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ÚVODNÍ SLOVO

Vážení přátelé a příznivci zooparku,
chci Vám všem poděkovat za podporu naší organizace, kterou jste vyjádřili nejlépe a
to svojí návštěvou. Přišli jste se na nás podívat v celkovém počtu 240 117 návštěvníků.
Řada z Vás podpořila zoopark finanční částkou určenou na chov zvířat nebo darem.
Připravili jsme pro vás v průběhu roku řadu tradičních akcí a rok 2014 jsme společně
zakončili přeshraničním společným projektem - Dětské vánoce v Krušných horách.
My, jako lidé, jsme součástí naší přírody a za vlastnosti typické pro živé organismy
jsou považovány komplexita, uspořádanost, jejich vzájemná diverzifikovanost a účelná
přizpůsobenost životním podmínkám. Každému je více než jasné, že si člověk prostředí
uspořádá dle svého vlastního uvážení, schopností a vkusu.
I na nás se vztahují evoluční teorie a měli bychom se při cestě na naší Zemi řídit slovy
našeho předního etologa Jaroslava Flegra:
“Nelze ani v nejmenším pochybovat o tom, že libovolná evoluční teorie, ať by její
závěry byly jakékoli, nikdy nemůže ospravedlňovat neetické lidské chování. O tom
co je morálně přípustné a co nikoli, nemohou rozhodovat povrchní analogie s procesy
probíhajícími v přírodě, ale vždy pouze etika.
Argumentovat však tím, že určité chování je správné, protože je přirozené, neboť se tak chovají naši živočišní předci, postrádá jakoukoli logiku.
Jestli nám evoluční biologie může něčím napomáhat v orientaci v otázkách morálky a etiky, potom snad právě tím, že ukazuje, že naše chování je třeba podřizovat
normám etiky uchopené rozumem, a nikoli našim přirozeným pudům. Tyto pudy často vznikaly individuálním přirozeným výběrem, a mohou být proto v rozporu
s principy etiky a občas dokonce i s dlouhodobými biologickými zájmy jedince, společnosti či dokonce druhu.”
Na cestě po našem zooparku i Zemi Vám přeji hodně spokojenosti
Iveta Rabasová
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NÁVŠTĚVNOST ZOOPARKU V ROCE 2014

Column1

KUM 2014

KUM 2013

LEDEN

4223

2849

ÚNOR

13599

6393

BŘEZEN

34825

14376

DUBEN

60691

31750

KVĚTEN

86205

54472

ČERVEN

116518

88216

ČERVENEC

155777

130091

SRPEN

199974

169635

ZÁŘÍ

213675

183873

ŘÍJEN

226899

198975

LISTOPAD

234642

204511

PROSINEC

240117

209755

KUM 2012
3848
7754
28197
49199
77946
107668
143855
184310
203336
213489
218039
220841
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KUM 2011
3751
9212
25289
58134
87932
119678
158506
195863
217811
231834
238273
242171

KUM 2010
2207
6066
15842
45331
69931
102956
137189
174952
192736
208031
214758
216396

KUM 2009
3097
6574
15651
54018
88448
117064
153363
196461
217066
228125
235638
239483

KUM 2008
4496
17913
28787
46018
81544
113473
145343
183825
198351
211531
219019
223792

ADOPCE A SPONZORING
V roce 2014 podpořilo chov našich zvířat �inančním
příspěvkem 74 adoptivních rodičů a sponzorů. Jsou
mezi nimi soukromé osoby, třídy škol a školek nebo
kolektivy organizací, �irem a společností.
Adoptivní rodiče i sponzoři věnovali v roce 2014 na
chov zvířat celkem 163 900,- Kč. Tato částka byla použita na část nákladů
na chov a výživu zvířat.
Pravidelné každoroční setkání adoptivních rodičů proběhlo dne 4. 10.
v rámci oslav Dne zvířat. Adoptivní rodiče a sponzory přivítala ředitelka
zooparku v kinosále správní budovy. Pozvání přijalo 115 adoptivních
rodičů a sponzorů.
Všem adoptivním rodičům a sponzorům patří velké poděkování.
Nejvyšší darované částky:
JEDNOTLIVEC
16000,-

ŠKOLA / ŠKOLKA
6000,-

ORGANIZACE
15000,-

Sponzor

Sponzorované zvíře

Petr Čech
COM PLUS CZ, a.s.
Jiří Němec
Agrozet České Budějovice, a.s.
Petra Mašková
ZŠ a MŠ Březno: 1., 2. a 5. třída
Jiřík Marek
Jan Micka
Jana Marečková
Jennifer Petra Lasarová

vlk eurasijský
bobr evropský
panda červená
pratur
osel domácí
panda červená
mládě velblouda dvouhrbého
kočka divoká
velbloud dvouhrbý - Matylda
pony shetlandský
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Nejoblíbenější zvířata pro adopci / sponzoring:
- sova pálená
- želvy
- páv korunkatý
- velbloud dvouhrbý
- kozy
Adop�vní rodič

Adoptované zvíře

Marie Bičišťová
Dětský přírodovědný zájmový kroužek
„Pandíci“
Eva Halmiová
Rudolf Krahulík
Markéta a Tomáš Kubelíkovi
Biop�cká a cytologická laboratoř
(zastoupení: MUDr. Miroslav Šulc)
Labu�q - více než second hand
Ing. Daniel Černý
Mirka Hovorková
Štěpánka Černá
PRO Chomutov o.s.
Marta Stryjová
Sabina Vaňhová
Anna Housková
Eliška Zdráhalová
Marcela Jančíková
Naďa Ivanková
Školní družina a Základní škola Konečná
Karlovy Vary
Miroslav Hlaváč

želva stepní – čtyřprstá Zuzanka
zmije růžkatá
koza domácí, blavor žlutý
páv korunkatý
makak magot
sup bělohlavý
labuť velká
kuňka východní
hrdlička divoká
ještěrka perlová
sova pálená
páv korunkatý
panda červená
panda červená
panda červená
makak magot
sova pálená
velbloud dvouhrbý
užovka stromová, užovka hladká

Rodina Čížkova z Chomutov a Panenského
Týnce
PaedDr. Soňa Valušková
Mgr. Vladimíra Šlencová
ESOZ Chomutov:
Kolek�v zaměstnanců
Žáci 1.A a Mgr. I. Ignatová
Žáci 1.B a Mgr. L. Rolová
Žáci 2.A a Mgr. M. Pouzarová
ESOZ Chomutov – Stavební škola
Irena Pikalová
Školní družina a Školní klub ZŠ Příkopy
Chomutov

Jana Vaňhová
Ludmila Dolejšová
Třída 4.A a Mgr. D. Merglová
Agáta a Kryštof Hirjákovi
Václav Pekárek
Lukáš Drda
Klárka Ondráčková
MUDr. Eva Šulcová
Mareček Ondráček
Ing. Jan Řehák
Lenka Pochmanová
Klaus Rudloff, Bruno Schneider a Richard
Viduna
PRO Chomutov o.s.
Miroslava Macková
Petra Sladká a Milan Zelenka

čížek lesní

ZŠ a MŠ Chomutov, 17. listopadu:
Žáci 1. stupně
Žáci 2. stupně
Žáci speciálních tříd
Školní družina
rodina Brnadova
Rodiče a dě� MŠ Pohádka, Jirkov
Marie Hellerová
Dě� ze ZUŠ Rakovník
Eliška a Jan Marešovi
1.ZŠ Jirkov, Budovatelů
Vlasta a Petr Chmelařovi
Hana Tomsová
Daneček Armstark
Radek Požga
Školní družina ZŠ Písečná Chomutov

sova pálená
želva bahenní
užovka stromová
sova pálená
sova pálená
páv korunkatý
želva stepní – čtyřprstá
koza kamerunská a koza karpatská
kuňka východní
králík domácí
želva stepní - čtyřprstá
rys karpatský
2 medvědi hnědí
sova pálená
želva bahenní
kuňka východní
zmije růžkatá
poletuška slovanská
vlk eurasijský
trnorep africký
orel východní
sova pálená
burunduk páskovaný,

Jana Marečková
Kateřina Melichová
Tomáš Pihrt
Jan Pihrt
Bruno Fischer
Školní družina ZŠ Školní Chomutov
Dana Irlbeková
TOM 19045 - Výrové
Osmičkoví kamarádi
Aneta a Amalie Kricnerovy
Lenička Baierlová
Veronika Losová
Jaruška Němečková
Žáci 6.A a tř. uč. Jana Miklovičová
Jennifer Petra Lasarová

poletuška slovanská
koza walliská
čížek lesní
trnorep africký
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koza domácí
poletuška slovanská
ještěrka perlová
páv korunkatý
agama hardún
burunduk páskovaný
páv korunkatý
svišť stepní - bobak
panda červená
pony shetlandský
bulbul červenouchý
kaloň egyptský
želva zelenavá - Hermannova
kachnička mandarinská
kuňka východní, králík domácí,
želva čtyřprstá
velbloud dvouhrbý - Regína
ještěrka perlová
kuňka východní
želva bahenní
kachnička mandarinská
osel domácí
páv korunkatý
výr velký
kalous ušatý
králík domácí
svišť stepní - bobak
páv korunkatý
blavor žlutý
makak magot
želva bahenní

Přehled přijatých darů za období 2011 - 2014
období
adopce
trychtýř
dárcovská SMS
ostatní dary
celkem

k 31.12.2011
165 400,00
97 417,58
10 999,00
14 100,00
287 916,58

k 31.12.2012
193 425,00
89 081,03
3 969,00
44 800,00
331 275,03

k 31.12.2013
201 850,00
76 148,00
4 900,50
59 069,25
341 967,75

k 31.12.2014
164 300,00
89 151,86
4 560,00
69 543,00
327 554,86
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MARKETING
Novinkou oddělení marketingu a propagace byly v roce 2014 večerní procházky po zooparku.
K pravidelným pátečním prohlídkám expozic s výkladem průvodce přibyly v září procházky
skanzenem Stará Ves. Nově osvětlené exteriéry Staré Vsi nabídly zajímavý pohled na dobové
stavby, průvodce přiblížil účastníkům historii a životní styl obyvatel Podkrušnohoří na
počátku minulého století. Pozorovat zvířata po setmění mohli návštěvníci i v rámci večerních
jízd do Eurosafari, tradičně pořádaných během letních prázdnin. Oddělení připravilo na tři
desítky akcí pro veřejnost. Jednalo se o akce s ekologickým charakterem, oslavy mezinárodních dní, akce přibližující
lidové tradice dodržované během celého roku a workshopy pro děti i dospělé.
Publikační činnost

Hlavním informačním materiálem byl zpravodaj Oáza, vydávaný čtvrtletně a rozesílaný na informační centra a do škol v regionu.
Německá verze byla distribuována do příhraničních informačních center a používána jako propagační materiál na mezinárodních
veletrzích cestovního ruchu. Tisk tří vydání zpravodaje �inancoval zoopark z projektu Marketingová opatření partnerských měst
Annaberg-Buchholz a Chomutov. Vánoční vydání bylo �inancováno z projektu Dětské Vánoce v Krušných horách.
Stolní kalendář byl vydán v nákladu 3000 ks, větší část nákladu byla určena pro �irmy a jednotlivce, část posloužila jako oblíbený
propagační předmět.
V rámci projektu Marketingová opatření partnerských měst Annaberg-Buchholtz a Chomutov vydal zoopark tištěného průvodce
ve třech jazykových mutacích.
Média
Informovanost médií zajišťovalo marketingové oddělení pravidelným rozesíláním tiskových zpráv. Celkem bylo vydáno 55 tiskových zpráv. Témata
zpracovával nejčastěji Deník Chomutovska, týdeník Nástup, Chomutovské noviny, Týdeník 5+2 a Mladá fronta Dnes. Pozvánky na akce zveřejňovala
rádia Frekvence 1, Evropa 2, Impuls, Blaník, Hitrádio a Český Rozhlas Ústí nad Labem. Reportáže o dění v zooparku odvysílala během roku televize
Nova, Barrandov, FTV Prima a Česká televize. Zapojení Podkrušnohorského zooparku do reintrodukčních programů obsáhleji zpracovali reportéři České
televize do oblíbeného pořadu Chcete mě.
Nabízená témata často zveřejňovaly elektronické informační portály, nejčastěji informační portál města Chomutova.
Webové stránky, Facebook

Nejaktuálněji informovali o dění v zooparku webové stránky. Podrobnější informace, foto galerii a možnost komentovat dění v zooparku
nabízel facebookový pro�il. Počet přátel zooparku vzrostl na konci prosince na 3 364 lidí.
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Spolupráce
Spolupráce na jednotlivých projektech spočívala ve vzájemné oboustranné propagaci
a zvýšení povědomí o Podkrušnohorském zooparku jako zajímavého turistického cílu.

- Erzgebirgscards, Tourismusverband Erzgebirge e.V.
- Společná přeshraniční vstupenka: Muzeum Chomutov, muzeum Manufaktura snů v německém Annaberg-Buchholtzi, Muzeum Most, PZOO, /Projekt
Centrum krušnohorského lidového umění/
- Brumíkova letní stezka, FRED NURKS PROMOTION, spol. s.r.o.
- Zákaznický program Šťáva, Skupina ČEZ
- Putování Maxipsa Fíka, město Kadaň
- 4K karty, Destinační agentura Dolní Poohří
- Šťastná jízda, Dopravní podnik města Chomutova a Jirkova
Komerční služby

Z pestré nabídky nevšedních zážitků si zájemci vybírali nejčastěji oslavy narozenin, teambuildingové programy a zážitkové dny. Oblíbené byly projížďky
Safari expresem, v době letních prázdnin doplněné o projížďky ve večerních hodinách, projížďky Lokálkou Amálkou
a jízdy na koních a ponících.

- Programy pro seniory
- Projížďka Safari expresem a Lokálkou Amálkou s průvodcem
- Návštěva Staré Vsi, prohlídka interiérů s průvodcem
- Pronájem kočáru taženého koňmi
- Projížďka povozem taženým koňmi do Staré Vsi
- Jízdy na koních a ponících
- Rekreační vyjížďky na koních
- Komentované krmení
- Tématicky zaměřené akce
- Oslava narozenin v zoo
- Prázdninové ekotábory
- Výukové programy
- Zážitkový den v zoo
- Zážitkové dopoledne/odpoledne
- Teambuildingové programy
- Romantický večer v zooparku
- Svatební obřad v zooparku
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Pronájem areálu na akce
17. 5. - Pivní slavnosti
Možnost ochutnat několik desítek druhů piv, ale i zábava v podobě hudebních a tanečních vystoupení nebo disciplína zvaná „šlapohyb“ zpestřili jarní
nabídku akcí v zooparku.

13. 9. - Vinobraní
Slavnost vína se uskutečnila v areálu zooparku již potřetí. Kromě ochutnávky vín byl připraven zajímavý
program pro děti i dospělé.

5. 3. - Děti ze sedmi zemí v zooparku
Prohlídku zooparku a velikonoční workshop ve Staré Vsi přiblížili dětem ze sedmi zemí české zvyky. Jednalo
se o děti z Německa, Holandska, Francie, Španělska, Itálie, Polska, Švédska a Česka. Pletení pomlázek,
zdobení kraslic voskem a ochutnávku velikonoční nádivky vyzkoušelo mnoho dětí poprvé v životě.
12. 7. - Svatba ve Staré Vsi
Stodolu ve Staré Vsi si jako místo pro svatební hostinu vybrali snoubenci s kladným vztahem k historii.
Expoziční novinky

V rámci projektu „Vytvoření informačních tabulí na téma NATURA 2000 v pohraničí Krušných hor/Erzgebirge“
vytvořil Podkrušnohorský zoopark a Naturschutzzentrum Erzgebirge zbrusu novou naučnou stezku
s interaktivními prvky.
V zooparku bylo dokončeno šest zastavení u naučných tabulí s interaktivními prvky a nová expozice na téma
rašelina umístěná v roubené chalupě ve Staré Vsi. Návštěvníci mohli naučnou stezku projít poprvé v květnu.
Realizované výstavy
27. 01. –
19. 04. –
31. 05. –
01. 8. –
12. 09. –
19. 11. –

28. 2.
30. 5.
30. 7.
31. 8.
31.10.
31.12.

Rumunsko – hory a delta řeky Dunaje, výstava fotogra�ií Martina Krajíčka
Africká divočina v duši, výstava fotogra�ií Karla a Jana Bartíkových
Machu Picchu, výstava fotogra�ií
Prodejní výstava masožravých rostlin manželů Srbových
S pastelkou za zvířátky, kresby zvířat Nadi Pastelky Hoštové
Evropou z jihu na sever, výstava fotogra�ií Martina a Ondry Pelánkových
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Akce pro veřejnost
22. 3. - Probouzení medvědů hnědých a oslava 20. narozenin medvědích samců
Zábavná akce s doprovodným programem pro děti i dospělé.

12. 4. - Babyzoom
Akce pořádaná ve spolupráci s UCSZOO. Volby nejoblíbenějšího mláděte a doprovodný program se soutěžemi
o ceny.
19. 4. - Den Země
Oslava Mezinárodního dne Země byla zároveň tradičním zahájením hlavní návštěvnické sezóny.

31. 5. - Den dětí
Pohádky, písničky, soutěže a spousta zábavy byla v zooparku připravena na oslavu Dne dětí.

4. 10. - Den zvířat
Oslava s pestrým programem nejen pro milovníky zvířat.

18. 10. - Den stromů
Jako připomínku významu stromů mohli návštěvníci zasadit vlastní sazenici. V rámci soutěže se navíc
dozvěděli mnoho zajímavých informací o možnostech ochrany stromů.

Soutěže

1. 11. - Strašidelná Zoo
Zábavné odpoledne plné masek, dlabání dýní a zábavy vyvrcholilo lampiónovým průvodem a ohňovou
show.

25. 10.- Podzimní plackování
Soutěž o nejchutnější placku se stala oblíbenou podzimní akcí nejen pro amatérské kuchaře.

7. 5. - Mladý záchranář
Soutěž Hasičského záchranného sboru České republiky měla za cíl naučit děti správně se zachovat v krizových situacích.
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Akce realizované ve spolupráci s městem Chomutov
5. 4. - Ornitologická
Deset stanovišť s úkoly motivovanými ptačím světem pobavilo účastníky Rodinného zápolení (ROZA), celoroční soutěže města Chomutova.
8. 11. - Uspávání ježečků
Další akce Rodinného zápolení, zaměřená na ochranu ježků ve volné přírodě.
Akce inspirované lidovými tradicemi ve Staré Vsi
6. 1. - Jízda Tří králů na chomutovské náměstí
Tři králové na koních s družinou se vydali na náměstí 1. máje popřát šťastný rok primátorovi a všem obyvatelům
města.

1. 3. - Masopust v zooparku a soutěž o nejlepší masopustní koblihu
Masopustní průvod masek a masopustní veselice s vepřovými hody, muzikou k tanci i poslechu a soutěžemi pro děti
i dospělé.

20. 4. - Velikonoční neděle
Velikonoční zvyky, pletení pomlázek a malování velikonočních vajíček si vyzkoušeli návštěvníci Velikonoční neděle ve Staré
Vsi v zooparku.
25. 6. - Soutěž o nejlepšího strašáka
Soutěž pro tvůrčí školní kolektivy s doprovodným programem.

8., 9., 15., 16. 8. - Pohádkové safari
Cesty do světa kouzelných bytostí, strašidel a duchů Lokálkou Amálkou a Safari expresem patří mezi nejoblíbenější akce
roku.

30. 11., 7., 14., 21. 12. - Adventní neděle
Předvánoční atmosféru na krušnohorském statku ve Staré Vsi si návštěvníci vychutnali zdarma v rámci přeshraničního
projektu s názvem Dětské Vánoce v krušných horách.
5. 12. - Mikulášská ve Staré Vsi
Zábavný program pro děti spojený s příjezdem Mikuláše a nadílkou v krásném prostředí krušnohorského statku potěšil děti
i dospělé.
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Řemeslné dílny a pohádkové čtení
Řemeslné dílny byly pravidelným zpestřením návštěvy Staré Vsi. Sobotní odpoledne tak mohli návštěvníci věnovat rozvíjení tvůrčích schopností.
8. 2.
15. 2.
8. 3.
15. 3.
10. 5.
6. 9.
11. 10.
15. 11.

Pohádkové čtení, Malý princ – Antoin de Saint Exupéry
Řemeslná dílna, Hrátky s vlnou – veselé bambule
Pohádkové čtení, Ondřej Sekora - Ferda Mravenec
Řemeslná dílna, Hrátky s vlnou – veselé chobotničky
Pohádkové čtení, Jiří Žáček – Aprílová škola
Řemeslná dílna, Strašák do květináče
Pohádkové čtení, František Hrubín Špalíček veršů a pohádek
Řemeslná dílna, výroba lampiónků

2. 4.
3. 3.
4. 3.
22. 5.
30. 5.
2. 6.
3. 6.
4. 6.

Život na statku, 2.třída ZŠ Písečná Chomutov
Život na statku, MŠ Prokopova Duhový svět
Život na statku, ZŠ Akademika Heyrovského
Život na statku, Království včelky Máji, MŠ Chomutov
Řemeslná dílna , původní řemesla, ZŠ 17. listopadu Chomutov
Prohlídka Staré Vsi, Gymnázium Praha
Život na statku, MŠ Chomutov
Život na statku, MŠ Chomutov

17. 5.
10. 6.
12. 6.
10. 9.
19. 12.

Výtvarné hrátky, projektové dopoledne školních družin chomutovských základních škol
Prohlídka areálu a řemeslné dílny ZŠ Písečná Chomutov– spolupráce předškoláků s deváťáky
Výchovné hry v areálu skanzenu spojené s kulturním programem u táboráku a opékáním špekáčků, ZŠ 17. listopadu Chomutov
Projektové odpoledne, ZŠ 17. listopadu Chomutov
Vánoční besídka ve stodole , ZŠ 17. listopadu Chomutov

Výukové programy ve Staré Vsi

Projektová dopoledne ve Staré Vsi
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Účast na veletrzích
Podkrušnohorský zoopark byl součástí prezentace města Chomutova na tuzemských i zahraničních veletrzích.

Tuzemské

20. 2. – 23. 2.
15. 3. –16. 3.
10. 6.
25. 9. –27. 9.

Zahraniční

Holiday World Praha
Infotour Hradec Králové
Miniveletrh CR Most
ITEP Plzeň

10.1. –12.1.
30.1. – 2. 2.
31.1. – 2. 2.
23.10.– 25.10.
19.11.– 23.11.

Reisemarkt Chemnitz
Slovakiatour Bratislava
Reisemarkt Drážďany
Toursalon, Poznań
T&C, Lipsko

Účast na konferencích, odborných komisích a seminářích
23 - 27.9. Budapešť (Maďarsko), zasedání EAZA /Evropská asociace zoologických zahrada akvárií/, Bc. Rabasová Iveta, Brtnický Miroslav, Krásenský
Pavel
02 - 06.11. Nové Dillí (Indie), Zasedání WAZA /Světová asociace zoologických zahrad a akvárií/, Bc. Rabasová Iveta, Krásenský Pavel
18 - 21. 9. Moskva (Rusko), Zasedání EARAZA /Euroasijská asociace zoologických zahrada akvárií/, Ing. Slačíková Drahomíra
3. - 4. 4. ZOO Ostrava, EAZA Deer TAG - mid-year meeting, Krásenský Pavel
14. – 16. 5. ZOO Ostrava, Valná hromada UCSZOO, Bc. Rabasová Iveta
18. 6. ZOO Brno, Valná hromada UCSZOO, Bc. Rabasová Iveta
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Komise UCSZOO
26. 2.
2. – 3.4.
22. – 23.10.
4. – 5. 9.
14. – 15.10.
24. – 26.10.
21. – 23. 5.
27. – 29. 5.
22. – 23. 10.
24. – 26.10.

ZOO Plzeň, Komise pro jelenovité, ovce a kozy, Krásenský Pavel,
ZOO Dvůr Králové, Komise pro žirafy, antilopy, velbloudovité a lichokopytníky, Miroslav Brtnický
Bohuslavice, Seminář CITES, Krásenský Pavel,
ZOO Liberec, Komise ryb a ploutvonožců Stojanov Todor
ZOO Hluboká, Komise chovu ptáků, Stojanov
ZOO Dvůr Králové, Komise marketingu a vzdělávání, Pelcová Martina, Bc. Thumsová Barbora
ZOO Ohrada, Technická komise, Ing. Slačíková Drahomíra
ZOO Ostrava, Ekonomická komise, Barbora Jirásková
ZOO Brno, Ekonomická komise, Barbora Jirásková
ZOO Bratislava, Technická komise, Ing. Slačíková Drahomíra

13. – 15. 6. ZOOHRY

Podkrušnohorský zoopark se stal organizátorem neformálního setkání pracovníků českých a slovenských zoologických zahrad. Místem konání akce
bylo Kamencové jezero, přímo sousedící s areálem zooparku. V dvoudenním soutěžním klání zvítězilo domácí družstvo Zubři.
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EKOCENTRUM
Hlavní náplní Ekocentra provozovaného
při Podkrušnohorském zooparku jsou
výukové programy pro školky, školy,
seniory a osoby se speciální péčí. V
uplynulém roce se našich programů
zúčastnilo 1438 účastníků. Nejčastěji nás
navštěvují předškoláci a žáci 1. stupně základních škol. Mezi
nejvíce atraktivní programy patřil vzdělávací program „Mašinkou
za zvířátky“, který je kombinací jízdy v komentovaném vláčku a
výukových aktivit přibližujících život zvířat. Velice oblíbenými
se mezi zájemci o naše aktivity také staly programy „Kaštánek
vypráví“ a „Krmítko“. Žáci 2. stupně základních a středních škol
projevili zájem o program „Příroda v ohrožení“, kde se seznámili
s ohroženými druhy živočichů chovanými v chomutovském
Zooparku, úmluvou CITES a problematikou palmového oleje.

Součástí naší nabídky byly také aktivity podporující rukodělnou
práci s přírodninami.
26. 6. 2014 „Soutěž o nejhezčího strašáka“
– soutěž konaná v areálu Staré Vsi a spojená se zábavným
programem pro děti
18. 10. 2014 „Den stromů“
– školní kolektivy i veřejnost získaly možnost zasadit si v areálu
Staré Vsi stromy a připomenout si tak jejich význam
24. - 28. 11. 2014 „Zdobení vánočních stromků“
– pomocí přírodních materiálů a ručně vyrobených krmítek
proběhlo zdobení stromečků po celém areálu Zooparku
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Ekotábory
Jarní, letní i podzimní prázdniny se během roku 2014 rozhodlo strávit
v ekotáboru 357 účastníků ve věkové kategorii 6 – 12 let.
Týden jarních prázdnin od 3. do 7. 2. 2014 si v areálu Zooparku užilo
13 zájemců, kteří absolvovali celotáborovou hru s názvem „Venkovská
idyla“. Během letních měsíců od 30. 6. do 15. 8. 2014 jsme uspořádali
celkem 9 běhů, kterých se zúčastnilo celkem 320 dětí. Tábory jsou
každý rok doprovázeny bohatým programem, který nabízí jízdu na
koních, péči o poníky, asistenci při krmení zvířat a hraní her. Podzimní
tábor konaný v říjnu ve dnech 27. a 29. 10. 2014 proběhl za účasti 24
dětí, které vyráběly zvířátka z přírodnin, poznávaly podzimní přírodu
a na závěr tábora si zasadily strom.

Spolupráce Ekocentra s jinými organizacemi
Díky spolupráci se saským centrem ochrany přírody a krajiny Naturschutzzentrum Erzgebirge, kterou jsme navázali
v závěru roku 2012, došlo v areálu zooparku i Naturschutzzentru k instalaci naučné stezky na téma Natura 2000 v
pohraničí Krušných hor/Erzgebirge. Jejím cílem je rozšíření povědomí o soustavě chráněných území a vzdělávání
zábavnou formou pomocí interaktivních prvků. Slavnostní otevření stezky proběhlo 30. května 2014.
Při vzdělávání dětí a veřejnosti také spolupracujeme s Centrem pro ekologickou výchovu Klíny o. s., kteří naše
aktivity doplňují o ukázky zvyků a tradic typických pro
Českou republiku.
V průběhu letních prázdnin proběhla tradiční součinnost
Ekocentra Zooparku Chomutov s Ekocentrem Dymnivka
z Postoloprt, pro které bylo poskytnuto zázemí k
uspořádání 2 běhů ekotábora.
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ZOOLOGIE
Celkový stav chovaných zvířat k 31.12.2014 čítal 1043 jedinců v 163 druzích. Do programů EEP je zapojeno 13 druhů a do ESB 9
druhů chovaných zvířat

Savci
Jako velmi úspěšný můžeme hodnotit rok v chovu rysů karpatských (Lynx carpathicus). V květnu
samice porodila čtyři koťata. Odchov probíhal bez komplikací a po několika měsících nám správce
plemenné knihy navrhl zoologické zahrady, do kterých by se mohla mláďata přesunout. Vybrány byly
Zoo Miskolc v Maďarsku, Zoo Carnwall ve Velké Británii, Zoo Magdeburg v Německu a Zoo Marecotte
ve Švýcarsku. Úspěšně se také podařilo odchovat mládě kočky divoké (Felis silvestris). V chovu charz
žlutohrdlých (Martes �lavigula) nedošlo k žádným změnám, což bylo rozhodujícím faktorem pro
naplánování výměny samic v následujícím roce. Dvanáctiletou samici nahradí mladá samice narozená
v zooparku, která je nepříbuzná k chovnému samci. Stále chováme jen starší samici rosomáka (Gulo
gulo). Po jejím dožití máme příslib od koordinátora evropského chovu, že nám zajistí mladý pár těchto
velmi zajímavých a atraktivních zvířat. Ve skupině mývalů severních (Procyon lotor) se odchovalo jedno
mládě. Na doporučení koordinátora jsme v září přivezli z francouzského Safari parku Peaugres mladou
samici pandy červené (Ailurus fulgens). Vytvořila tak pár se samcem, který k nám přišel v roce 2013 z dánské zoo v Aalborgu.
O odchovanou samičku se rozrostla tlupa makaků magot (Macaca sylvanus).
Stabilní situace je ve skupině kaloňů egyptských (Rousettus aegyptiacus). Narodila se dvě mláďata a mladou samici jsme získali darem ze soukromého
chovu. Ve venkovní expozici u pokladny u restaurace Tajga nově chováme králíky divoké (Oryctolagus cuniculus).
Z důvodu vážné nemoci uhynula na začátku roku mladá samice tuleně kuželozubého (Halichoerus grypus).
Zbytek skupiny vážnější zdravotní potíže nepoznamenaly a i proto jsme mohli v tomto roce realizovat
opravu obvodových stěn tuleního bazénu, které byly v havarijním stavu. Firma provedla sanaci povrchu,
opravu poškozených částí a nástřik stěn speciální hmotou. Životnost bazénu se tak prodloužila, ale v blízké
budoucnosti se nevyhneme přípravě studie a následnému vybudování nové expozice pro tuleně.

Ve skupině jelenů bucharských (Cervus elaphus bactrianus) se narodila dvě mláďata, jejichž odchov se
nezdařil. Jedno uhynulo na bakteriální infekci a druhé na následky traumatu.
U tohoto druhu vede naše zoo evropskou plemennou knihu. V současné době chová tento druh jelena jen
osm evropských zoologických zahrad.
O čtyři odchovaná mláďata se rozrostlo stádo jelenů milu (Elaphurus davidianus) a o dva kolouchy skupina jelenů evropských (Cervus elaphus), která
obývá areál Eurosafari. Po náhlém úhynu mladého samce losa evropského (Alces alces), kterého jsme získali v roce 2013 ze Zoo Praha, jsme ze stejné
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zoo přivezli nového samce, který doplnil skupinu dvou samic původem ze Zoo Planckendael. Ze dvou narozených
mláďat soba polárního (Rangifer tarandus) se podařilo jedno úspěšně odchovat. Ve stádě kozorožců alpských
(Capra ibex) se narodilo celkem pět mláďat, z nichž byla čtyři odchována. Několik kozorožců bylo v průběhu
roku přenecháno do soukromých chovů, a to jak v České republice, tak na Slovensku. O nově narozenou samičku
se rozrostla skupina takinů indických (Budorcas taxicolor taxicolor). Naopak samice narozená v roce 2013 byla
odeslána v rámci chovatelské spolupráce do Zoo Kolmarden. K výměně došlo také u vzácných a málo chovaných
takinů čínských (Budorcas taxicolor bedfordi). Samce, který byl do chovu zapůjčen v roce 2005 ze Zoo Liberec,
jsme vrátili zpět, aby se zařadil do tamního úspěšného chovu. Místo něj nám Liberecká zoo zapůjčila dva roční
samce. Po více než půl roce, kdy byl výběh pižmoňů grónských (Ovibos moschatus wardi) neobsazen, jsme ze Zoo
Liberec získali staršího samce. V současné době je velmi obtížné získat nové jedince do chovu a tak stále čekáme
na doporučení koordinátora, resp. na novou samici. Skupina ovcí stepních - arkalů (Ovis vignei) se rozrostla o tři
odchovaná mláďata. Tříletého samce těchto vzácných divokých ovcí jsme na podzim odeslali do Zoo Tallinn.
V srpnu se narodil sameček zubra evropského (Bison bonasus). Po třech dnech jej napadnul dospělý býk a způsobil
mu zranění, na jehož následky mládě uhynulo. Dva mladí zubři byli umístěni do registrovaného soukromého chovu
v Jižních Čechách a jeden samec byl v rámci chovatelské spolupráce darován do Zoo Bernburg.
V areálu Eurosafari se skupina skotského náhorního skotu (Bos taurus) rozrostla o pět mláďat. Tři mláďata se
podařilo odchovat také u buvolů domácích (Bubalus bubalis) a jedno mládě se narodilo ve skupině uherského
stepního skotu (Bos taurus). Na statku domácích zvířat se narodila mláďata u většiny chovaných plemen ovcí (Ovis
aries) a koz (Capra hircus). Za zmínku stojí první odchov kozy kašmírové, dovoz nového plemenného berana ovce
Jákobové a příchod samic ovce cápové z Tierparku Berlín a od soukromého chovatele.

V chovu koní (Equus caballus) se událo několik změn. O narozenou klisničku se rozrostla skupina českého teplokrevníka, hřebeček se narodil také klisně
shirského koně. Ten však měl po narození vážné zdravotní problémy, které si vyžádaly hospitalizaci a následnou úspěšnou léčbu na specializované
klinice v Heřmanově Městci. Plemenný hřebec pony shetlandského, zapůjčený ze soukromého chovu, byl připuštěn ke dvěma klisnám. Plemenný osel
domácí (Equus asinus) byl připuštěn ke skupině oslic. Do soukromých chovů jsme přenechali tři dvouleté tarpany, mladou klisnu českého teplokrevníka,
dva valachy pony shetlandského a jednoho valacha koně velkopolského.

Ptáci

Rok 2014 se stal významným v chovu orlosupů bradatých (Gypaetus barbatus). Samice snesla celkem dvě vejce, první
bylo odebráno do líhně a vejce z druhé snůšky bylo ponecháno na hnízdě. V líhni se vyklubalo životaschopné mládě,
které bylo ve stáří jedenácti dnů transportováno do chovného centra “Richard Faust Breeding Centre” v Haringsee
u Vídně. Zde bylo mládě podloženo pod adoptivní samici a úspěšně přirozeně odchováno. Testy DNA prokázaly, že
je to samec, který byl na základě rozhodnutí evropského koordinátora přemístěn do Zoo Innsbruck, kde vytvořil
nový chovný pár se samicí ze Španělska. Ve druhém vejci, které bylo pod párem na hnízdě se mládě nevylíhlo,
odumřelo v poslední třetině inkubace. Odchov se podařil i u orlů východních (Haliaeetus pelagicus). Chovný pár měl
celkem pět vajec. V první snůšce byla tři vejce, která se umístila do inkubátoru. Vyklubala se dvě mláďata, která záhy
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uhynula. Ve druhé snůšce byla dvě vejce. Tentokrát se starost o vejce přenechala rodičovskému páru. Oba rodiče se
pravidelně střídali v sezení na vejcích, stejně tak i společně krmili nakonec jedno vylíhnuté mládě. Odchov probíhal
bez komplikací až do dne, kdy samice bez zjevných příčin napadla a usmrtila samce. Po tomto incidentu bylo mládě
přemístěno k náhradnímu rodičovskému páru v Rakousku a úspěšně odchováno. Také samice orla skalního (Aquila
chrysaetos) snesla vejce, které bylo odebráno do líhně a vyklubané mládě se odchovalo uměle. Mladá samice byla
zapůjčena do záchranné stanice Hluk. Snůšku jsme zaznamenali u orlů stepních (Aquila nipalensis). Po několika
dnech, byly však na hnízdě nalezeny pouze zbytky skořápek.
Po několika letech se vylíhlo mládě u sovic sněžních (Bubo scandiacus). Po silných deštích bylo hnízdo vyplaveno a mládě uhynulo. Úplně první mládě v
historii zoo se vylíhlo páru puštíků vousatých (Strix nebulosa). Po několika dnech nebylo mládě nalezeno. Příčinu se nepodařilo zjistit. Tři mláďata byla
úspěšně odchována u výrečků malých (Otus scops) a dvě ze čtyř vylíhnutých mláďat se odchovala u sov pálených (Tyto alba).

Řada událostí byla zaznamenána u jeřábů. Samice jeřába bělošíjího (Grus vipio) snesla dvě vejce, z nichž se vylíhlo a úspěšně odchovalo jedno mládě.
Mládě, které se u nás vylíhlo v roce 2013, bylo umístěno do Zoo Wroclaw. V Zoo Tallinn našla nový domov samice jeřába panenského (Anthropoides
virgo) narozená v zooparku v roce 2013.
Velkým příslibem do budoucna jsou dvě snesená vejce u páru jeřábů bílých (Grus leucogeranus). Oba jeřábi se vzorně střídali v sezení na vejcích, která
však byla neoplozená.
Jako úspěšný můžeme hodnotit uplynulý rok u krasek červenozobých (Urocissa erythrorhyncha). Celkem se vylíhlo šest mláďat a rodiče úspěšně
odchovali všechna. Tři mláďata byla umístěna do Zoo Tallinn a jedno mládě do Zoo Lipsko. Tři mláďata se také vylíhla strakám modrým (Cyanopica
cyana). Podařilo se nám dopárovat alexandry černohlavé (Psittacula himalayana). V hejnu alexandrů čínských se odchovala dvě mláďata. První odchov
jsme zaznamenali u mandelíků hajních (Coracias garrulus). Samice snesla dvě vejce, z nichž se vylíhla obě mláďata. Odchovat se podařilo pouze jedno.
Z holandského Arnhemu jsme získali mladý pár bulbulů červenouchých (Pycnonotus jocosus).
Po několika letech, kdy jsme na návrh EEP koordinátora nerozmnožovali ibise skalní (Geronticus eremita), máme pro příští rok doporučení tento druh
opět rozmnožovat. I přesto došlo v letošním roce v početné skupině ibisů ke změnám. Celkem osm ptáků bylo umístěno do Zoo Tallinn a Zoo Wroclaw.
Čtyři mláďata byla odchována u bernešek velkých - kanadských (Branta canadensis) a dvě mláďata úspěšně odchovaly bernešky rudokrké (Branta
ru�icollis). K žádným změnám nedošlo ve skupinách pelikánů bílých (Pelecanus onocrotalus) a pelikánů kadeřavých (Pelecanus crispus). Stejně jako
každým rokem se díky novým mláďatům rozrostlo hejno kvakošů nočních (Nycticorax nycticorax). Několik vajec snesly i kolpíci bílí (Platalea leucorodia).
Vylíhlo se několik mláďat, která po vydatných deštích nebyla na hnízdech již nalezena.

Plazi

Expozice terárií se během roku rozrostla o řadu narozených mláďat. Samice želv stepních – čtyřprstých (Testudo hors�ieldii) snesly celkem dvacet
dva vajec, z nichž se vylíhlo a následně bylo odchováno šest mláďat. Celkem šest vajec nakladly samice želv zelenavých (Testudo hermanni). Vylíhla se
celkem čtyři mláďata, která byla úspěšně odchována. Celkem sedm vajec nakladla užovka stromová (Zamenis longissimus). Vylíhlo se a úspěšně bylo
odchováno pět mláďat, zbylá dvě vajíčka byla neoplozená. Dvě z odchovaných mláďat byla předána do Zooparku Vyškov. Po deseti letech se podařil i
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odchov trnorepů skalních (Uromastyx acanthinura). Samice snesla celkem patnáct vajec, pouze jedno
z nich bylo poškozené. Čtrnáct zbylých vajec bylo umístěno do inkubátoru a úspěšně se vylíhla všechna
mláďata. I v tomto roce doznala změn skupina blavorů žlutých (Pseudopus apodus). Samice nakladly
celkem dvacet osm vajec, z nichž byla naprostá většina neoplozená. Pět mláďat uhynulo ve vejcích a dvě
mláďata byla úspěšně odchována. Samice zmije růžkaté (Vipera ammodytes) porodila sedmnáct mláďat.
Jedno z nich bylo mrtvé, další dvě mláďata později uhynula a jedno mládě muselo být ze zdravotních
důvodů utraceno. Většina mláďat byla po té nabídnuta a prodána soukromým chovatelům. Ve skupině
scinků válcovitých (Chalcides ocellatus) byla odchována tři mláďata. U agam hardún (Stellagama stellio)
jsme neodchovali žádné mládě, i přes skutečnost, že samice agam nakladly dvacet sedm vajec. Většina z
nich byla neoplozených, pět mláďat uhynulo ve vejcích a jedno mládě, které se vylíhlo, bylo neživotné.
V zázemí terárií jsme na konci roku vyměnili vetší část chovatelského vybavení a byla provedena oprava
elektrických rozvodů.

Konírna

V červnu roku 2014 se na statku narodil hřebeček Gordon klisně Gája plemene Shirský kůň 23.6. 2014 a jen o měsíc později 15.7. 2014se narodila na
konírně teplokrevná klisnička Lolla Caroline matce Lea. Pro stáří a nemoc jsme se museli rozloučit s klisnou plemene tarpan Wendy, která by oslavila
30 let. Ta byla plemene polský konik (tarpan) a v dalším roce by oslavila již 30 let.
Na konci roku ke dni 31.12. 2014 tedy bylo celkem na statku a konírně ustájeno 28 koní v majetku Podkrušnohorského zooparku a 14 koní bylo na
konírně ustájeno soukromým chovatelům z okolí.
Stav k 31. 12. 2014
Plnokrevný kůň

Teplokrevný kůň Shirský kůň
Pony shetlandský
Tarpan
1
10
5
2
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Fjord
5

5

Významné příchody zvířat
druh
počet
pižmoň grónský
1.0.0
koroptev fokienská
0.2.0
bulbul červenouchý
1.1.0
los evropský
1.0.0
ovce domácí cápová
0.2.0
panda červená
0.1.0
sob
0.1.0
takin čínský
0.2.0
výr velký
0.1.0

odkud
Zoo Liberec
Zoo Ostrava
Zoo Arnhem (Holandsko)
Zoo Praha
Tierpark Berlin (Německo)
Safari park Peaugres (Francie)
Zoo Praha
Zoo Liberec
Zoo Ohrada

Významné odchody zvířat
druh
ibis skalní
ibis skalní
jeřáb bělošíjí
jeřáb panenský
kraska červenozobá
kraska červenozobá
orel východní
orlosup bradatý
ovce stepní arkal
takin indický
výreček malý
zmije obecná
zubr evropský

počet
0.3.0
2.2.0
1.0.0
0.1.0
0.0.3
0.1.0
0.0.1
1.0.0
1.0.0
1.0.0
1.0.0
0.0.3
1.0.0

kam
Zoo Wroclaw (Polsko)
Zoo Paříž (Francie)
Zoo Wroclaw (Polsko)
Zoo Tallinn (Estonsko)
Zoo Tallinn (Estonsko)
Zoo Lipsko (Německo)
Rosenburg (Rakousko)
Vídeň (Rakousko)
Zoo Tallinn (Estonsko)
Zoo Kolmarden (Švédsko)
Zoo Warszawa (Polsko)
Zoo Paříž (Francie)
Zoo Bernburg (Německo)

Nově chované druhy
- koroptev fokienská (Arborophila gingica)
- králík divoký (Oryctolagus cuniculus)
- agama vousatá (Pogona vitticeps)

Narozená mláďata
druh
alexandr čínský
berneška kanadská
blavor žlutý
buvol domácí
husa �betská
jelen bucharský
jelen lesní
jelen milu
jeřáb bělošíjí
kaloň egyptský
koza domácí
koza domácí - karpatská
koza domácí - kašmírská
kozorožec alpský
kočka divoká
kraska červenozobá
kůň domácí - shirský
kůň domácí - český teplokrevník
makak magot
mandelík hajní
muflon
mýval severní
orebice rudá
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počet mláďat
3
4
2
3
4
2
1
4
1
2
4
6
2
5
1
6
1
1
1
2
18
1
4

orel skalní
orel východní
orlosup bradatý
ovce domácí - cápová
ovce domácí - merinová
ovce domácí - quessantská
ovce domácí - valašská
ovce domácí - vřesová
ovce stepní - arkal
rys karpatský
scink válcovitý
sob
sova pálená
sovice sněžní
straka modrá
takin indický
trnorep skalní
tur domácí - skot skotský náhorní
tur domácí - skot stepní uherský
užovka hladká
užovka stromová
volavka rusovlasá
výreček malý
zmije růžkatá
želva zelenavá
želva čtyřprstá
čírka modrá
celkem

1
1
1
9
7
6
2
4
5
4
5
2
4
1
3
1
14
5
1
7
5
4
3
17
5
6
3
211

Nákup zvířat

Prodej zvířat

druh
alexandr černohlavý
králík divoký
kur domácí
ovce Jákobova
ovce valašská
celkem
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počet
1
4
13
1
1
20

druh
buvol domácí
husa �betská
husice egyptská
jelen milu
koza domácí - kamerunská
kozorožec alpský
kraska červenozobá
kůň domácí - shetlandský pony
kůň domácí - tarpan
kůň domácí - český teplokrevník
kůň domácí - velkopolský
muflon
orel stepní
osel domácí
ovce domácí - cápová
ovce domácí - quessantská
scink válcovitý
trnorep skalní
tur domácí - skot skotský náhorní
tur domácí - skot stepní uherský
užovka stromová
zmije růžkatá
zubr evropský
š�hlovka podkovní
želva bahenní
želva zelenavá
želva čtyřprstá
celkem

počet
4
3
2
2
4
7
2
2
3
1
1
11
2
2
4
4
2
4
5
1
3
10
2
10
2
3
11
107

Chované druhy zapojené v EEP - 13
5.9.1
1.5.0
1.1.0
1.1.0
2.0.0
2.1.0
1.0.0
3.2.0
1.1.0
1.1.0
3.5.0
0.1.0
2.5.0

ibis skalní (Geron�cus eremita)
jeřáb bělošíjí (Grus vipio)
jeřáb bílý (Grus leucogeranus)
jeřáb mandžuský (Grus japonensis)
kůň Převalského (Equus przewalskii)
manul (Otocolobus manul)
norek evropský (Mustela lutreola)
orel mořský (Haliaeetus albicilla)
orlosup bradatý (Gypaetus barbatus)
panda červená (Ailurus fulgens)
pelikán kadeřavý (Pelecanus crispus)
rosomák sibiřský (Gulo gulo)
zubr evropský (Bison bonasus)

Chované druhy vedené v ESB - 9
3.5.0
7.3.0
2.2.0
0.2.0
1.5.0
1.1.0
2.0.0
1.2.0
1.3.0

jelen bucharský (Cervus elaphus bactrianus)
makak magot (Macaca sylvanus)
medvěd hnědý (Ursus arctos)
orel východní (Haliaeetus pelagicus)
rys karpatský (Lynx lynx carphathicus)
sup bělohlavý (Gyps fulvus)
takin čínský (Budorcas taxicolor bedfordi)
takin indický (Budorcas taxicolor taxicolor)
tuleň kuželozubý (Halichoerus grypus)

Chované druhy vedené v ISB - 1
1.0.0

kiang (Equus kiang)

název druhu
bukač velký
bukáček malý
dy�k úhorní
jeřáb popelavý
kočka divoká
kolpík bílý
mandelík hajní
medvěd hnědý
orel mořský
orel skalní
ostralka š�hlá
polák malý
puš�k bělavý
sokol stěhovavý
tenkozobec opačný
užovka stromová
vlk eurasijský
výreček malý
zmije obecná
želva bahenní
čáp bílý
jelec jesen
kormorán velký
moták pochop
výr velký
bobr evropský
čírka modrá
hohol severní
křepelka polní
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la�nské jméno
Botaurus stellaris
Ixobrychus minutus
Burhinus oedicnemus
Grus grus
Felis silvestris
Platalea leucorodia
Coracias garrulus
Ursus arctos
Haliaeetus albicilla
Aquila chrysaetos
Anas acuta
Aythya nyroca
Strix uralensis
Falco peregrinus
Recurvirostra avose�a
Zamenis longissimus
Canis lupus lupus
Otus scops
Vipera berus
Emys orbicularis
Ciconia ciconia
Leuciscus idus
Phalacrocorax carbo
Circus aeruginosus
Bubo bubo
Castor fiber
Anas querquedula
Bucephala clangula
Coturnix coturnix

ohrožení
KOH
KOH
KOH
KOH
KOH
KOH
KOH
KOH
KOH
KOH
KOH
KOH
KOH
KOH
KOH
KOH
KOH
KOH
KOH
KOH
OH
OH
OH
OH
OH
SOH
SOH
SOH
SOH

M, F, U
0.1.0
1.0.0
2.2.0
1.0.0
2.1.1
3.3.0
1.1.1
2.2.0
3.2.0
1.1.0
1.1.0
4.3.2
2.2.0
1.1.0
0.0.6
1.1.2
1.0.0
2.1.1
0.2.2
2.10.7
2.1.0
0.0.2
8.6.0
1.2.0
1.1.0
0.2.0
1.1.1
1.1.0
1.0.0

kulíšek nejmenší

Glaucidium
passerinum
kvakoš noční
Nyc�corax nyc�corax
los evropský
Alces alces alces
rys karpatský
Lynx lynx carpathicus
sova pálená
Tyto alba
sýc rousný
Aegolius funereus
sýček obecný
Athene noctua
užovka hladká
Coronella austriaca
zrzohlávka rudozobá Ne�a rufina

SOH

0.1.0

SOH
SOH
SOH
SOH
SOH
SOH
SOH
SOH

5.7.12
1.2.0
2.4.0
1.1.5
1.2.0
2.2.0
1.1.1
1.1.1
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Celkové stavy zvířat k 31. 12. 2014
Bezobratlí
Název
š�r
Mesobuthus gibbosus
š�r kýlnatý
Euscorpius terges�nus
pokoutník stájový
Tegenaria ferruginea

Stav k 1.1.2014

Příchod
1

Odchovy mláďat

Odchod

Jiné úbytky

1
0.1

Úhyn

Stav k 31.12.2014
0.0.1

1

0
0.1

Ryby
Název
jelec jesen
Leuciscus idus
kapr obecný
Cyprinus carpio
lín obecný
Tinca �nca
střevlička východní
Pseudorasbora parva
ježdík obecný
Gymnocephalus
cernuus
slunečnice pestrá
Lepomis gibbosus

Stav k 1.1.2014
0.0.2

Příchod

Odchovy mláďat

Odchod

Jiné úbytky

Úhyn

Stav k 31.12.2014
0.0.2

0.0.2

0.0.2

0.0.2

0.0.2

0.0.6

0.0.6

0.0.7

0.0.7

0.0.10

0.0.10

Obojživelníci
Název
kuňka východní
Bombina orientalis

Stav k 1.1.2014
0.0.4

Příchod

Odchovy mláďat

Odchod
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Jiné úbytky

Úhyn

Stav k 31.12.2014
0.0.4

Plazi
Název
želva bahenní
Emys orbicularis
želva stepní
Testudo horsfieldii
kazachstanica
želva zelenavá
Testudo hermanni
želva žlutohnědá
Testudo graeca
agama hardún
Stellagama stellio
blavor žlutý
Pseudopus apodus
ještěrka paví
Timon pater
ještěrka perlová
Timon lepidus
scink válcovitý
Chalcides ocellatus
š�hlovka podkovní
Hemorrhois
hippocrepis
trnorep skalní
Uromastyx
acanthinura
užovka amurská
Elaphe schrencki
užovka hladká
Coronella austriaca
užovka stromová
Zamenis longissimus

Stav k 1.1.2014
3.8.10

Příchod

Odchovy mláďat

Odchod
0.0.2

0.2.10

1.0.1

0.0.6

0.1.4

7.3.2

Jiné úbytky

Úhyn

Stav k 31.12.2014
3.8.8

0.0.11

0.0.1

1.2.5

2.1

1.1.1

4.2.5

1.0

1.0

2.3.3

2.3.3

1.1.6

0.0.2

0.0.2

1.1.6

1.0

1.0

2.1.1

2.1.1

1.5.27

1.0.4

1.1.10

0.0.14

1.2

0.0.2

1.0

0.0.10

1.1

0.0.4

1.2.10

1.0.5

1.1.1

1.5.29

1.0.5
1.2.2

0.0.7

0.0.7

0.0.1

0.0.5

0.0.5
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0.1.1

1.1.1
1.1.2

užovka žebříčková
Rhinechis scalaris
zmije obecná
Vipera berus
zmije růžkatá
Vipera ammodytes

0.1

0.1

0.2.5

0.0.3

0.0.7

0.0.13

0.0.11

Odchovy mláďat

Odchod

0.2.2
0.0.1

0.0.8

Úhyn

Stav k 31.12.2014
8.6

Ptáci
Název
kormorán velký
Phalacrocorax carbo
pelikán bílý
Pelecanus onocrotalus
pelikán kadeřavý
Pelecanus crispus
bukač velký
Botaurus stellaris
bukáček malý
Ixobrychus minutus
čáp bílý
Ciconia ciconia
ibis skalní
Geron�cus eremita
kolpík bílý
Platalea leucorodia
kvakoš noční
Nyc�corax nyc�corax
volavka rusohlavá
Bubulcus ibis
plameňák růžový
Phoenicopterus ruber
roseus

Stav k 1.1.2014
8.6

Příchod

Jiné úbytky

4.4

4.4

3.5

3.5

0.1

0.1

1.0

1.0

2.1

2.1

10.11.1

5.2

5.9.1

3.3

3.3

5.7.12

5.7.12

4.1

0.0.4

0.0.4

7.10

3.1

1.0
7.10
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Název

Stav k 1.1.2014

berneška kanadská
Branta canadensis
berneška rudokrká
Branta ruficollis
čírka modrá
Anas querquedula
čírka obecná
Anas crecca crecca
hohol severní
Bucephala clangula
husa domácí - tuluská
Anser anser f.
domes�ca
husa �betská
Anser indicus
husa velká
Anser anser
husice egyptská
Alopochen
aegyp�acus
husice liščí
Tadorna tadorna
husice rezavá
Tadorna ferruginea
kachnička
mandarinská
Aix galericulata
morčák bílý
Mergus albellus
ostralka š�hlá
Anas acuta
polák malý
Aythya nyroca

2.3.10

Příchod

Odchovy mláďat

Odchod

Jiné úbytky

Úhyn

0.0.4

Stav k 31.12.2014
2.3.14

2.0

2.0

1.2

0.0.2

0.0.1

0.0.1

0.1

1.1.1

0.0.1

1.1

1.1

0.0.1

0.0.1

3.3.7

0.0.4

0.0.3

3.3.8

9.10

9.10

1.1

1.1

2.2.1

2.2.1

1.3.2

1.3.2

0.1.2

0.1.2

1.0

0.1

1.1

1.1

1.1

5.3.5

1.0.3
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4.3.2

Název

Stav k 1.1.2014

Příchod

zrzohlávka rudozobá
Ne�a rufina
moták pochop
Circus aeruginosus
orel mořský
Haliaeetus albicilla
orel skalní
Aquila chrysaetos
orel stepní
Aquila nipalensis
orel východní
Haliaeetus pelagicus
orlosup bradatý
Gypaetus barbatus
aureus
sokol stěhovavý
Falco peregrinus
sup bělohlavý
Gyps fulvus
včelojed lesní
Pernis apivorus
bažant zlatý
Chrysolophus pictus
koroptev fokienská
Arborophila gingica
křepelka čínská
Coturnix chinensis
křepelka japonská
Coturnix japonica
křepelka polní
Coturnix coturnix

1.1.1

1.1.1

1.2

1.2

3.2

3.2

1.1

Odchovy mláďat

0.0.1

2.2

Odchod

Jiné úbytky

Úhyn

Stav k 31.12.2014

0.0.1

1.1

1.1

1.1

1.2

0.0.1

0.0.1

1.1

0.0.1

0.0.1

1.0

0.2
1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

0.1

0.1

1.1.5

1.1.5
2.0

2.0

0.0.4

0.0.4

0.0.73

0.0.73

1.0

1.0
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Název
kur domácí
Gallus gallus f.
domes�ca
kur domácí - česká
kropenka
Gallus gallus f.
domes�ca
orebice rudá
Alectoris rufa
páv korunkatý
Pavo cristatus
jeřáb bělošíjí
Grus vipio
jeřáb bílý
Grus leucogeranus
jeřáb mandžuský
Grus japonensis
jeřáb panenský
Anthropoides virgo
jeřáb popelavý
Grus grus
slípka modrá
Porphyrio porphyrio
porphyrio
dy�k úhorní
Burhinus oedicnemus
tenkozobec opačný
Recurvirostra avose�a
holub domácí moravský pštros
Columba livia f.
domes�ca

Stav k 1.1.2014

Příchod

Odchovy mláďat

Odchod

Jiné úbytky

Úhyn

1.4

1.4

0.0.8

0.0.8

0.0.3

0.0.3

3.5
3.4

Stav k 31.12.2014

3.5
0.1

1.0

1.0

1.5

1.1

1.1

1.1

1.1

2.2

0.1

2.1

1.0

1.0

0.1

0.1

2.2

2.2

0.0.7

0.0.1

4.4.7

0.0.6
4.4.7
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Název

Stav k 1.1.2014

hrdlička čínská
Streptopelia chinensis
chinensis
hrdlička divoká
Streptopelia turtur
hrdlička senegalská
Streptopelia
senegalensis
alexandr černohlavý
Psi�acula himalayana
alexandr čínský
Psi�acula derbiana
kulíšek nejmenší
Glaucidium
passerinum
puš�k bělavý
Strix uralensis
puš�k bradatý
Strix nebulosa
puš�k 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

1.1.1

Příchod

Odchovy mláďat

Odchod

Jiné úbytky

Úhyn

0.0.1

Stav k 31.12.2014
1.1

2.1

0.0.4

1.1

0.0.2

1.1.2

1.1

1.0

2.1

5.3.1

1.1.1

0.0.3

0.0.1

1.0

1.0.3

4.3.3

0.1

0.1

2.2

2.2

1.1

1.1

0.1

0.1

1.1.5

0.0.2

0.0.2

2.0

1.1.5
1.0

1.0

2.2

2.2

1.2

1.2

1.2

1.1

1.0

0.1

0.1

2.2
1.1
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Název

Stav k 1.1.2014

výreček malý
Otus scops
mandelík hajní
Coracias garrulus
bulbul červenouchý
Pycnonotus jocosus
čížek lesní
Carduelis spinus
hýl obecný
Pyrrhula pyrrhula
kraska červenozobá
Urocissa
erythrorhyncha
stehlík obecný
Carduelis carduelis
major
straka iberská

Odchovy mláďat

Odchod

5.2

1.1.1

4.1

1.1

0.0.1

1.0

Příchod

Jiné úbytky

Úhyn

Stav k 31.12.2014

0.1

2.1.1
1.1.1

1.1

1.0

1.1

0.1

0.1

0.1

0.1

4.4

0.0.6

1.2.3

3.2.3

0.1.1

0.1.1

1.0

1.0

Savci
Název
kaloň egyptský
Rouse�us aegyp�acus
makak magot
Macaca sylvanus
charza žlutohrdlá
Martes flavigula

Stav k 1.1.2014
2.2.10
7.2

Příchod
0.0.1

Odchovy mláďat
0.0.2

Odchod

0.1

Jiné úbytky

Úhyn
0.2.1

Stav k 31.12.2014
2.0.12
7.3

1.2

1.2
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Název

Stav k 1.1.2014

jezevec lesní
Meles meles
kočka divoká
Felis silvestris
kuna skalní
Martes foina
manul
Otocolobus manul
medvěd hnědý
Ursus arctos
mýval severní
Procyon lotor
norek evropský
Mustela lutreola
panda červená
Ailurus fulgens
rosomák
Gulo gulo
rys karpatský
Lynx lynx carpa�cus
tchoř tmavý
Mustela putorius
tuleň kuželozubý
Halichoerus grypus
vlk eurasijský
Canis lupus lupus
ženetka tečkovaná
Gene�a gene�a
kiang východní
Equus kiang holdereri
kůň domácí - anglický
plnokrevník

2.0

Příchod

Odchovy mláďat

Odchod

Jiné úbytky

Úhyn

Stav k 31.12.2014
2.0

2.1

0.0.1

2.1.1

1.1

1.0

0.1

2.1

2.1

2.2

2.2

3.5

1.0

4.5

1.0
1.0

1.0
0.1

1.1

0.1
1.1

0.1
1.3

2.4

0.1

0.1

1.3

0.1

1.2

2.0

1.0

1.0

4.1

4.1

1.0

1.0

0.1

0.1
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Název
Equus caballus
kůň domácí - český
teplokrevník
Equus caballus
kůň domácí - �ordling
Equus caballus
kůň domácí shetlandský pony
Equus caballus
kůň domácí - shirský
Equus caballus
kůň domácí - tarpan
Equus caballus
kůň domácí velkopolský
Equus caballus
kůň Převalského
Equus przewalskii
osel domácí
Equus asinus
buvol domácí
Bubalus bubalis
jak domácí
Bos grunniens
jelen bucharský
Cervus yarkandensis
bactrianus
jelen evropský
Cervus elaphus
jelen milu
Elaphurus davidianus
koza domácí

Stav k 1.1.2014

Příchod

3.6

Odchovy mláďat

Odchod

0.1

0.1

Jiné úbytky

Úhyn

3.6

2.3
5.12

2.3
0.1

0.5

2.0

1.0

3.5

2.1
1.0

0.1

3.12

0.1

1.4
1.4

1.0

2.0

2.0

1.6
4.5

Stav k 31.12.2014

0.2
1.2

4.0

1.4
0.1

0.2

1.6
0.2

3.6

2.3.3

1.0

6.14

2.2

0.2

1.10

3.1

3.1
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0.1

3.5

0.1

3.2.3

1.0

7.14
1.10

Název
Capra hircus
koza domácí kamerunská
Capra hircus
koza domácí karpatská
Capra hircus
koza domácí kašmírská
Capra hircus
koza domácí - walliská
Capra hircus
kozorožec alpský
Capra ibex
los evropský
Alces alces
muflon
Ovis aries musimon
ovce domácí - cápová
Ovis aries aries
ovce domácí Jákobova
Ovis aries aries
ovce domácí merinová
Ovis aries aries
ovce domácí ouessantská
Ovis aries aries
ovce domácí valašská
Ovis aries aries

Stav k 1.1.2014

Příchod

Odchovy mláďat

2.6

1.7

2.3

0.2

1.1

Odchod

Jiné úbytky

1.3

1.0

2.1

0.1

2.1.1

0.1

3.15

0.3

0.5

1.0

3.10.1
1.0

1.2

0.0.18

0.0.11

0.0.6

0.0.3

4.10.57

4.5

4.3

1.1

0.2

2.17
1.5

4.12

3.3

3.2

1.8

3.3

3.5

0.2

0.1

0.1

1.7

1.2

3.4

1.0

4.10.59

0.3

0.3

0.1

4.13

Stav k 31.12.2014

1.3

1.3

1.2

Úhyn
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0.2

4.11

1.6

0.2

0.3

Název

Stav k 1.1.2014

ovce domácí vřesovištní
Ovis aries aries
ovce domácí - walliská
Ovis aries aries
ovce stepní
Ovis vignei
pižmoň grónský
Ovibos moschatus
wardi
prase divoké
Sus scrofa
prase domácí mangalica
Sus domes�cus
sob
Rangifer tarandus
srnec obecný
Capreolus capreolus
takin čínský
Budorcas taxicolor
bedfordi
takin indický
Budorcas taxicolor
taxicolor
tur domácí - pratur
(zpětné vyšlechtění)
Bos taurus
tur domácí - skot
skotský náhorní
Bos taurus
tur domácí - skot
stepní uherský

1.5

Příchod

Odchovy mláďat

Odchod

Jiné úbytky

1.0

0.2

Úhyn

Stav k 31.12.2014

0.1

2.4

0.1

3.5

2.1

1.0

0.1
0.1

1.0

1.0

0.2

0.2

1.2

0.1

1.3

0.1

1.0

2.8.1
1.0

1.2

4.5

2.0

0.1

1.1

1.1

1.3

0.1

2.7.1

1.0

2.0

0.1

1.2

0.2

0.2

5.7

1.4

4.4

1.3

1.0

0.1
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0.1

1.6

2.2

Název
Bos taurus
velbloud dvouhrbý
- domácí
Camelus bactrianus
zubr evropský
Bison bonasus
bonasus
bobr evropský
Castor fiber
burunduk
Tamias sibiricus
dikobraz srstnatonosý
Hystrix indica
poletuška slovanská
Pteromys volans
svišť bobak
Marmota bobak
sysel obecný
Spermophilus citellus
tarbík egyptský
Jaculus jaculus
králík divoký
Oryctolagus cuniculus
králík domácí
Oryctolagus cuniculus
v. edulis

Stav k 1.1.2014

Příchod

Odchovy mláďat

Odchod

Jiné úbytky

1.3

5.5

Úhyn

Stav k 31.12.2014

0.1

1.2

3.0

2.5

1.2

1.0

1.5

0.2
1.5

1.1

0.1

1.0

1.0.5

1.0

0.0.5

1.0

1.0

1.1.4

1.1.4
1.1

1.1

1.3

1.1

3.11.11

0.2
3.11.11
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použité zkratky
EEP (Evropský chovný program)
ESB (Evropská plemenná kniha)
ISB (Mezinárodní plemenná kniha)
RDB (IUCN Red list - Mezinárodní
červená kniha)
EW (Extinct in the wild) - vyhynulý
v přírodě
CR (Critically Endangered) - kriticky
ohrožený
VU (Vulnerable) - zranitelný
NT (Near Threatened) - téměř
ohrožený
LC (Least Concern) - málo dotčený
KOH - kriticky ohrožený
OH - ohrožený

Celkový stav zvíářat k 31. 12. 2014
Column1
Plazi (Rep�lia)
Ptáci (Aves)
Savci (Mammalia)
Obojživelníci
(Amphibia)
Ryby (Pisces)
Bezobratlí
Celkem (Total)

1.1.2014
Column2 31.12.2014
Column3
druhy
kusy
druhy
kusy
16
139
17
136
74
435
72
437
65
467
65
435
1
4
1
4
6
3
165

29
102
1176

6
2
163

29
2
1043
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STANICE PRO HANDICAPOVANÉ ŽIVOČICHY
V
roce
2014
přijímala stanice
zvířata
ze
spádových oblastí
Chomutovsko,
Kadaňsko
a
Podbořansko.
Přijímána
však
byla i zvířata z
jiných spádových
oblastí (Mostecko,
Lounsko, Teplicko,
Ústecko). Jednalo
se většinou o případy, kdy nás lidé kontaktovali a po dohodě k nám
zvíře donesli. Po jednání se záchrannou stanicí Falco, jsme se rozhodli
rozšířit naši spádovou oblast o Mostecko. Rozšíření o tuto oblast se
bude řešit až po tom co bude postavena nová stanice pro handicapované
živočichy. Práce na nové stanici byly zahájeny v průběhu roku 2014 a
stále pokračují.
Veterinární péči ve stanici zajišťuje soukromá veterinářka MVDr.
Vladimíra Habětínová. Po příjmu zvířete je kontaktován pracovník

Název a sídlo stanice

Podkrušnohorský zoopark Chomutov
Přemyslova 259
43001 Chomutov
tel.: +420 474 624 412, +420 602 459 526
www.zoopark.cz
Zodpovědná osoba: Bc. Iveta Rabasová, č.o. CZ H-00061
Kontaktní osoba: Pavel Krásenský, krasensky@zoopark.cz

zoologie, který zajistí ošetření zvířete u veterináře, případně jeho umístění
ve stanici. O každém příjmu zvířete je veden písemný záznam opatřený
pořadovým číslem. Tyto záznamy jsou uloženy na oddělení zoologie. Záznam
o příjmu obsahuje údaje o nálezci, místě a době nálezu a o zdravotním stavu
zvířete. Veškerá přijatá zvířata jsou evidována v databázi, kterou poskytl
ČSOP a také v evidenci zvířat, kterou si vede Podkrušnohorský zoopark
Chomutov.

Od 1.1.2014 do 31.12.2014 bylo do stanice přijato celkem 271 ex. zvířat v 58
druzích. Nejčastěji byli přijímáni ježci (41 ex.), poštolky (26 ex.), rorýsové
(17 ex.), zajíci (17 ex.) a sýkory koňadry (16). Nejčastějšími důvody příjmu
byla zranění způsobená střetem s dopravním prostředkem a také zbytečně
odebraná mláďata (ježci, poštolky, sýkory, jiřičky, holubi, zajíci). Za zmínku
stojí odchyt samce labutě velké, který v sobě měl zaseknutý háček a vlasec
kolem nohy mu znemožňoval plynulé plavání. Vzhledem k tomu, že se
pohyboval na velkém rybníku, nebylo možné jej chytit. Po dvou neúspěšných
výjezdech jsme jej nakonec ve spolupráci se zahrádkáři a hasiči odchytili. Po
ošetření a zotavení byl samec vypuštěn zpět na rybník, kde ho již očekávala
jeho dlouholetá partnerka.
V průběhu roku byli někteří handicapovaní živočichové (poštolka obecná,
káně lesní) použiti k ekologické výchově v rámci ekotábora a také v
rámci jednotlivých výukových programů, které ekologické centrum při
Podkrušnohorském zooparku Chomutov pořádá.

Záchranná stanice má na webu Podkrušnohorského zooparku vlastní
stránku, kterou v roce 2014 navštívilo více než 3000 návštěvníků. Lidé na této
stránce najdou informace o provozní době stanice a také důležité kontakty.
O handicapovaných živočiších jsme také informovali prostřednictvím
tiskových zpráv, které pravidelně rozesíláme do médií a také v našem
časopise Oáza, který je zdarma rozdáván návštěvníkům zooparku.
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druh
budníček menší
bukáček malý
drozd zpěvný
holub hřivnáč
holub poštovní
holub domácí - věžák
hrdlička divoká
hrdlička zahradní
husa sp.
ještěrka obecná
jezevec lesní
ježek západní
ježek východní
jiřička obecná
kachna divoká
kalous ušatý
káně lesní
kos černý
krahujec obecný
kuna skalní
labuť velká
lasice kolčava
ledňáček říční
moták pochop
muflon
mýval severní
netopýr sp.
netopýr rezavý
netopýr ušatý
netopýr vousatý
poštolka obecná

počet

114/1992

1
1
2
4
1
13
1
2
3
6
1
36
5
11
3
9
13
2
3
4
2
1
1
1
1
1
9
4
1
1
26

SO
SO
SO
OH
SO
SO

puštík obecný
racek bělohlavý
racek chechtavý
racek mořský
racek sp.
rehek zahradní
ropucha zelená
rorýs
sojka obecná
srnec obecný
straka obecná
strakapoud prostřední
sýkora koňadra
sýkora modřinka
sýkora sp.
špaček obecný
ťuhýk obecný
užovka hladká
užovka stromová
vlaštovka obecná
volavka popelavá
vrabec sp.
výr velký
zajíc polní
zmije obecná
zvonek zelený
žluna zelená
celkem

SO
SO
-
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3
2
2
1
1
3
1
17
3
11
5
1
16
3
2
1
1
2
1
1
2
2
1
17
1
1
1
271

OH
OH
OH
OH
SO
KO
OH
OH
KO
-

ÚTULEK PRO PSY
Psí útulek v Chomutově poskytoval celoročně péči psům, kteří se z různých důvodů ocitli bez
domova. Nejvíce psů bylo odchyceno v ulicích města po předchozím upozornění občanů. Přijímáni
byli i psi po zemřelých či těžce nemocných majitelích. Po přijetí byla psům poskytnuta veškerá
potřebná veterinární péče: zbavení vnitřních a vnějších parazitů, ošetření chrupu a v případě
agresivních jedinců i kastrace. Následně byli umístěni do karantény. Většina psů našla nové majitele, část přijatých psů
byla vrácena majiteli původnímu.

Celoročně probíhal i kastrační program koček. Celkem bylo vykastrováno 13 kocourů a 23 koček z různých chomutovských
lokalit. Pro město Chomutov provedl pracovníci psího útulku 45 odchytů zvířat, převážně psů. Odstraněno bylo 66
kadáverů zvířat na území Chomutova, většinou přejetých na silnicích (kočky, psi, srny, kuny, zajíci, různí ptáci).

Pracovníci útulku prezentovali psy na výstavě Severočeský voříšek v Kadani, kde se umístili na 2. místě v kategorii velká
fena a 3. místě v kategorii malý pes. Zúčastnili se umisťovací výstavy v Praze a bene�iční akce pro útulky v Kadani v areálu
Františkánského kláštera.
Pro příznivce uspořádal Psí útulek Dny otevřených dveří. Na prohlídku mohli zájemci přijít o Velikonocích 19. 4., na Den
dětí 31. 5. a o Vánocích 20. 12..

Poděkování patří všem přátelům a
sponzorům útulku za věcné i �inanční dary,
ale i nezbytnou pomoc při venčení psů.

Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

do útulku
53
20
21
25
13
28
23
17
17
22
20
22

z útulku
43
20
29
18
20
21
21
23
18
16
24
14
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u nového majitele
29
14
22
11
13
10
17
18
13
12
16
13

původnímu majiteli
14
5
7
6
7
11
4
5
5
4
8
1

úhyn
1
1

DOPRAVA A PROVOZ
Provozní úsek zajišťoval celoročně servis pro další oddělení PZOO:
- sklizeň zeleného krmení - z části na plochách v areálu PZOO z části na plochách Agrocomu Hrušovany
- sekání výběhů a volně přístupných ploch v areálu
- sekání a navážení vojtěšky – z pozemků Agrocomu Hrušovany a ze soukromých pozemků p.Tomáše Karla
- výroba sena na plochách letiště Pravice a v areálu PZOO
- v průběhu celého roku probíhalo vláčení, mulčování a sekání nedopasků v koňských výbězích, v areálu Staré Vsi a v Eurosafari
- celoroční zajišťování okusu pro zvířata – z areálu PZOO a v blízkého okolí v rámci prořezávek porostu, pod elektrorozvody a od soukromých osob
- štěpkování větví a následné využití štěpky ve výbězích zvířat, pod dětskými atrakcemi a při zahradnických úpravách
- zimní údržba komunikací, odhrnování sněhu a inertní posyp
- sběr jedlých kaštanů, sklizeň hroznového vína a jablek
- na základě kontroly herních prvků byly odstraněny některé dětské atrakce a nahrazeny herními prvky, které svými parametry splňují platné normy, pod
některými herními prvky byly pro větší bezpečnost návštěvníků nainstalovány pryžové dopadové plochy
- ze zbytků okusu byly vyrobeny košatiny kolem nádob na odpadky
- ve Staré Vsi byly nabíleny všechny budovy a nainstalováno venkovní osvětlení budov ledkovými re�lektory
- byla opravena vodní kaskáda
- v kinosále PZOO proběhla výměna dřevěných sedaček za koženkové ze ZOO Dvůr Králové
- na správní budově došlo k rekonstrukci sociálního zařízení a rozšíření šaten pro zaměstnance
- byla opravena kancelář ekonomie
- vstupní brány do PZOO byly vybaveny hliníkovými žaluziemi

V důsledku nadměrného množství srážek během celého roku docházelo ve větším množství k půdní erozi,
bahno s vodou bylo vyplavováno i na návštěvnické cesty.
Ve výbězích kde k množství srážek přibylo ještě zatížení zvířaty docházelo k hromadění bahna ve spodních
částech výběhů, bahno bylo nutné za pomoci nakladače vyvozit. Ve výběhu zubrů a koní došlo ke kumulaci
vody, kterou odčerpali členové Sboru dobrovolných hasičů Chomutov se svou i technikou zapůjčenou od
Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje.
Dešťové srážky způsobily podmáčení kořenového systému stromů, stromy se následkem toho vyvrátily.
Nejzávažnější škodu způsobil dub, který se zřítil na kiosek U Vlka a poškodil nejen krytinu , ale i střešní
trámy a vazníky.
Dalším nežádoucím zdrojem vody byl i prasklý přívod vody nad Dětskou zoo.
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Vozový park

V roce 2014 proběhla dvě výběrová řízení na nákup techniky – Traktor Z-8541.14 Proxima plus 90 s čelním
nakladačem, dodavatel AGROZET České Budějovice, a.s., cena vč. DPH 1.343 100,- Kč a víceúčelový stroj HAKO CM
600 se zametací nástavbou a cisternou, dodavatel Unikont Group s.r.o., cena vč. DPH 2.455.090,- Kč . Traktor s čelním
nakladačem bude dodán v lednu 2015, zametací vůz před započetím nové návštěvnické sezóny – v březnu 2015. Na
konci roku jsme prodali traktor SAME DORADO.
I když se za poslední dva roky podařilo část vozového parku obměnit, stále zůstává skutečností, že vozový park PZOO
je opotřebený. V tuto chvíli by bylo především nutné pořídit 2 nové soupravy na přepravu návštěvníků - náhradou
za Lokálku Amálku a Safari EXPRES a minimálně naplánovat nákup dvou nových elektromobilů.

Spotřeba pohonných hmot
Column1
Leden
Únor

Náklady na údržbu

Natural ( litry)

129,82

Nafta ( litry)

1353,13

69,8

1149,16

Březen

36,22

2224,55

Duben

97,37

1214,09

Květen

282,51

2154,84

Červen

265,18

1146,81

Červenec

189,58

2140,96

Srpen

116,33

2035

94,61

1033,94

Říjen

154,46

2413,21

Listopad

108,14

1145,76

Prosinec

126,07

1031,16

Září

CELKEM

1670,09

19042,61

Vozidlo

Náklady

Avia

3647,-Kč

Man

1767,-Kč

Iveco

30160,-Kč

Citroen Jumper

2185,-Kč

Kia

23584,-Kč

Transit

2245,-Kč

Safari

4973,-Kč

Amálka

6894,-Kč

Same Dorado

30071,-Kč

Zetor 7211

46469,-Kč

John Deer

19738,-Kč

Renault

9025,-Kč

V3S
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TECHNICKÝ ÚSEK
„Kaštanka – ošetření památných stromů“
OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny
Oblast podpory 6.3 – Obnova krajinných struktur – péče o památné stromy

V období od ledna do února 2014 proběhla v Podkrušnohorském zooparku
Chomutov p.o. akce – „Kaštanka – ošetření památých stromů“ v rámci
Operačního programu Životního prostředí v oblasti podpory – Obnova
krajinných struktur – péče o památné stromy. Cílem akce bylo udržení
a posílení biodiverzity v rámci lokality a zároveň zachování dutin pro
saproxylický hmyz, zvlášť ohroženého páchníka hnědého a ohroženého
roháče obecného. Provedené práce přispěly k dlouhodobé stabilizaci
stávajících starých dutinových stromů a zabránili vzniku otevřených dutin.
U mladších stromů se zajistí jejich rozvoj v dlouhodobé perspektivě tak, aby
byla zachována kontinualita stanoviště. Ořezané větve byly ponechány na
místě, aby umožnily vývoj larev saproxylického hmyzu.
Pro zachování biodiverzity a mikrohabitat, kde se chráněný hmyz vyskytuje,
bylo potřeba zvolit vhodnou metodu ošetření stromů a jejich dutin. Zásadním
opatřením byla redukce nestabilních větví a opatření ke stabilizaci kmenů
kaštanovníků. Byly navrženy různé druhy řezů podle stavu každého stromu.
Jednotlivé typy řezů odpovídaly tak zvanému „přírodě blízkému“ ošetření a
byly provedeny s použitím stromolezecké techniky.
Projekt byl �inancován z prostředků ERDF, SFŽP ČR a vlastních zdrojů.
Dotace ERDF – 432 461,30 Kč, dotace SFŽP – 25 438,90 Kč, vlastní zdroje
– 50 877,80 Kč
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“Stanice pro handicapovaná zvířata”
OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Prioritní osa 6 – Zlepšování stavu krajiny a přírody

Od roku 2013 se v Podkrušnohorském zooparku Chomutov realizuje projekt “Stanice pro
handicapovaná zvířata” v rámci Operačního programu Životního prostředí. Tento projekt
je spolu�inancován z prostředků ERDF, SFŽP ČR a vlastních prostředků. V rámci realizace
akce bude provedena rekonstrukce stávajícího objektu, který bude sloužit jako zázemí pro
obsluhu stanice, dále bude vybudován objekt ordinace, venkovní voliéry, přístřešek pro
automobil a další objekty, související se zajištěním provozu areálu.

Stanice bude vybavena automobilem, který se bude používat pro převoz handicapovaných
zvířat. Předpokládaný termín pro ukončení akce je květen 2015.

Celkové náklady na vybudování stanice činily 10 046 907 Kč, z toho byl příspěvek z fondu
Evropské unie 8 539 871 Kč (85 %), příspěvek SFŽP ČR 502 345 Kč (5 %) a příspěvek
Podkrušnohorského zooparku Chomutov, p. o. 1 004 691 Kč (10 %)
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EKONOMIE

K 31.12.2014 vykázal zoopark kladný hospodářský výsledek ve výši 5 356,00 Kč.
Výnosy celkem za rok 2014 činily 42 105 012,00 Kč.
Z toho jsou dotace na provoz 21 795 039,00 Kč v tomto členění:
• od zřizovatele na provoz
• dotace zřizovatel – Den Země
• dotace zřizovatel – Den dětí
• Ústecký kraj – provoz záchranné stanice pro handicapovaná zvířata
• Ústecký kraj – ekologické výukové programy
• dotace na pracovní místa VPP a SUPM
• dotace na pracovní místa RCV s.r.o. „Práce bez překážek“
• dotace na pracovní místa ASISTA s.r.o. „Na startu v padesáti“
• dotace na pracovní místa JOB Asistent s.r.o. „Práce pro každého v ÚK“
• dotace na pracovní místa BFZ o.p.s. „Rovná šance“
• dotace MŽP na provoz ZOO
• dotace MŽP revitalizace Kaštanky
• dotace Cíl 3 – Marketingová opatření partnerských měst

18 000 000,00 Kč
15 000,00 Kč
10 000,00 Kč
100 000,00 Kč
28 600,00 Kč
1 155 723,00 Kč
291 958,00 Kč
42 377,00 Kč
210 923,00 Kč
525 549,00 Kč
712 530,00 Kč
457 900,00 Kč
244 479,00 Kč

I v roce 2014 přispívali jednotliví občané, organizace, školy a příznivci Podkrušnohorského zooparku Chomutov na provoz zoo formou
adopcí zvířat, darů a dárcovských SMS. Dary na výživu a podporu zvířat činily v roce 2014 334 205,00 Kč, z toho:
•
•
•
•

adopce a sponzoring zvířat
anonymní dary do kasiček
účelové dary návštěvníků
dárcovské SMS

151 800,00 Kč
89 152,00 Kč
88 693,00 Kč
4 560,00 Kč
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Výnosy

Náklady

Vlastní výnosy při zapojení fondů byly ve výši 20 309 973,00 Kč.

Náklady celkem za rok 2014 činily 42 099 657,00 Kč.

účet
601
602
603
604
644
646
648
649
662
663

výnosy
Tržby za vlastní výrobky
Tržby z prodeje služeb
Tržby z pronájmu
Tržby za prodané zboží
Výnosy z prodeje materiálu
Výnosy z prodeje majetku
Zúčtování fondů
Ostatní výnosy z činnos�
Úroky
Kurzové zisky

celkem vlastní výkony
672 příspěvky a dotace na provoz
Celkem výnosy
zisk

celkem Kč

%

128 496
13 208 692
144 138
830 210
713 398
264 000
334 205
4 684 799
1 990
45

0,63
65,04
0,71
4,09
3,51
1,30
1,65
23,07
0,01
0,002

20 309 973,00
21 795 039,00
42 105 012,00
5 355,00

48,24
51,76
100,00
0,01

účet
501
502
504
508
511
512
513
518
521
524
525
527
538
542
544
549
551
558

náklady
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Prodané zboží
Spotřeba zásob vlastní výroby
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Jiné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Jiné daně a poplatky
Jiné pokuty a penále
Prodaný materiál
Ostatní náklady z činnos�
Odpisy majetku
Pořízení drobného
dlouhodobého majetku
563 Kurzové ztráty
Celkem náklady
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celkem Kč

%

6 049 794
1 758 898
671 386
-59 215
1 226 523
148 343
6 725
8 328 539
15 119 888
4 943 031
31 077
623 096
574 444
2 500
48 267
596 326
1 180 146
846 490

14,37
4,18
1,59
0,14
2,91
0,35
0,02
19,78
39,92
11,74
0,07
1,48
1,36
0,006
0,11
1,42
2,80
2,01

3 398
42 099 657,00

0,008
100,00

Porovnání soběstačnosti v letech 2009 - 2014
Ukazatel
Náklady celkem (Kč)
Vlastní výnosy vč. darů (Kč)
Soběstačnost (%)
Kry� nákladů zřizovatelem (%)
Ostatní kry� nákladů (dotace MŽP
a ostatní dotace) (%)

2009
36 995 340
16 424 051
44,39
45,75
9,90

2010
35 131 029
15 710 586
44,72
44,74
10,47

2011
35 812 694
17 030 703
47,55
43,96
8,57
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2012
34 849 540
16 433 417
47,16
46,62
6,22

2013
37 360 319
16 719 405
44,75
49,50
5,75

2014
42 099 657
20 309 973
48,24
42,76
9,01

PRACOVNÍCI A SPOLUPRACOVNÍCI ZOOPARKU
Dotovaná pracovní pozice propagace:

Pracovníci a spolupracovníci zooparku
k 31.12.2014

František Kremer 2.5. – 30.11.2014

Ředitelka
Bc. Iveta Rabasová

Provoz
Ing. Drahomíra Slačíková – vedoucí provozu, zástupkyně ředitelky
Marie Bišingerová – uklízečka
Miroslav Borč – dělník; do 30.6.2014
Luboš Čeloud – elektrikář
Lukáš Halaš – řidič-opravář
Regina Kalabusová – technik dopravy
Michal Karlovský - dělník
Robert Karlovský – dělník
Petr Kub – řidič, údržbář
Vladislav Opálka – dělník
Martin Pavlíček – údržbář
Jan Pavlík – dělník; do 18.4.2014
Václav Rouč – řidič, údržbář; od 1.5.2014
Pavel Švob – elektrikář; do 30.6.2014
František Vostrý – řidič, údržbář

Útvar ředitelky
Lenka Faltejsková – asistentka ředitelky
Ivana Procházková – investiční technik, BOZP, PO
Nikola Puchingerová – středisko ekologické výchovy; do 31.8.2014
Bc. Barbora Thumsová – středisko ekologické výchovy; od 1.9.2014

Ekonomie:
Barbora Jirásková – ekonomka, personalistka
Jarmila Čížková – účetní
Milena Marešová – pokladní – prodavačka
Hana Ulrychová –
pokladní – prodavačka
Jarmila Vrbová – pokladní – prodavačka
Zdeňka Zoubková – účetní
Dotovaná pracovní pozice ekonomie:
Aneta Kalabusová 1.1. – 28.2.2014

Propagace
Martina Pelcová – vedoucí propagace
Martina Andělová – pracovnice propagace; do 30.4.2014
Bronislav Pícka – pracovník propagace
Ing. Martin Šopf – pracovník propagace; od 1.6.2014
Mgr. Věra Stejná – průvodkyně
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Dotované pracovní pozice provoz:
Jan Bilý 3.2. – 31.7.2014; od 1.9.2014
Vlasta Cyprisová 3.3. – 31.7.2014
Eva Fišáková 14.2. – 18.2.2014
Zdeněk Gorol 2.5. – 3.11.2014
Marcela Grusová 19.2. – 31.8.2014
Alexander Hangurbadžo 2.5. – 3.11.2014
Barbora Hiršová 5.4. – 25.8.2014
Petr Holub 1.5. – 3.11.2014
Dalibor Houška 5.5. – 30.11.2014
Jiří Jedlička 3.3. – 9.5.2014
Petra Jindřichová 1.5. – 30.11.2014

Tomáš Jůdl 1.5. – 3.11.2014
Roman Kima od 1.10.2014
Ludvík Kostka 2.5. – 3.11.2014
Pavel Krok 3.2. – 31.7.2014; od 1.9.2014
Jiří Kuchár do 30.11.2014
Libor Maťo do 1.4. 2014
Marek Moravec 1.8. – 26.9.2014
Martin Pechát od 1.9.2014
Stanislav Pešek do 30.11.2014
Miroslav Poncar 1.10. – 30.11.2014
Václav Rouč do 30.4.2014
Miroslav Schlögl do 10.7.2014
Zdeněk Schneedorfer od 1.5.2014
Stanislav Šmíd do 31.3.2014
Radek Vašíček 1.5. – 3.11.2014
Pavel Vít 1.5. – 19.6.2014
Tomáš Vysoký od 1.10.2014
Marcela Zosiková od 1.9.2014

Marcela Horáčková – ošetřovatelka
Jitka Jindrová – ošetřovatelka
Pavel Krásenský – zoolog, evidence zvířat
Hana Palubjaková – ošetřovatelka
Kristýna Spoustová – ošetřovatelka
Todor Stojanov – chovatel
Bc. Věra Tajšlová - ošetřovatelka
Libor Vašíček – ošetřovatel
Hana Vodopivcová – ošetřovatelka
Lukáš Vosmík – ošetřovatel
Petra Zálešáková – ošetřovatelka
Jaroslav Zelinka – chovatel
Nikola Ziegelschmiedová – ošetřovatelka
Vladimíra Habětínová, MVDr. - veterinární služby, externí pracovník
Dotované pracovní pozice zoologie:
Daniel Havel do 31.10.2014
Kateřina Toušová od 1.2.2014
Ing. Ingrid Veselá Volfová od 1.2.2014

Zahradníci
Ing.Karel Pařížský – hlavní zahradník
Lenka Horáčková – zahradnice

Chov koní
Jaroslava Klímová – vedoucí chovu koní od 1.10.2014
Alena Kubová – ošetřovatelka
Blanka Peterková – ošetřovatelka
Marcela Procházková – ošetřovatelka
Alena Voborníková – ošetřovatelka

Dotované pracovní pozice zahradníci:
Pavla Dufalová od 1.9.2014
Karel Hájek 2.5. – 3.11.2014
Zoologie
Miroslav Brtnický – hlavní zoolog
Klára Fartáková – ošetřovatelka
Alena Fričová – ošetřovatelka
Petra Fuksová – ošetřovatelka
Daniel Havel – chovatel od 1.11.2014
Petr Hora – chovatel
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ÚDAJE O ZOOPARKU

Podkrušnohorský zoopark Chomutov, příspěvková organizace
Rozloha v ha : 112
Počet zvířat : 163 druhů/ 1043 jedinců
Počet Evropských chovných programů (EEP): 13 druhů/ 66 jedinců
Počet Evropských plemenných knih (ESB): 9 druhů/ 37 jedinců
Členství v odborných organizacích:
UCSZOO - Unie českých a slovenských zoologických zahrad
WAZA - Světová asociace zoologických zahrad a akvárií
EAZA - Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií
EARAZA - Euroasijská regionální asociace zoologických zahrad
a akvárií
Spolek chovatelů zubra evropského
ASCHK - Asociace svazů chovatelů koní ČR

Statutární zástupce:
Bc. Iveta Rabasová
Adresa:
Podkrušnohorský zoopark Chomutov, p. o.
Přemyslova 259
43001 - Chomutov, CZ
Tel.:
+420 474 629 917
Fax:
+420 474 624 412
E-mail:
zoopark@zoopark.cz,
secretary@zoopark.cz
Web:
www.zoopark.cz
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PODĚKOVÁNÍ

Statutární město Chomutov
Ústecký kraj

Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří významně pomohli svou prací.

Poděkování patří i lidem a organizacím, kteří pomáhají chomutovskému
Psímu útulku věcnými a �inančními dary, sbírkami a venčením psů.

Adoptivní rodiče a sponzoři
Firmy a jednotlivci:
Agrocom Hrušovany
Členové Jezdeckého klubu PZOO Chomutov
Globus Chomutov
Hasičský záchranný sbor Chomutov
Hlaváček a synové, Boleboř
Jiří Král
Kobra Údlice
Lesy České republiky, s.p. lesní správa Klášterec nad Ohří
Městské lesy Chomutov
OV KSČM Chomutov
Pila Chomutov s.r.o
PRO Chomutov
První občanský pivovar Chomutov, Pavel Krýsl
Radovan Bohumil Smokoň
Severočeské doly, a. s.
Skupina ČEZ
Účinkující na akci Pohádkové safari
Zámečnictví Vejražka

53

