen aktivity úzce související s jeho
samotnou realizací, ale i řada akcí pro širokou veřejnost.
Dalším projektem z Programu spolupráce Česká republika –
Svobodný stát Sasko 2014 – 2020 je ENZEDRA Bílá místa rolnické
historie: Místní a okrasné rostliny jako cesta ke zvyšování druhové
rozmanitosti regionu.
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V tomto projektu je Zoopark Chomutov spolu se společností
Sachsen Leinen e. V z Waldenburg kooperačním partnerem. Úlohu
Lead partnera plní Výzkumný ústav rostlinné výroby v. v. i.. Jeho
cílem je nejen získání informací od pamětníků k původním
užitkovým a okrasným rostlinám pěstováným v našem regionu, ale
i jejich opětovný výsev a výsadba na demonstračních plochách a
vytvoření zdroje osiva a sadby pro zájemce o regionální odrůdy.
V rámci projektu byly realizovány akce pro širokou veřejnost.
Projekt bude ukončen v roce 2020.
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Kamencové jezero navštívilo 94 663 návštěvníků. Slunečné teplé
počasí přispělo k plnému vytížení ubytovacích kapacit a rekordní
návštěvnosti.
Záměrem organizace bylo maximální využití areálu Kamencového
jezera a poskytnutí kvalitní nabídky služeb návštěvníkům, která
bude v budoucnu rozšířena plánovanou revitalizací areálu
statutárním městem Chomutov.
V roce 2018 pokračovaly práce v rámci dlouhodobého plánu ke
zkvalitnění služeb pro každodenní návštěvníky jezera a
ubytovacích služeb.

Návštěvníkům kempu byl umožněn celoplošný přístup na WiFi
instalací propagačních kontejnerů .
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Jedním z klíčových úkolů byla pravidelná péče o
zeleň.
V průběhu roku došlo k odstranění nevyhovujících a provedení
výsadby nových dřevin.

I přes nemalé problémy se zabezpečením provozu dostatečným
počtem sezonních pracovníků byly nejvíce vyžadované služby
zajištěny a návštěvníkům umožněna nerušená relaxace.
Asociace kempů České republiky proto přidělila certifikaci za
splnění všech sledovaných kritérií a vysoký standard
poskytovaných služeb ocenila čtyřmi hvězdičkami.
V průběhu roku Zoopark Chomutov, p. o. podporovalo mnoho
adoptivních rodičů z řad firem i soukromých osob a došlo
k uzavření řady sponzorských smluv. Za veškerou podporu velmi
děkujeme.

Bc. Věra Fryčová
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REBRANDING
Od chvíle, kdy Walter Markel zakládal v Chomutově městský
lesopark, uplynulo letos v květnu už 43 let. Téměř půl století od
první myšlenky přineslo nebývalý rozmach celého areálu, který se
oproti původním plánům postupně proměnil z lesoparku na
rozlohou největší zoopark v Česku. Více než tisícovka zvířat láká
do zooparku stále více návštěvníků, kteří ho vyhledávají nejen
jako oázu klidu, ale také jako atraktivní místo plné zábavy a
poznávání. Takové místo musí nabízet nejen kvalitní obsah, ale
také přitažlivý obal.
V roce 2018 jsme se zaměřili na rebranding a merchandising
organizace. Nová kolekce předmětů obohatila naši nabídku a
přispěla k vyšším výnosům za prodej zboží.
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EKONOMICKÁ ČINNOST
Ing. Monika Čakajdová

Hospodaření organizace za rok 2018 skončilo kladným
hospodářským výsledkem ve výši 2 505 tis. Kč.
Zlepšený hospodářský výsledek bude po schválení použit na
úhradu ztráty roku 2017.
V průběhu roku 2018 byla zaměstnanci a externími konzultanty
provedena detailní analýza účetnictví organizace za účetní
období 2012-2017. Vzhledem k tomu, že nedošlo ke standardnímu
předání účetnictví ze strany předchozí ekonomky a mnohé
účetní zápisy za uvedená období nebyly velmi často zdokumentovány a odůvodněny odpovídajícími přílohami, jednalo se o
nadmíru složitý proces.
V rámci těchto kontrol byla zjištěna řada účetních chyb a
nedostatků, které byly opravovány účetními zápisy v průběhu roku
2018.
Současně došlo v samotném závěru roku 2018 ke schválení nové
zřizovací listiny, v rámci které byly organizaci svěřeny do užívání
majetky ve vlastnictví statutárního města Chomutova.
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Dlouhodobý majetek v tis. Kč
2018

2017
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Stav v tis. Kč

DRUH MAJETKU

Dlouhodobý nehmotný majetek
Pozemky
Kulturní předměty
Stavby
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných
movitých věcí
Pěstitelské celky trvalých porostů
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
CELKEM
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31.12.2018 31.12.2017
375
397
54 786
0
99
20
312 098
103 668

17 689

23 031

72
10 248
2 254
2 239
399 860

72
10 702
2 558
0
140 448

Pohyby zvířat v tis. Kč
2018

2017

4 045

3 849

1

2

Narození

27

31

Výměna

1

13

256

309

1

10

Celkem příjem

284

365

Prodej

-27

-7

Dary - výdej

-19

0

Úhyn, mrtvě narozeno, euthanasie

-707

-162

Deponace zvířat z jiné Zoo

-311

0

-36

0

-1 100

-169

3 230

4 045

Stav zvířat v tis. Kč k 1. 1.
Dary - příjem

Deponace zvířat do jiné Zoo
Nákup

Ostatní výdej - škodná, únik, výměna
Celkem výdej
Stav zvířat v tis. Kč k 31. 12.

ZOOPARK CHOMUTOV NÁVŠTĚVNOST (POROVNÁNÍ LET 2017 - 2018)
Měsíc
CELKEM
NÁVŠTĚVNOST

ÚNOR
2017 2018

1 539

4 600

3 092

ČERVENEC
2017 2018

Měsíc
CELKEM
NÁVŠTĚVNOST

LEDEN
2017 2018

BŘEZEN
2017 2018

DUBEN
2017 2018

KVĚTEN
2017 2018

ČERVEN
2017 2018

3 400 17 177 8 426 20 623 33 632 27 279 32 499 30 278 28 271

SRPEN
2017 2018

ZÁŘÍ
2017 2018

ŘÍJEN
2017 2018

LISTOPAD
2017 2018

41 620 36 968 39 455 31 870 13 703 15 725 14 175 15 836 4 221

3 726

PROSINEC
2017 2018
2 992

2 828

KAMENCOVÉ JEZERO NÁVŠTĚVNOST (POROVNÁNÍ LET 2017 - 2018)
Měsíc
CELKEM
NÁVŠTĚVNOST

KVĚTEN
2017
2018
5112

5 710

ČERVEN
2017
2018
14 050

8 859

ČERVENEC
2017
2018
22 960

15

42 179

SRPEN
2017
2018
24 261

36 173

ZÁŘÍ
2017
2018
1 647

1 742

Náklady v tis. Kč
2018

2017
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Náklady v tis. Kč

2018

Náklady celkem
Spotřeba materiálu
z toho: krmiva a steliva
Prodej zboží
Spotřeba energie

2017

65 421

59 231

8 683

7 308

5 269

3 306

823

708

3 181

4 300

Služby a opravy

10 507

12 011

Mzdové náklady

26 105

22 724

Sociální a zdravotní pojištění

8 156

7 217

Zákonné sociální náklady

1 049

930

Náklady z drob. dlouhodob. majetku

1 247

1 702

Odpisy dlouhodobého majetku

3 389

1 870

Ostatní náklady

2 282

462

16

Výnosy v tis. Kč
2018

2017
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Výnosy v tis. Kč

2018

2017

Výnosy celkem

67 926

56 417

Dotace zřizovatel

36 000

28 799

2 007

1 993

Výnosy z dotací a transferů
Výnosy ze vstupného zoopark

13 079

12 101

Výnosy z ostatních služeb zoopark (tábory, safari, parkovné)

2 732

2 903

Výnosy ze vstupného Kamencové jezero

3 436

1 596

Výnosy z ubytování a parkovného Kamencové jezero

5 190

3 757

Výnosy z prodaného zboží, krmiv a zvířat

2 159

1 611

Výnosy z pronájmu

1 972

2 352

Jiné ostatní výnosy

1 350

1 305

Hospodářský výsledek

2 505

-2 814
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ZPRÁVA ZOOLOGA
Miroslav Brtnický

K 31. 12. 2018 choval zoopark 1 071 ks zvířat ve 159 druzích. Chov
patnácti druhů byl zapojen do programů EEP a 9 druhů bylo
vedeno v rámci ESB.
Savci
V letošní roce jsme v období říje drželi naše manuly (Otocolobus
manul) odděleně, abychom zabránili případnému páření. Toto
nepopulární rozhodnutí jsme učinili po domluvě s EEP
koordinátorem, protože do začátku období říje se mu nepodařilo
vhodně umístit všechna koťata narozena v evropských
institucích předchozím roce. Také jsme společně přihlédli ke
skutečnosti, že jsme za předchozí dva roky úspěšně odchovali šest
koťat, pro která se bylo třeba najít vhodná umístění. I naše mladá
samice narozená v roce 2017 bude odcházet do Zoo Headcorn
v Anglii až v následujícím roce. V létě jsme utratili starého samce, u
kterého se už projevovaly chronické pohybové potíže a kvůli
akutnímu selhání ledvin bohužel i osmiletou samici. Po ní zůstal
osiřelý samec, kterého bychom rádi spojili s novou vhodnou
samicí, ale je otázka, jestli v současné situaci koordinátor bude
souhlasit s vytvořením druhého páru.
Obdobně jsme postupovali i u pand červených (Ailurus fulgens),
když byl pár na období říje rozdělen. V rámci EEP programu se
v současné době přistupuje k regulaci možného počtu
narozených a případně odchovaných mláďat. Pro tento rok jsme
od koordinátora doporučení k rozmnožování nedostali, ale
obdrželi jsme ho pro rok příští.
Početný odchov se podařil kolonokům sibiřským (Mustela sibirica).
Pár sestavený v loňském roce odchoval sedm mláďat. Tento druh
prakticky vymizel z evropských chovů a jsme rádi, že část mláďat
bude v příštím roce umístěna do dalších zoo. Do budoucna
počítáme s vytvořením druhého páru.
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Na začátku roku jsme dovezli mladého samce charzy žlutohrdlé
(Martes flavigula) ze zoo ve Vratislavi a v říjnu druhého samce ze
Zoo Jerusalem. Oba jsme úspěšně spojili se samicemi a máme
dva páry. Chováme ještě starou již šestnáctiletou samici, která se
ale vzhledem ke svému stáří do chovu nezapojí. Pro tyto aktivní a
atraktivní lasicovité šelmy připravujeme novou expozici, ve které
se v příštím roce představí jeden z držených párů.

U patnáctileté samice rosomáka (Gulo gulo) jsme na jaře
zaregistrovali kožní změny na končetině. Při veterinární kontrole
bylo zjištěno, že se jedná o rozsáhlý nádor, který zasahoval
hluboko do svaloviny. Vzhledem k tomuto nálezu a nulové šanci
na úspěšnou léčbu jsme se rozhodli samici utratit. S
evropským koordinátorem chovu máme předjednána nová
zvířata, která bychom měli do stávající expozice získat v příštím
roce
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V létě jsme z důvodu prohlubujících se chronických pohybových
potíží utratili posledního vlka eurasijského (Canis lupus lupus),
kterého jsme v současné době chovali. Byl poslední ze skupiny,
která přišla do zooparku v roce 2002. Starý samec se dožil šestnácti
let a patřil k nejstarším jedincům tohoto podruhu v evropských
zoo. Stávající vlčí expozice u vchodu v dolní části zoo bude
v budoucnu využita jako pěší cesta a rozptylová zóna pro
návštěvníky. K chovu vlků se v blízké době rozhodně chceme
vrátit a vhodnou expozici plánujeme vybudovat na novém místě.

Pár dikobrazů srstnatonosých (Hystrix indica) odchoval jedno
mládě. Zvířata narozená v předchozím roce byla přenechána do
soukromého chovu.

V letošním roce se podařilo připravit studii nové expozice pro
tuleně kuželozubé (Halichoerus grypus). Stávající prostor už
provozně i expozičně nevyhovuje a proto věříme, že po studii
bude následovat projektová příprava k možné realizaci nového
areálu pro tuleně.
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Ve stádě jelenů bucharských (Cervus yarkandensis bactrianus)
byla úspěšně odchována tři mláďata, dva samci a samice. O
jejich umístění se rozhodne v příštím roce. V tom letošním jsme
zrealizovali odchod ročního samce do Zoo Jerusalem a transport
dvou samců do Zoo Mulhouse.
Pro posílení našeho chovu jsme získali dvě samice ze Zoo Tallin,
jednu z nich jsme krátce po příchodu museli utratit kvůli
traumatům, která si způsobila během přepravy. Na konci roku bylo
v plemenné knize evidováno 57 jedinců v deseti evropských zoo.

O sedm mláďat se rozrostla i skupina jelenů milu (Elaphurus
davidianus). Ve stádě jelenů evropských (Cervus elaphus)
chovaných v areálu Eurosafari byla odchována mláďata dvě.
V rámci chovatelské spolupráce jsme se Zoo Brno vyměnili roční
samici losa evropského (Alces alces). V průběhu podzimní říje
způsobil náš chovný samec nově získané losici rozsáhlé poranění,
na jehož následky po několika dnech uhynula.
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Dvě mláďata byla odchována ve stádě kozorožců alpských
(Capra ibex). Po úhynu čtrnáctiletého samce připravujeme pro
příští rok příchod nového kozorožce.
Ve skupině ovcí stepních (Ovis vignei) byla odchována tři
mláďata. Stále jde o druh divokých ovcí, který chová jen několik
evropských zoo.

Početné stádo muflonů (Ovis aries musimon) chovaných v areálu
Eurosafari se rozrostlo o více jak dvacet mláďat.
V loňském roce se nám po několika letech podařilo k našemu
osamocenému samci pižmoně grónského (Ovibos moschatus
wardi) získat dvě samice. V tom letošním jsme ale o obě dovezená
zvířata přišli. U starší ze samic se projevily zdravotní problémy, které
souvisely s jejím celkovým stavem. Jednalo o zvíře menšího vzrůstu
a slabší konstituce. Pitva prokázala dlouhodobé degenerativní
změny orgánů.
Bezprostřední příčinou úhynu druhé samice byla krevní sraženina
v srdci.
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Své třetí mládě, samičku, úspěšně odchovala šestiletá samice
velblouda dvouhrbého (Camelus ferus bactrianus). Základ naší
skupiny velbloudů tvoří už skoro dvacetiletý samec a dvě dospělé
samice.
Expozice zubrů evropských (Bison bonasus bonasus) jsou
v zooparku na dvou místech, a to v areálu safari a v klasické části
zooparku. Skupinu starších zvířat nížino kavkazské linie, kterou
chováme ve výběhu v centrální části zoo, jsme doplnili o novou
samici ze Zoo Bern. V Eurosafari jsme na začátku roku neměli
žádné zubry, proto byla v průběhu června dovezena nová zvířata
nížinné linie. V areálu safari se zabydlely dvě čtyřleté samice ze
Zoo Gdaňsk a tříletý samec ze Zoo Varšava.
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V početné skupině chovaných domácích plemen ovcí a koz se
narodila mláďata u většiny z nich. Za zmínku stojí narozená
kůzlata koz (Capra hircus) walliských, kašmírových a jehňata ovcí
(Ovis aries) cápových, vřesových a ouessantských.
Dvě nové jalovice rozšířily skupinu buvolů domácích (Bubalus
bubalis). Do stáda skotského náhorního skotu (Bos taurus) jsme
dovezli nového chovného býčka ze Zoo Sóstó Nyíregyháza v
Maďarsku. O narozená telata se rozrostlo nejen toto stádo, ale i
stádo uherského stepního skotu (Bos taurus).

Roční hřebeček osla domácího (Equus asinus) byl umístěn do
soukromého chovu. I letos proběhly změny u plemen domácích
koní (Equus caballus), které chováme. Do privátního chovu jsme
přenechali klisnu českého teplokrevníka. Hlavně pro využití v
zápřahu jsme koupili osmiletého valacha starokladrubského koně.
Z důvodu akutní torze střev uhynula klisna shirského koně.

24

Ptáci
Znovu nás velmi potěšil pár orlosupů bradatých (Gypaetus
barbatus aureus). Na začátku roku samice snesla jedno vejce a
na začátku března se vylíhlo životaschopné mládě. Po loňském
úspěchu jsme netrpělivě čekali, jestli i letos bude vše v pořádku a
po našich počátečních obavách, zda pár mládě krmí, jsme už jen
pozorovali vzornou péči o mládě od obou rodičů. Mladá samice
bude umístěna v bulharském centru pro dravce.
Zahnízdil i pár orlů východních (Halieaatus pelagicus). Samice
snesla dvě vejce, která byla neoplozená.
V zázemí chovaný pár supů bělohlavých (Gyps fulvus) byl na
začátku roku velmi aktivní, samice snesla vejce, které bylo
odebráno do líhně. Ve druhé snůšce bylo také jedno vejce.
Mláďata se ale nevylíhla, ve vejcích byly odumřelé zárodky.
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Rozmnožily se i některé druhy našich sov. Mláďata úspěšně
vyvedly sovy pálené (Tyto alba), sýčci obecní (Athene noctua),
sovice sněžné (Bubo scandiacus).
Samice puštíka vousatého (Strix nebulosa) snesla několik vajec,
žádné mládě se ale nevylíhlo. Z tohoto chovného páru na začátku
září náhle uhynul chovný samec, přičemž výsledky testů prokázaly
virus západonilské horečky. Předběžně máme přislíbeného nového
samce ze Švédska.

Mladý pár sovic krahujových (Surnia ulula) zahnízdil, samice snesla
pět vajec, byla ale neoplozená. Zatím se nám nepodařilo najít
vhodného samce k druhé samici, abychom mohli vytvořit další
pár.
O úspěšné odchovy se také navýšily počty ptáků v průchozích a
vodních voliérách, mláďata odchovali např. kolpíci bílí (Platalea
leucorodia) a volavky rusohlavé (Bubulcus ibis).
U nově sestaveného páru jeřábů panenských (Anthropoides virgo)
jsme měli dvě vejce, obě byla neoplozená. Stejný průběh byl
zaznamenán také u jeřábů bílých (Grus leucogeranus).
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Ve spolupráci s koordinátorem EEP programu pro jeřáby bělošíjí
(Grus vipio) budeme sestavovat nový pár. V letošním roce jsme
opakovaně zkoušeli spojit dospělého osiřelého samce a dospělou
samici. I když nedošlo k žádnému poranění, ptáci spolu být
nechtěli a nakonec bylo nutné je trvale rozdělit. Pravděpodobně
po umístění těchto jeřábů do jiných institucí získáme nové mladé
ptáky, z kterých se nám snad podaří sestavit nový chovný pár.
Bohužel velmi obdobná situace je i u jeřábů mandžuských (Grus
japonensis). Po nečekaném ataku od samce byla samice velmi
těžce poraněna. Přestože se ji podařilo vyléčit, není možné je
držet nadále spolu v páru.
Krasky
červenozobé
(Urocissa
erythrorhyncha),
jedince
odchované v loňském roce, jsme přenechali do Zoo Rotterdam a
Miskolc. Konečně se nám také podařilo dopárovat samce straky
iberské (Cyanopica cooki).
Po loňském úspěchu nás i letos potěšili dytíci úhorní (Burhinus
oedicnemus), kdy pár chovaný v zázemí zooparku úspěšně
odchoval jedno mládě.
Pár alexandrů černohlavých (Psittacula himalayana) odchoval tři
mláďata.
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Plazi
V letošním roce jsme odchovali od obou našich samic užovek
amurských (Elaphe schrencki) celkem dvacet osm mláďat.
Z inkubovaných vajec jsme také odchovali šest mláďat blavora
žlutého (Pseudopus apodus), která jsme přenechali kolegům ze
Zoo Praha a ZOO Plzeň.
Dílčím úspěchem byl vylíhnutí jednoho mláděte ze tří snesených
vajec u vejcožroutů afrických (Dasypeltis scabra). Malý
vejcožrout sice po několika dnech uhynul, ale i přesto
považujeme snůšku a vylíhnutí mláděte za krok správným
směrem v chovu tohoto potravního specialisty.
Z chovaných druhů želv se podařilo odchovat mláďata želv
bahenních (Emys orbicularis) a želv stepních (Testudo horsfieldii).
Skupinu želv zelenavých (Testudo hermanni) jsme doplnili o tři
mladé jedince, pocházející z nelegálního dovozu do ČR.
Podobně jako v minulém roce jsme i letos u želv zaznamenali
menší ochotu k páření a snášení vajec. Příčinou mohly být i vyšší
teploty a dlouhotrvající větší sucho v jejich venkovních teráriích.
Poranění samce trnorepa afrického (Uromastyx acanthinura), na
jehož následky uhynul, se podepsalo na snůšce neoplozených
vajec od obou našich samic. Nového samce jsme získali
z olomoucké zoo.
Kolekci u nás chovaných užovek jsme rozšířili o nový druh, pár
hmyzožravých užoveček drobných (Eirenis modestus).
Dalším novým druhem v našem teráriu je šírohlavec východní
(Malpolon insignitus). Čtyři mladé jedince jsme získali z pražské
zoo. Mláďata jsou umístěna v zázemí, návštěvníkům se představí
v příštím roce.
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Podobně jako v minulém roce jsem i letos u želv zaznamenali
menší ochotu k páření a snášení vajec. Příčinou mohly být i vyšší
teploty a dlouhotrvající větší sucho v jejich venkovních teráriích.
Poranění samce trnorepa afrického (Uromastyx acanthinura), na
jehož následky uhynul, se podepsalo na snůšce neoplozených
vajec od obou našich samic. Nového samce jsme získali
z olomoucké zoo.
Kolekci u nás chovaných užovek jsme rozšířili o nový druh, pár
hmyzožravých užoveček drobných (Eirenis modestus).
Dalším novým druhem v našem teráriu je šírohlavec východní
(Malpolon insignitus). Čtyři mladé jedince jsme získali z pražské
zoo. Mláďata jsou umístěna v zázemí, návštěvníkům se představí
v příštím roce.
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Stavy zvířat
1.1.2018
Species
Specimens
20
156
68
436
61
401
3
102
1
4
7
21
160
1120

Plazi (Reptilia)
Ptáci (Aves)
Savci (Mammalia)
Bezobratlí (Invertebrata)
Obojživelníci (Amphibia)
Ryby (Pisces)
Celkem (Total)

31.12.2018
Species
Specimens
24
161
65
405
58
375
3
104
2
5
7
21
159
1071

Bezobratlí - Evertebrata
Členovci - Arthropoda

Název
Species

Stav k
1.1.2018
Status

Příchod
Arrival

Jiné
Odchovy
Odchod úbytky
mláďat
Departure Other
Births
decrease

Úhyn
Death

štír středoasijský

Stav k
31.12.2018
Status
3

Mesobuthus eupeus
pokoutník stájový

0.1

0.1

100

100

Tegenaria ferruginea
mravenec
Myrmica ruginodis

Ryby - Pisces
Název
Species
hrouzek obecný
Gobio gobio
karas stříbřitý

Stav k
1.1.2018
Status

Příchod
Arrival

Odchovy
Odchod
mláďat
Departure
Births

Jiné
úbytky
Other
decrease

Úhyn
Death

Stav k
31.12.2018
Status

0.0.5
RDB=LC

0.0.5

0.0.2

0.0.2

0.0.1
RDB=LC

0.0.1

0.0.5
RDB=LC

0.0.5

0.0.1

0.0.1

0.0.4
RDB=LC

0.0.4

0.0.3

0.0.3

Carassius gibelio
lín obecný
Tinca tinca
střevlička východní
Pseudorasbora parva
ježdík obecný
Gymnocephalus cernuus
okoun říční
Perca fluviatilis
slunečnice pestrá
Lepomis gibbosus
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Obojživelníci - Amphibia
Název
Species
kuňka východní
Bombina orientalis
ropucha zelená

Bufo viridis

Stav k 1.1.2018
Status

Příchod
Arrival

Odchovy
mláďat
Births

Odchod
Departure

Jiné úbytky
Stav k
Úhyn
Other
31.12.2018
Death
decrease
Status

0.0.4

0.0.4
RDB=LC

0.0.1

CROH=SOH,
RDB=LC

Plazi - Reptilia
Název
Species
želva bahenní
Emys orbicularis
želva stepní
Testudo horsfieldii kazachstanica
želva vroubená
Testudo marginata
želva zelenavá
Testudo hermanni
želva žlutohnědá
Testudo graeca
agama hardún
Stellagama stellio stellio
blavor žlutý

Stav k
1.1.2018
Status

Odchov
Jiné úbytky
Stav k
Příchod
Odchod
Úhyn
y mláďat
Other
31.12.201
Arrival
Departure
Death
Births
decrease
8 Status

2.10.6
ESB,CROH
=KOH,RDB
=NT

0.0.6

0.0.6

1.4.3
RDB=VU

0.0.1

0.0.1

2.10.6

0.0.1

0.0.1
RDB=LC
5.6
RDB=NT

1.4.2
0.0.1

0.0.3

0.1

1.0.16
RDB=VU

0.0.7

1.1.9
RDB=LC

0.0.25

0.0.23

0.1.13

0.0.6

0.0.8

5.5.3
0.0.2

1.0.7

1.1

0.0.11
0.1.11

Pseudopus apodus
gekon turecký

0.0.1

0.0.1

1.0.1

1.0.1

0.2

0.2

Hemidactylus turcicus
gekon zední
Tarentola mauritanica mauritanica

RDB=LC

gekončík noční
Eublepharis macularius

RDB=LC

ještěrka perlová
Timon lepidus

1.1
RDB=NT

scink válcovitý

0.0.35

1.0

0.1
0.0.35

Chalcides ocellatus
šírohlavec východní
Malpolon insignitus

0.0.4
RDB=LC
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0.0.1

0.0.3

štíhlovka podkovní
Hemorrhois hippocrepis
štíhlovka Ravergierova

1.0
RDB=LC

1.0

0.0.3

0.0.3

Hemorrhois ravergieri
trnorep skalní

1.2

1.0

1.0

1.2

Uromastyx acanthinura
užovečka drobná
Eirenis modestus
užovka amurská

1.1

1.1

RDB=LC
0.0.4

0.0.29

0.0.17

0.0.16

Elaphe schrencki
užovka hladká
Coronella austriaca
užovka stromová
Zamenis longissimus
užovka žebříčková

1.0.1
CROH=SOH

1.0.1

3.0.2
CROH=KOH,RD
B=LC

1.0

2.0.2

1.2

0.1

1.1

1.1
RDB=LC

1.1

Rhinechis scalaris
varan stepní
Varanus exanthematicus
vejcožrout africký
Dasypeltis scabra
zmije obecná
Vipera berus
zmije růžkatá
Vipera ammodytes

1.1
RDB=LC

1.1

2.3.3
CROH=KOH,RD
B=LC

0.0.1

2.3.2

0.0.6
RDB=LC

0.0.1

0.0.5

Ptáci - Aves
Název
Species
kormorán velký
Phalacrocorax carbo
pelikán bílý
Pelecanus onocrotalus
pelikán kadeřavý
Pelecanus crispus
bukač velký
Botaurus stellaris
čáp bílý
Ciconia ciconia

Stav k 1.1.2018
Status

Příchod
Arrival

Odchovy
mláďat
Births

Odchod
Departure

Jiné úbytky
Stav k
Other
Úhyn
decrease Death 31.12.2018
Status

8.6
CROH=OH,RDB
=LC

8.6

4.3
RDB=LC

4.3

4.5
EEP,RDB=VU,CI
TES=I

1.0

3.5

0.1
CROH=KOH,RD
B=LC

0.1

1.1
CROH=OH,RDB
=LC

1.0
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0.1

ibis skalní
Geronticus eremita
kolpík bílý
Platalea leucorodia
kvakoš noční
Nycticorax nycticorax
volavka rusohlavá
Bubulcus ibis
plameňák růžový
Phoenicopterus roseus
berneška bělolící
Branta leucopsis
berneška kanadská
Branta canadensis
berneška rudokrká
Branta ruficollis
čírka modrá
Anas querquedula
hohol severní
Bucephala clangula
husa tibetská
Anser indicus
husa velká
Anser anser
husice liščí
Tadorna tadorna
husice rezavá
Tadorna ferruginea
kachna domácí - indický
běžec
Anas platyrhynchos f.
domestica
kachnička mandarinská
Aix galericulata
morčák bílý
Mergus albellus
ostralka štíhlá
Anas acuta
polák malý
Aythya nyroca
zrzohlávka rudozobá
Netta rufina
moták pochop
Circus aeruginosus

4.10.1
EEP,RDB=CR
,CITES=I
3.3
CROH=KOH,
RDB=LC

0.2

0.1

1.0

3.10.1

1.0

2.6

4.7.11
CROH=SOH,
RDB=LC

0.0.4

4.7.15

4.4
RDB=LC

0.0.2

4.4.2

5.8
RDB=LC

5.8

1.2
RDB=LC

0.0.1

1.2.1

1.0.6
RDB=LC

1.0.6

2.2
RDB=LC
2.4.12
CROH=SOH,
RDB=LC

1.1
0.1

0.1

0.0.5

1.1
2.4.7

1.1
CROH=SOH,
RDB=LC

1.1

3.3.18
RDB=LC

0.0.3

3.3.21

9.10
RDB=LC

9.10

2.1.1
RDB=LC
3.1
RDB=LC

1.0

1.1.1

1.0

1.0

1.1

2.1.1

2.1.1

1.0
RDB=LC

1.0

0.1
RDB=LC

0.1

1.1
CROH=KOH,
RDB=LC

1.1

5.5
CROH=KOH,
RDB=NT
0.1
CROH=SOH,
RDB=LC

2.0

1.0

1.1
CROH=OH,R
DB=LC

1.0

2.5

0.1

1.0

1.1
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orel mořský
Haliaeetus albicilla
orel skalní
Aquila chrysaetos
orel východní
Haliaeetus pelagicus
orlosup bradatý

1.1
EEP,CROH=
KOH,RDB=LC
,CITES=I

1.2

1.2

ESB,RDB=VU
1.1

sokol stěhovavý

3.2.2
CROH=KOH,
RDB=LC,CIT
ES=I

Gyps fulvus
sup mrchožravý
Neophron percnopterus
percnopterus
bažant zlatý
Chrysolophus pictus
křepelka čínská
Coturnix chinensis
křepelka japonská
Coturnix japonica
křepelka polní
Coturnix coturnix
kur domácí
Gallus gallus f. domestica
orebice rudá
Alectoris rufa
páv korunkatý
Pavo cristatus
jeřáb bělošíjí
Grus vipio
jeřáb bílý
Grus leucogeranus

1.0

2.2.2

1.1

0.1

0.1

1.1.1
RDB=LC

1.1.1

0.0.4
RDB=LC

0.0.4

0.0.73
RDB=NT

0.0.73

1.0
CROH=SOH,
RDB=LC
2.5

1.0

0.5

1.7

0.0.2
RDB=LC
4.4
RDB=LC

1.0

1.3

1.2

0.1

0.0.1

0.0.1

3.4

2.0
1.3

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

1.1

EEP,ISB,RDB
=CR,CITES=I

Grus japonensis

Burhinus oedicnemus

0.1

EEP,RDB=EN

1.1

dytík úhorní

0.1

1.1.1

1.1

EEP,ISB,RDB
=EN,CITES=I

Grus grus

0.0.1

ESB,RDB=LC

jeřáb mandžuský

jeřáb panenský
Anthropoides virgo
jeřáb popelavý

1.1

1.1

EEP,RDB=NT

sup bělohlavý

1.1

1.1
CROH=KOH,
RDB=LC

Gypaetus barbatus aureus

Falco peregrinus

1.1

1.1

2.2
RDB=LC

2.2

2.1
CROH=KOH,
RDB=LC

2.1

2.2
CROH=KOH,
RDB=LC

0.0.1
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2.2.1

tenkozobec opačný
Recurvirostra avosetta
holub domácí - moravský
pštros
Columba livia f. domestica
hrdlička divoká
Streptopelia turtur
hrdlička senegalská
Streptopelia senegalensis
alexandr černohlavý
Psittacula himalayana
alexandr čínský
Psittacula derbiana
puštík bělavý
Strix uralensis
puštík bradatý
Strix nebulosa
puštík obecný
Strix aluco
sova pálená
Tyto alba
sovice krahujová
Surnia ulula
sovice sněžní
Nyctea scandiaca
sýc rousný
Aegolius funereus
sýček obecný
Athene noctua
výr velký
Bubo bubo
výreček malý
Otus scops
mandelík hajní
Coracias garrulus
bulbul červenouchý
Pycnonotus jocosus
čížek lesní
Carduelis spinus
hýl obecný
Pyrrhula pyrrhula

0.0.3
CROH=KOH,
RDB=LC

0.0.3

4.4.7

4.4.7

1.0.2
RDB=VU

0.0.2

0.0.2

1.0.2

0.1.1
RDB=LC

0.1

0.1

0.1.1

1.1.2
RDB=LC

0.0.4

1.1.6

4.4.2
RDB=NT

4.4.2

2.2
CROH=KOH,
RDB=LC

1.0

1.1
RDB=LC

1.2

1.0

0.1
RDB=LC

0.1

9.8
CROH=SOH,
RDB=LC

3.4

6.6

6.6

1.2
RDB=LC

1.2

2.2
RDB=LC

2.0.1

2.1
CROH=SOH,
RDB=LC
1.3
CROH=SOH,
RDB=LC

0.1

1.0.1

1.4

0.0.1

4.2

1.0

1.1

1.5

0.0.1

2.2

0.1
CROH=OH,R
DB=LC

0.1

0.0.1
CROH=KOH,
RDB=LC

0.0.1

0.0.1
CROH=KOH,
RDB=LC

0.0.1

1.1
RDB=LC

1.1

0.0.4
RDB=LC

0.0.3

0.1
RDB=LC

0.1
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0.0.1

kraska červenozobá
Urocissa erythrorhyncha
straka iberská
Cyanopica cooki
straka modrá
Cyanopica cyana

5.4
RDB=LC
1.0
RDB=LC

2.1
0.1

2.0

1.3
1.1

2.1
RDB=LC

2.1
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Savci - Mammalia
Název
Species
kaloň egyptský

Stav k
1.1.2018
Status
0.0.10

Rousettus aegyptiacus

RDB=LC

makak magot

5.2
EEP,RDB=E
N,CITES=I

Macaca sylvanus
charza žlutohrdlá
Martes flavigula

0.3
2.0

Meles meles

RDB=LC
RDB=LC

manul

3.3
EEP,ISB,RDB
=NT

medvěd hnědý

1.1

2.0

4.1

2.3
2.0

2.2

Mustela sibirica

Otocolobus manul

0.0.10

RDB=LC

jezevec lesní
kolonok

Odchovy
Jiné úbytky
Stav k
Příchod
Odchod
Úhyn
mláďat
Other
31.12.201
Arrival
Departure
Death
Births
decrease
8 Status

0.0.7

0.1

0.1

2.0.7

0.1

1.0

2.2

2.2
ESB,CROH=
KOH,RDB=L
C

2.2

mýval severní

4.3.3

4.3.3

Procyon lotor

RDB=LC

norek evropský

1.1
EEP,RDB=C
R

Ursus arctos

Mustela lutreola
panda červená
Ailurus fulgens

1.0

1.1
ISB,RDB=EN,
CITES=I

0.1

1.1

rosomák

0.1

Gulo gulo

EEP,RDB=LC

rys karpatský

1.1
ESB,CROH=
SOH,RDB=L
C

1.1

1.2

1.2

Lynx lynx carpaticus
tuleň kuželozubý

0.1

Halichoerus grypus

ESB,RDB=LC

vlk eurasijský

1.0
CROH=KOH,
RDB=LC,CIT
ES=I

1.0

2.1

1.0

Canis lupus lupus
ženetka tečkovaná
Genetta genetta
kůň domácí - český teplokrevník

1.1

RDB=LC
2.2

0.1

Equus caballus
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2.3

kůň domácí - fjordling
Equus caballus
kůň domácí - holštýnský
teplokrevník
Equus caballus

2.3

2.3

1.0

1.0

kůň domácí - norik

1.0

1.0

Equus caballus
kůň domácí - pony

1.0

1.0

2.8

2.8

Equus caballus
kůň domácí - shetlandský pony
Equus caballus
kůň domácí - shirský

0.2

0.1

0.1

Equus caballus
kůň domácí - starokladrubský

3.0

1.0

4.0

Equus caballus
kůň domácí - tarpan

1.4

1.4

2.0
EEP,ISB,RD
B=EN,CITE
S=I

2.0

Equus caballus
kůň Převalského
Equus przewalskii
osel domácí

2.5

1.0

1.5

Equus asinus
buvol domácí

1.5

0.2

0.1

0.1

1.5

Bubalus bubalis
jak domácí

0.2

0.2

Bos grunniens
jelen bucharský
Cervus yarkandensis bactrianus
jelen evropský
Cervus elaphus
jelen milu
Elaphurus davidianus
koza domácí

5.4
ESB,RDB=L
C

0.2

1.2.3

2.1

3.0

0.1

0.0.2

1.0

3.6

0.0.1

1.2.4

RDB=LC
6.14.3

4.1.1

3.3.3

0.1

0.1

0.1

7.11.1

RDB=EW
0.3

0.3

Capra hircus
koza domácí - kamerunská

0.4

0.1

0.3

Capra hircus
koza domácí - karpatská

0.5

0.1

0.4

0.1

1.8

Capra hircus
koza domácí - kašmírská

1.5

0.4

Capra hircus
koza domácí - walliská

1.5

0.1

1.1

1.1

1.0

1.0

1.6

Capra hircus
kozorožec alpský
Capra ibex

3.9
RDB=LC
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1.1

2.8

los evropský
Alces alces
muflon

1.2
CROH=SOH,
RDB=LC

0.2

0.1

5.10.67

0.2

0.0.13

1.1

5.10.54

Ovis aries musimon
ovce domácí - cápová

2.14

4.1

3.0

1.0

2.15

0.1

1.3

4.8

1.3

Ovis aries aries
ovce domácí - Jákobova

1.4

Ovis aries aries
ovce domácí - merinová

4.14

1.2

0.5

1.9

0.6

0.5

Ovis aries aries
ovce domácí - ouessantská

1.10

Ovis aries aries
ovce domácí - valašská

1.0

1.0

Ovis aries aries
ovce domácí - vřesovištní

1.7

2.3

1.0

0.2

2.8

Ovis aries aries
pižmoň grónský
Ovibos moschatus wardi
sob
Rangifer tarandus
srnec obecný

1.2
EEP,ISB,RDB
=LC
1.2

takin indický

2.1
ESB,RDB=V
U

Budorcas taxicolor bedfordi
tur domácí - skot skotský náhorní

1.2

2.5.1
RDB=LC

takin zlatý

1.0

RDB=VU

Capreolus capreolus

Budorcas taxicolor taxicolor

0.2

0.0.1

2.5.2

0.1

0.1

2.0
ESB,RDB=V
U
1.11

2.1

2.0

1.0

3.2.1

0.2

0.2

5.9.1

3.3

1.2

2.0

0.1

2.4

urial stepní

3.5.1

2.1

1.0

0.2

Ovis vignei

RDB=VU

Bos taurus
tur domácí - skot stepní uherský
Bos taurus

velbloud dvouhrbý - domácí

2.2

1.0

0.1

3.4.1
2.3

Camelus bactrianus
zubr evropský
Bison bonasus bonasus
bobr evropský
Castor fiber
burunduk
Tamias sibiricus
dikobraz srstnatonosý
Hystrix indica

1.3
EEP,ISB,RD
B=EN

1.3

0.1

2.5

0.2
CROH=SOH,
RDB=LC

0.2

0.2

0.2

RDB=LC
1.1.2

0.0.1

RDB=LC
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0.0.2

1.1.1

poletuška slovanská
Pteromys volans
tarbík egyptský
Jaculus jaculus
králík divoký
Oryctolagus cuniculus
králík domácí

0.0.1

0.0.1

RDB=LC
0.1

0.1

RDB=LC
0.2

0.2

RDB=NT
0.2.8

0.2.8

Oryctolagus cuniculus v. edulis
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VETERINÁRNÍ ZPRÁVA

MVDr. Vladimíra Habětínová, Miroslav Brtnický
Veterinární péče v Zooparku Chomutov byla v roce 2018
zajišťována veterinárními lékaři MVDr. Habětínovou, MVDr.
Bučkovou a MVDr. Hoškem.
Nejdůležitější oblastí veterinární činnosti byla stejně jako
v předchozích letech veterinární prevence. Ta zahrnuje preventivní
zákroky dle vnitřního plánu preventivní péče, který zahrnuje
vyšetření trusu a v případě potřeby následné odčervení,
vakcinace vybraných druhů zvířat, veterinární vyšetření a kontroly,
které souvisí s plánovanými transporty zvířat. Také sem patří
provádění preventivní dezinfekce, dezinsekce a deratizace
v areálu zooparku.
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Ne vše se odehrává jen v rámci preventivního plánu. V dubnu
bylo třeba řešit akutní situaci, kdy z výběhu unikla mladá samice
losa evropského. V panice vyskočila přes hliněný val z výběhu
ven, naštěstí jen do areálu zooparku. Pohybovala se v okolí své
expozice, ale i tak trvalo několik hodin, než se podařilo zvíře
izolovat, uspat a převézt zpět do jeho výběhu.

Řada zdravotních problémů je pro určité druhy zvířat typická.
Spadají
sem
průjmová
onemocnění, zvláště
mláďat
přežvýkavců, ale někdy i dospělých zvířat. Tak se nepodařilo
zachránit samici zubra evropského, která v areálu safari
onemocněla těžkou virózou a nakonec při odchytu uhynula.
Stejné onemocnění se později projevilo i u stáda skotského
náhorního skotu, chovaného v témže výběhu. V tomto případě
se však po léčbě a opakované vakcinaci všech dvanácti zvířat
podařilo nemoc zdolat.
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S průjmovým onemocněním bakteriálního původu se celkem
často potýkáme u ovcí stepních. Tato vzácná a málo chovaná
zvířata jsou velmi citlivá vůči infekcím. Často onemocní mláďata,
výjimkou ale není ani onemocnění dospělých jedinců. Pokud by
mláďata nebyla ošetřena ihned při prvních příznacích, mohla by i
uhynout. Tyto stavy jsme řešili i u mláďat malých hospodářských
zvířat, tam ale následky nebývají tak těžké.

Dalším okruhem veterinární práce je péče o starší a přestárlá
zvířata. U těch se často projevují metabolické poruchy, a to v
podobě zažívacích potíží nebo ve formě nadměrného odrůstání
rohoviny kopyt, paznehtů nebo drápů. Proto, když je to nutné, musí
se tato zvířata odchytit, případně narkotizovat, a přebytečná
rohovina je jim odstraněna.
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Není to bez rizika pro samotná zvířata, ale i pro lidi, kteří při výkonu
asistují. Korektury kopyt a spárků byly provedeny u samce pižmoně
grónského, koně Převalského, jelena bucharského a uherského
stepního skotu. Zdravotní stav starých zvířat neustále sledujeme.
V případě potřeby jim jsou naordinovány podpůrné preparáty,
léky. Pokud jejich stav už nelze kompenzovat a další přežívání je
spojeno s trvalým utrpením, je rozhodnuto o jejich utracení. Z
tohoto důvodu bylo nutno přistoupit k eutanázii samice rosomáka,
dvou manulů, samce vlka eurasijského a samce ženetky obecné.

Rozsáhlou oblastí veterinární práce je řešení úrazů a poranění.
Obvykle se jedná o rutinní výkony – ošetření a sutura ran v narkóze
nebo lokální anestezii. Takových případů bylo během celého roku
mnoho. Laň jelena bucharského, která do zooparku přišla ze
zahraničí, si během transportu v přepravní bedně způsobila
zdánlivě lehké oděrky tarsálních (patních) kloubů.
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Během několika dnů se však ukázalo, že v podkoží se rozvinul
infekční proces. Ihned jsme přistoupili k léčbě zahrnující
opakovanou imobilizaci, léčbu antibiotiky a výplachy ran. Bohužel
v důsledku hnisavého procesu došlo k ruptuře Achillovy šlachy
jedné končetiny a mladé zvíře muselo být utraceno.
K dalšímu poranění došlo ve výběhu ovcí stepních, kde během říje
mladý samec po útoku dospělého berana utrpěl velkou tržnou
ránu. Rána byla hluboká a zaujímala velkou plochu. Přesto se po
ošetření a delší léčbě zvíře zcela uzdravilo.

K velmi těžkému zranění u losice došlo v období říje. Roční losice
utrpěla od dospělého samce těžké bodnotržné rány na levé straně
hrudi v oblasti žeber, přičemž většina ran byla pokryta kůží, a tudíž
na první pohled nezjistitelná. V důsledku zranění vznikl
pneumothorax, akutní dýchací potíže a také celková sepse
organismu následkem rozvinuté infekce. Po imobilizaci zvířete se
rány podařilo uzavřít. Upravilo se dýchání, ale losice byla ve velmi
těžkém stavu a přes veškerou péči uhynula.
Během roku bylo provedeno i několik kastrací, a to u dvou hřebců
osla domácího a mladého býka skotského náhorního skotu.
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ZÁCHRANNÁ STANICE PRO HANDICAPOVANÉ
ŽIVOČICHY
V roce 2018 přijala stanice zvířata nejen ze spádových oblastí
Chomutovsko, Kadaňsko a Podbořansko, ale i Žatecko, Mostecko,
Lounsko, Teplicko, Ústecko a Litvínovsko.
Do stance bylo přijato celkem 363 zvířat v 69 druzích (+2 neurčené
druhy). Většinou to byly případy, kdy nás lidé kontaktovali a po
dohodě zvíře dopravili. V 85 případech se jednalo o výjezd za
účelem odchytu zvířete. Celkem tak pracovníci najeli 2 667 km.
Z uvedeného počtu, ač do stanice nepatří, bylo přijato 10 druhů
doma chovaných zvířat včetně exotických. Jednalo se o želvy
nádherné, agamy vousaté, králíky domácí, morče domácí a
nutrie říční, které majitelé pravděpodobně již nechtěli chovat a
zanechali je anonymně u stanice bez možnosti dohledat majitele.
Byla přijata domácí zvířata, která svých chovatelům unikla –
andulky vlnkované, korely chocholaté, pyrura zelenolící a krajta
královská. V případě přijatých vysílených poštovních holubů došlo
po jejich odpočinku k opětovnému vypuštění. Jiná zvířata se
podařilo navrátit původním majitelům.
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Nejčastěji byli přijímáni: ježci (49 exemplářů), poštolky (41), rorýsi
(31), netopýři (20).
Nejvíce jedinců jsme přijali v květnu (53), červnu (59) a červenci
(71). V druhé polovině roku se k nám dostávala nejčastěji
zbytečně odchycená mláďata ježků. Celkem bylo do stanice
přijato 162 mláďat, z nichž 66 bylo vypuštěno zpět do volné
přírody.

Podobně jako v předchozích letech jsme do stanice přijali
živočichy, kteří jsou zařazeni mezi ohrožené druhy naší fauny.
Jednalo se o kriticky ohroženého luňáka hnědého, silně
ohroženého čápa černého, holuba doupňáka, kalouse
pustovku, krahujce obecného, několik druhů netopýrů, slepýše
křehkého a čápa bílého, jestřába lesního, krkavce velkého,
rorýse obecného, užovku obojkovou, veverku obecnou a
vlaštovku obecnou.
V průběhu roku byli někteří handicapovaní živočichové využiti k
ekologické výchově v rámci ekotábora a také při jednotlivých
výukových programech, které ekologické centrum pořádá.
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PSÍ ÚTULEK
Chomutov se v posledních letech stal místem s minimálním
výskytem toulavých psů. Za tuto skutečnost vděčíme zejména
útulku, který celoročně pečuje o psy, kteří z jakéhokoliv důvodu
přišli o svého majitele. Do zařízení se dostávají nejčastěji
prostřednictvím městské policie.
V útulku je o všechna zvířata vzorně postaráno, po přijetí jsou jim
ošetřena případná zranění, jsou zbavena parazitů a v případě
potřeby je provedena kastrace.

V průběhu roku byly prováděny rovněž kastrace koček (39
případů), odchycených na celém území města Chomutova.
Úkolem psího útulku je také sběr kadáverů, tedy zvířat uhynulých.
Ten byl proveden ve 44 případech.
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Pracovníci chomutovského psího útulku se v průběhu roku
zúčastnili také nejrůznějších prezentačních akcí jako Člověk v
přírodě v Lounech či Výstava voříšků v Kadani. Oblíbenou akcí,
během níž je umožněno veřejnosti seznámení s prací zařízení, je i
Den otevřených dveří.
Z podnětu Elišky Štefanové, která reagovala na výzvu magistrátu
statutárního města Chomutova k zasílání návrhů participativního
rozpočtu v rámci projektu Společně tvoříme Chomutov, byla
opravena fasáda útulku a zrekonstruovány venkovní kotce.
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PROVOZNÍ ZPRÁVA
Regina Kalabusová

Pracovníci technického oddělení zajišťují běžný provoz celého
zooparku i areálu Kamencového jezera.
Hlavním úkolem všech pracovníků je zabezpečení bezpečnosti
zaměstnanců, návštěvníků i chovaných zvířat. K pravidelným
pracovním povinnostem patří každodenní údržba areálu, péče o
stav komunikací, zeleně, zajištění okusu pro zvířata a řešení
jednotlivých drobných oprav.
Mezi nejvýznamnější práce provedené svépomocí patří:
• oprava voliéry pro manula a sovice sněžné
• úprava expozice pro rosomáky
• zřízení nového místa (betonový podklad) pro nádrž s naftou
• oprava podlah a zábradlí v průchozí voliéře u expozice buvolů
• zvýšení oplocení ve výběhu takinů evropských a losů
evropských
• obnova venkovní dolní části terária pro blavory
• modernizace objektu správní budovy (omítky, rozvody elektřiny
a internetu)
• odborná údržba dřevěných soch v exteriéru
• demontáž herních prvků nesplňujících stanovené normy
• generální úklid skladových prostor, zázemí pro zaměstnance a
• dílen
Nejvýznamnější opravy provedené prostřednictvím
specializovaných společností:
•

přístřešky pro zvířata (ochrana proti slunečnímu záření).
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Opravy provedené prostřednictvím dodavatelské firmy:
• provedení sanace pěti vodorovných štol v medvědím výběhu
délky 7 m a průměru 160 cm (nebezpečí propadu komunikace)
• výměna terarijních skel
• oprava lávky v průchozí voliéře u buvolů
• oprava plotu nad bazénem u expozice tuleňů
• oprava voliéry – kočkovité šelmy
• oprava chodby a schodiště ve správní budově
• oprava lávky u opic – výměna pochozí kulatiny (demontáž a
likvidace původní kulatiny, montáž nové lávky z dubové
impregnované půlpalisady, spojovací materiál)
• rozšíření a oprava komunikace u horní brány zooparku
• havárie kanalizace - Kamencové jezero
• údržba a nátěr dřevěných povrchů na hlavním mole
• oprava recepce na Kamencovém jezeře

Nejvýznamnější investiční akce:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

přístřešky pro zvířata (ochrana proti slunečnímu záření)
monolitická stěna (rosomáci)
jezírko u rosomáků
zahájení výstavby expozice pro charzy
přípojka odpadu pod charzami
přípojka vody a elektřiny u velbloudů
opěrná zeď u voliéry pro ptactvo
vodní šlapadlo (2x)
sklápěč HUMBAUR HTK 3000
kontejner AVIA 4m3
zimoviště a svod dešťové vody – záchranná stanice
kamerový systém – seník
skladový kontejner
defibrilátor
display Wacon
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Expozice pro rosomáky – realizace podhrabové monolitické stěny

Expozice pro charzy žlutohrdlé - výstavba
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SKANZEN STARÁ VES
JUDr. Hana Zvalová

Jedinečný pohled do života našich předků nabízí skanzen Stará
Ves. Dozvíte se tu, jak dříve žili lidé v Krušnohoří, jaká řemesla je
živila nebo co pěstovali na svých zahrádkách.
Téměř všechny budovy jsou kopiemi staveb, které kdysi opravdu
stávaly v Krušnohoří. Originál větrného mlýna stojí na německé
straně v Reichstadtu. Dřevěná roubenka byla přestěhována ze
Soběnic u Úštěka. Kaplička, do níž se podařilo získat oltář ze
zrušeného kostela, má svou předlohu v kapli z Krupice
u Okounova, zbořené v 60. letech 20. st. Dochovaný schod
z někdejší kaple dokonce posloužil jako její základní kámen.
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Expozice
Ošetřování, opravy a restaurátorské práce na exponátech
probíhaly v nastaveném standardu. Dlouhodobě udržujeme
expozice s vysokou etnografickou hodnotou o životě v regionu
Krušnohoří. Každá z expozic byla v průběhu roku doplňována
podle možností a dostupnosti novými exponáty.
V roce 2018 byla zahájena výroba interaktivních prvků do
větrného mlýna. Vedle roubenky byla vytvořena divoká louka
s ukázkou původního lučního porostu Krušnohoří.

Projekty
Dominantním projektem se stal projekt ENZEDRA – Bílá místa
rolnické historie. Místní užitkové a okrasné rostliny jako cesta
k druhové rozmanitosti regionu. Projekt je financován EU a probíhá
v rámci SN-CZ od začátku roku 2018.
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Projekt je realizován ve spolupráci s Výzkumným ústavem rostlinné
výroby a dále partnerem na německé straně Sachsen Leinen.
V areálu Staré Vsi bylo připraveno pokusné pole určené pro
pěstování plodin, které budou v rámci výzkumu zjištěny jako
původně pěstované. Stávající zahrada byla v rámci projektu
osazena užitkovými a okrasnými rostlinami původně pěstovanými
tak, aby v průběhu vegetačního roku mohla být využívána
k akcím pro veřejnost. Součástí projektu je celá řada aktivit
určených pro laickou i odbornou veřejnost, přičemž po celou
dobu byl registrován z obou skupin velký zájem. Za celý rok se
všech akcí pořádaných v rámci projektu nebo akci, v nichž se
projekt prezentoval, účastnilo 2 800 osob.

Akce realizované ve skanzenu
Jízda Tří králů, Masopust, Velikonoce, Den ukázek prací na
zahradě a ve vinohradě, Kurzy o jedlých plevelech, Den dětí,
Vysvědčení ve staré škole, příměstské tábory zaměřené na
etnografii a výtvarné dovednosti, Adventní neděle.
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EKOCENTRUM
Václav Brožka
Samostatně stojící objekt ekocentra umístěný v klidné lokalitě
mimo expozice
umožňuje návštěvníkům, zejména žákům a
studentům plně se soustředit na námi nabízené výukové
programy.
V prostorách zahrady jsme v roce 2018 umístili 5 ptačích budek s
kamerami. Získali jsme časosběrné záznamy třech ptačích druhů,
které budou následně využity pro výuku.
Naistalovali jsme nové interaktivní edukační prvky.
V průběhu roku se vzdělávacích aktivit zúčastnilo celkem 1450
posluchačů, dětí z mateřských, základních a středních škol.
Proběhlo 160 výukových programů.
Ve spolupráci se základní školou v Bílině a Střední průmyslovou
školou v Chomutově jsme uskutečnili výukové programy v jejich
prostorách.
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Prezentovali jsme aktuální témata: rales na talíři (palmový olej),
Pochybné suvenýry (CITES), Příroda v ohrožení
Zoopark Chomutov se aktivně zúčastnil kampaně Silent Forest.
Představili jsme kampaň nejen v rámci edukativních aktivit, ale i
během ekologicky zaměřených akcí pro veřejnost (Den Země,
Den dětí apod.)

V Ekocentru pravidelně probíhá kroužek mladých přírodovědců.
V roce 2018 se zabýval převážně ochranou přírody a osvětou.
Scházel se pravidelně úterý v budově Ekocentra. Děti si vyzkoušely
práci s mikroskopem, osvojily si proces osteologické preparace,
naučily se své poznatky zaznamenávat a vyhodnocovat. Naučily
se identifikovat různé zvířecí stopy. V průběhu roku se účastnily
několika ekologických aktivit a úklidových akcí.
Příměstské tábory jsou hlavní aktivitou pracovníků ekocentra
v prázdninovém období. V roce 2018 se táborů zúčastnilo 382 dětí
(červenec, srpen), 53 dětí (březen). Kapacita táborů byla zcela
naplněna.
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Výukové programy realizované v roce 2018
Máme rádi zvířata
Program zaměřený na prohloubení vztahu k hospodářským
zvířatům. Děti navštívily statek s různými plemeny koní, koz, ovcí
a králíků, které mohly hladit a po domluvě i krmit. Seznámily se s
pojmy domestikace a ekologické hospodaření.

Krmítko
Společně děti pronikly do tajů zimní přírody. Naučily se, která
zvířátka během zimy potkáváme nebo naopak potkat nemůžeme,
a jak jim můžeme v tomto období pomáhat.

Hra ročních období
Na průzkumu přírody s dětmi jsme zaznamenali druhy rostlin
a živočichů charakteristické pro dané roční období. Vysvětlili, proč
listy mění na podzim svou barvu a co způsobuje jejich opadávání.
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Kaštánek vypráví
Zábavnou formou se žáci seznámili se životem stromů od semínka
po pařez. Během programu si vysvětlili rozdíly mezi jehličnatými
a listnatými stromy, proč jsou stromy důležité, komu poskytují úkryt
a jak je chráníme.

Na návštěvě u sociálního hmyzu
Během návštěvy u mravence černolesklého a u včely medonosné
jsme se společně s žáky pokusili proniknout do
společenství sociálního hmyzu.
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Jak zatočit s odpady?
Program zábavnou formou upevňuje v žácích kladný postoj ke
třídění odpadu a recyklaci. Dozvěděli se, co se děje s odpadem
po vyhození do kontejneru. Také si pověděli, co je to recyklace
a jaké předměty lze vyrobit z recyklovaného materiálu.

Ptačí svět
Žáci pronikli do ptačího světa a vysvětlili si, co obnáší život ptáků
od učení letu přes stavbu hnízda až po krmení mláďat. Ukázali si
ptáky, kteří žijí u nás a naučili se je poznávat podle vzhledu
a zpěvu.

Tajemství vodních zvířat
Tentokrát se žáci zaměřili na vodní organismy. Osvětlili si, které
druhy bychom ve vodě našli a jak se vodě přizpůsobily. Součástí
programu byl průzkum terénu a přímý kontakt se zvířaty.
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Cesta kolem světa
Děti se učily poznávat svět. Ukázaly si, jak umí být rozmanitý, co
mají jednotlivé země a národy společného a v čem se naopak
vzájemně liší. Povídaly si, jak se dělí svět na kontinenty.

Plazí se plazi?
Výukový program zaměřený na skupinu plazů. Zajímalo nás, zda
jsou hadi slizcí, jak dlouhý ocas má korálovka. Žáci se dozvěděli
řadu zajímavostí a některé zástupce si děti prohlédly zblízka
a osahaly.
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KAMENCOVÉ JEZERO
Mgr. Hana Šťastná
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Kamencové jezero se nachází v Ústeckém kraji a je celosvětovým
unikátem. Patří mezi největší jezera v České republice. V současné
době je vodní plocha Kamencového jezera využívána jako
rekreační areál. Kromě přírodního koupaliště s upravenými plážemi
a moly nabízí minigolf, půjčovnu loděk, klouzačky, hřiště na tenis,
nohejbal, volejbal, stolní tenis a lanové centrum. V těsné blízkosti
je Zoopark Chomutov a podél areálu vede asfaltová cyklistická
stezka. V letní sezóně je areál lákadlem pro všechny návštěvníky z
okolí Chomutova, České republiky i pro turisty z celého světa. Je
jednou z hlavních zón trávení volného času v chomutovském
okrese.
Naším záměrem je využívání areálu Kamencového jezera po celý
rok a vybudování kvalitního relaxačního a sportovního centra.
Realizace renovace areálu bude přidanou hodnotou ke
zkvalitnění nabídky trávení volného času na Kamencovém jezeře
a dojde tak ke zvýšení kvality, kvantity a atraktivity nabízených
služeb. Dále předpokládáme nárůst návštěvnosti Kamencového
jezera a vytvoření celistvého komplexu rekreačního areálu kempu
s odpovídající vybaveností pro cestovní ruch v podobě písčitých
pláží, travnatých ploch, se stravovací a ubytovací kapacitou a
zázemím pro široké spektrum sportovního vyžití.
V roce 2018 pokračovaly práce v rámci dlouhodobého plánu ke
zkvalitnění služeb pro každodenní návštěvníky jezera a
ubytovacích služeb.
Před sezónou byly kompletně vymalovány všechny chatky,
doplněno vybavení zvyšující úroveň služeb (povlečení, ručníky).
V rámci modernizace a obnovy zařízení ubytovacího zařízení jsme
vybavení doplnili lednicemi, mikrovlnkami a vařiči. V budově
Solária jsme opravili WC pro muže i ženy.
V areálu byly postupně vyměňováno technické zázemí –
elektroinstalace, ohřívače vody, vodovodní baterie, opravována
kanalizace aj. V rámci zkvalitnění služeb a celkové kontroly byla
prováděna průběžná revize pronajatých kabinek a jejich údržbu.
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V průběhu sezony je vedena jejich evidence a fotodokumentace.
Před jejím zahájením proběhla opět revize všech měřidel, byla
vytvořena jejich písemná evidence a fotografická dokumentace.
Jedním z dalších klíčových úkolů byla pravidelná péče o zeleň, již
jsme si zpravidla zajišťovali svými pracovníky a zahradníkem, který
měl za úkol úpravu travních ploch a keřů. V průběhu roku 2018
jsme došlo k odstranění nevyhovující zeleň a výsadby nových
stromů.
Pláže na otvické straně Kamencového jezera i straně u hotelu U
Jezera byly zavezeny pískem, který splňoval předepsanou
kvalitativní normu.
Potápěči a pracovníci údržby čistili průběžně dno a břehy
Kamencového jezera od odpadu. V průběhu května až září
prováděla krajská hygienická stanice pravidelné odběry vody
z jezera i z veřejných pítek. Výsledky byly vždy vyhovující.
V oblasti sportovního vyžití byla zakoupena dvě šlapadla, dva
paddleboardy a dovybavili jsme sportovní potřeby k zapůjčení
návštěvníkům kempu. Pokračovala spolupráce s minigolfovým
klubem a klubem kanoistiky při organizaci sportovních akcí.
Veškerá sportovní hřiště byla po zimní přestávce revidována a
opravena, zvláště velké opravy vyžadovalo hřiště s dětskými
herními prvky na otvické pláži.
V roce 2018 byly dokončeny stavební práce na mole a stavba
byla předána. Zároveň proběhla kompletní demolice hotelu U
Jezera, volný prostor byl oplocen.
V rámci zkvalitnění služeb na Kamencovém jezeře byl instalován
stánek se zmrzlinou u otvické brány a automat s občerstvením a
kávou na recepci, což bylo pozitivně hodnoceno všemi
návštěvníky jezera.
Ve spolupráci s Technickými službami města Chomutova jsme
zajistili v areálu nádoby na separovaný odpad u vchodů na
Kamencové jezero.
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V průběhu roku 2018 byla upravena podoba a obsah webových
stránek jezera ve spolupráci s firmou SOPKO.
Návštěvníkům kempu byl umožněn celoplošný přístup na WIFI
instalací propagačních kontejnerů s přípojkou WIFI.
Akce realizované v roce 2018:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

adaptační kurzy základních škol Chomutova
školní kurzy různého zaměření v celorepublikovém rámci
akce vstup zdarma za dobré vysvědčení
produkce skupin Copacaband; Up Down Blues; Retrosexuals,
Jirkovský pop, tj. 4 akce
ubytování sportovců během Mistrovství světa ve sportovních
tancích a s tím související organizace aktivit na jezeře
firemní školení spojené s cateringem (zajišťovali nájemci stánků)
sportovní turnaje v minigolfu (ve spolupráci s klubem minigolfu)
druhý ročník v plážovém volejbalu (organizace zajištěna
plavčíky)
vzdělávací akce organizované ekocentrem PZOO, tj. celkem 4
akce
bodyzoorbing pro návštěvníky jezera
propagační akce společnosti Coca Cola company, celkem 2
akce
vystoupení symfonického orchestru Letní filharmonie ZUŠ
Chomutov
dračí lodě (organizoval klub kanoistiky)
turnaj ve vodním pólu (organizoval klub kanoistiky s plavčíky)
prezentace výcviku potápěčů a jejich vybavení
prezentace cyklokrosu
prezentace workout
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V roce 2018 proběhly na Kamencovém jezeře následující
stavby, úpravy a rekonstrukce:
• dokončení stavebních prací na hlavním mole a jeho předání
správci, tj. Podkrušnohorskému zooparku Chomutov
• renovace buňky – pokladny směr Otvice
• výměna vstupních schůdků do vody na molech na
naturistické pláži
• výměna dveří u venkovních WC (12 kusů)
• drenáž kabinek směr Otvice a nátěr vybraných kabinek ze
strany ulice Poděbradova
• výměna oplocení pláže Otvice
• oprava a výměna WC muži i ženy v budově Solária
• drenáž chatek bez sociálního zařízení, tj. chatky č. 1-14
• výměna a doplnění písku na plážích splňující kvalitativní
normy
• oprava pítek v areálu
• instalace výpustě pro karavany
• stavební opravy na budově recepce
• čištění kanalizace a odstranění závad na trativodech
• detekce a odstranění závady dlouhodobého úniku vody
v prostoru kempu
• instalace, výměna a oprava čerpadel na jímkách Otvice a
Dřevák
• montáž pojezdové brány u vstupu do objektu v ulici
Poděbradova
• demontáž buňky u minigolfu
• výměna košů, laviček a sedacích setů v areálu
• průběžné odstraňování nečistot z jezera (Klub potápěčů)
• pravidelná údržba sportovních ploch v areálu
• pravidelná revize a oprava elektro přípojek v areálu
• demontáž prodejního stánku a jeho převoz do PZOO
• odstraňování reklamních ploch firem, které nemají
uzavřenou platnou smlouvu
• oprava a údržba venkovních sprch a závlahového systému
• opravy a dovybavení stravovacích stánků v areálu jezera,
např. průtokový ohřívač vody aj.
• prořezávka a výsadba stromů prováděná ve spolupráci
s odborem životního prostředí MMCh
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PŘEHLED AKCÍ
František Kremer

Masopust –10. 2. 2018
Jako každoročně se průvod veselých masek, vedený členy
Divadla V Pytli z krušnohorského městečka s optimistickým názvem
Hrob, vydal od brány zooparku na náměstí 1. máje, kde
masopustní maškary daly průchod tanci a veselí. Po návratu do
skanzenu následovaly vepřové hody, konzumace koblih, tanec,
pohádka Divadla V Pytli a nakonec symbolické pochování basy.
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Probouzení medvědů hnědých –17. 3. 2018
Čtveřice hnědých medvědů, která v zooparku již dvě desítky let
obývá jeden z největších výběhů pro tyto šelmy na evropském
kontinentu, spí během zimy spíše nahodile, jejich "probouzení" se
však stalo během let milou povinností. Protože jsme si v roce 2018
připomněli dvacet let medvědího výběhu v našem zooparku,
rozhodli jsme se pojmout akci slavnostněji než v letech minulých.
Pozvali jsme členy rodiny Brtníkovy, majitele pražské restaurace U
Fleků, kteří před lety do zooparku věnovali naše dvě medvědice,
Noru a Míšu. Jednalo se původně o nevhodný dárek k
padesátinám pana Brtníka. Dalším hostem byl MVDr. Mikeš, který
před lety, jako pracovník státní správy, medvědí samce Nera a
Michala zabavoval nezodpovědnému chovateli a předával je
následně do našeho zooparku. Celým programem provázel
populární herec a bavič Jakub Kohák.
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Velikonoční neděle ve Staré Vsi –1. 4. 2018
Oslavy Velikonoc proběhly ve skanzenu Stará Ves za bohaté
účasti hlavně malých návštěvníků, kteří se ve stodole hrázděného
statku učili, jak uplést pomlázku a namalovat kraslici. Na závěr
akce spálili děti Morenu, jako symbol odcházející zimy.

Den Země –21. 4. 2018
Den Země proběhl jako každoročně v duchu soutěží a her pro
děti, které byly připraveny po celém areálu zooparku. Děti čekalo
osm soutěžních stanovišť s odměnou na konci a dospělí zase mohli
obdivovat třeba umění sokolnice nebo stavění zázračně
vybalancovaných věží z kamenů. Srdcem celé akce byl areál
dětské zoo, kam byly soustředěny skoro všechny atrakce a také
zmíněná soutěž. Na osmi stanovištích dostávaly děti za splněné
úkoly razítka. Po získání všech dostaly odměnu a mohly na
posledním stanovišti vyzkoušet obří skluzavku. Jednotlivá zastavení
byla nejen hravá, ale také poučná. Jedním z cílů oslav Dne Země
bylo upozornit na aktuální ekologické problémy a také na
kampaně, které se k nim vztahují. U jednoho ze stanovišť si
například děti vytvořily lapač snů z vystřižených papírových
ptáčků, dozvěděly se přitom o nebezpečném trendu, postupném
vymírání některých druhů zpěvných ptáků, a to ve světě i v České
republice. Na to upozorňuje kampaň Silent Forest (Ztichlý les),
které mimochodem poprvé v historii předsedá Česká republika.
Na dalších stanovištích čekal na děti například krátký kvíz s
otázkami na světelné znečištění či elektrosmog nebo skákací
panák, kterého musely proskákat coby cestu do sběrného dvora.
Toho v dětské zoo instalovala společnost Elektrowin, která byla
jedním z partnerů akce. Kromě toho přivezla také speciální
kontejnery na vysloužilé malé spotřebiče. Kdo takový přinesl a
odevzdal, získal pro dítě vstup zdarma. Jednou z doprovodných
akcí bylo vysazení stromu Olgy Havlové. Jeřabinu vysadili
pracovníci zooparku ve skanzenu Stará Ves. O hudební kulisu celé
akce se postarala kapela Red Dwarf Band z jirkovské ZUŠ.
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Den dětí - 2. 6. 2018
Oslavy Dne dětí proběhly v areálu skanzenu Stará Ves, kde kromě
obvyklých atrakcí na děti čekala možnost vyzkoušet si nejrůznější
sportovní disciplíny. V rámci projektu Českého atletického svazu
určeného společnému sportování rodičů s dětmi. Na aktivní
účastníky čekaly drobné odměny a také přítomnost známého
atleta, vicemistra světa ve skoku o tyči v hale Jana Kudličky.
Nadšený ohlas nejmladšího publika sklidilo vystoupení mladé
youtuberky Veroniky Spurné. Po celé odpoledne byly dětem k
dispozici tradiční atrakce a lákadla Divadla Na oko - skákání v
pytli, přetahování provazem, střílení šipek na terč, ale také
pohádkové scénky s hádankami nebo fotokoutek s kostýmy pro
děti i dospělé. U roubenky pak byly připraveny dva stánky s
kreativními dílnami, kde si mohli malí i velcí vyzkoušet malování na
sklo, tvorbu z keramiky nebo se zúčastnit výtvarné soutěže.

Strašidelná zoo - 27. 10. 2018
Halloween, Dušičky, Svátek zemřelých, v našem podání
Strašidelná zoo. Dospělí i jejich dětský doprovod ve strašidelných
maskách, soutěž v dlabání dýňových monster. Vše citlivě
podbarveno hudebním doprovodem skupiny 4. cenová. Na závěr
dechberoucí vystoupení Filipa Stejného a jeho partnerky, ohňová
show.

Adventní neděle ve Staré Vsi - 2. 12., 16. 12. a 23. 12. 2018
Dlouhé čekání na příchod Vánoc jsme se snažili nejen dětem
zkrátit programem připraveným na nedělní adventní odpoledne
ve skanzenu Stará Ves. Výroba adventních věnců, vánočních
ozdob a pečení perníčků. Poslední adventní neděle patřila našim
zvířatům, kterým návštěvníci donesli dárky v podobě ořechů,
ovoce a medu.
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Safari expres
Asi nejoblíbenější atrakce pro malé i velké. Jízda terénním autem s
vagónky nejen po vlastním zooparku, ale i do míst, kam se
návštěvník pěšky nedostane. Obora Eurosafari, kus opravdové
přírody, kde se na rozloze asi 30 ha prohání stáda skotského
náhorního skotu, muflonů či jelenů evropských. Potkáte zde
vodního buvola, koně Převalského, jaky a asi nejzajímavější
zvířata, zubry evropské. Na zpáteční cestě projíždí safari expres
skanzenem Stará Ves a po zhruba čtyřiceti minutách jízdy se vrací
zpět do zooparku.

Komentované krmení
Každou sobotu a neděli a o letních prázdninách dokonce
každodenně se mohou návštěvníci dozvědět více o vybraných
druzích zvířat. V 11 a ve 14 hodin provází komentátor krmením
tuleňů kuželozubých. Ve 13 hodin se mohou návštěvníci dozvědět
zajímavosti ze životů opic druhu makak magot. Posledním zvířecím
druhem, u kterého se sejdou s komentátorem, jsou medvědi hnědí
v 15 hodin.
78

79
83

Seznam sponzorů a adoptivních rodičů
Datum

Jméno dárce

1.1.2018

Milan Jakl

4.1.2018

Dm drogerie markt s.r.o.

10.1.2018

Částka
poskytnuta na:
Dar

Částka
(v Kč)
500

Finanční dar

19 142

Natálie Mikšovicová

Adopce zvířete

1 000

10.1.2018

Dominika Mikšovicová

Adopce zvířete

1 000

11.1.2018

Eva Halmiová

Adopce zvířete

1 400

22.1.2018

Tomáš Krejčí, Markéta Hůlová

Adopce zvířete

1 000

22.1.2018

Martin Kovář

Adopce zvířete

1 000

31.1.2018

Ing. Olga Jánská

Adopce zvířete

600

6.2.2018

Martina Losová

Adopce zvířete

500

21.2.2018

Ladislav Bittner

Adopce zvířete

600

23.2.2018

Ing. Lucie Lepšíková

Adopce zvířete

400

28.2.2018

NOVÝ SEVER

Adopce zvířete

1 000

1.3.2018

Bruno Fischer

Adopce zvířete

600

12.3.2018

Bohumil Cikán

Adopce zvířete

8 000

14.3.2018

Luboš Konrád

Adopce zvířete

2 000

15.3.2018

Akustika Polák

Adopce zvířete

4 800

22.3.2018

ROCKNET s.r.o.

Adopce zvířete

15 000

11.4.2018

Radek Požga

Adopce zvířete

600

12.4.2018

Eva Fojtová

16.4.2018

Zdenka Krkošková

Adopce zvířete

4 500

17.4.2018

Věra Hanzelínová

Adopce zvířete

3 000

2.5.2018

Marcel Pitterling

Adopce zvířete

3 000

30.5.2018

Marie Hellerová

Adopce zvířete

500

7.6.2018

Bedřich a Věra Fryčovi

Adopce zvířete

5 000

15.6.2018

Andrea Schovancová

Adopce zvířete

600

20.6.2018

B.E.K. spol. s r.o.

Adopce zvířete

8 000

20.6.2018

Parker Hannifin Industrial a.r.o.

Adopce zvířete

6 000

25.6.2018
29.6.2018

Mitap Chomutov spol. s r.o.
Trychtýře

Adopce zvířete
Dary na krmení

2 500
54 660

6.7.2018

Hana Tomsová

Adopce zvířete

2 000

7.7.2018

Kateřina Reklová

Adopce zvířete

300

9.7.2018

Kamila Skalická

Adopce zvířete

800

Dar

80

500

19.7.2018

Rodina Velechovských a JZD VEVERKY

Adopce zvířete

1 500

19.7.2018

Jaroslav Komínek

Adopce zvířete

5 000

19.7.2018

Václav Homolka

Adopce zvířete

5 000

19.7.2018

Ladislav Drlý

Adopce zvířete

5 000

13.7.2018

Milan Zelenka

Adopce zvířete

400

13.7.2018

Milan Zelenka

Adopce zvířete

400

21.8.2018

Marie Hablawetzová

Adopce zvířete

500

9.9.2018

Ella Zemanová

Adopce zvířete

3 000

13.9.2018

Spolek přátel při ZŠ

Adopce zvířete

5 000

24.9.2018

Petr Beneš

Adopce zvířete

500

16.10.2018

Lucie Dosedělová

Adopce zvířete

500

23.10.2018

Eisenreichovi

Adopce zvířete

1 000

1.11.2018

Irena Pikalová

Adopce zvířete

2 000

7.11.2018

Školní družina a ZŠ Konečná

Adopce zvířete

5 000

15.11.2018

Martin Žabka

Adopce zvířete

1 000

26.11.2018

Miroslav a Adam Hlaváčovi

Adopce zvířete

3 000

3.12.2018

Barbora Kubátová

Adopce zvířete

400

26.11.2018

Marie Bičišťová

Adopce zvířete

400

3.12.2018

Kryštof Wolf

Adopce zvířete

400

4.12.2018

EZOS

Adopce zvířete

4 700

4.12.2018

Pionýr, z.s.

Adopce zvířete

600

5.12.2018

ZŠ a MŠ 17. listopadu, Chomutov

Adopce zvířete

2 500

6.12.2018

Petr Čech

Adopce zvířete

1 000

8.12.2018

Jitka Klokanová

Adopce zvířete

600

13.12.2018

Jan Píša

Adopce zvířete

1 000

14.12.2018

Eva Breitenfelderová

Adopce zvířete

1 000

16.12.2018

Naděžda Hoštová

Adopce zvířete

600

17.12.2018

Karel Müller

Adopce zvířete

4 000

18.12.2018

Arch 5d s.r.o.

Adopce zvířete

4 000

18.12.2018

Vlastimil Hasík

Adopce zvířete

2 000

18.12.2018

Jitka Voráčková

Adopce zvířete

4 000

18.12.2018

Miroslav Husa

Adopce zvířete

7 000

20.12.2018

Fisad s.r.o.

Adopce zvířete

2 000
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20.12.2018

Irina Tichá

Adopce zvířete

22.12.2018

Linda Svobodová

Adopce zvířete

500

22.12.2018

Pavlína Pýchová

Adopce zvířete

1 000

27.12.2018

Ing. Lucie Lepšíková a Dan Černý

Adopce zvířete

400

Celkem:

400

208 160
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www.zoopark.cz

