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Údaje o zooparku
Podkrušnohorský zoopark Chomutov, příspěvková organizace
Statutární zástupce:
Bc. Věra Fryčová
Adresa:
Přemyslova 259
430 01 Chomutov
Tel.:
474 629 917
E-mail:
zoopark@zoopark.cz
Web:
www.zoopark.cz

Ekonomie
Ekonomické údaje o výkonech zoo v roce 2017 - Kč
Návštěvníci a vstupné
Vstupné
Počet osob

287 207

z toho
děti

dospělí

děti

letní/zimní

letní/zimní

100/80

105 992

60/50

Ekonomické údaje o výkonech v roce 2017 (v tis. Kč)
Pracovníci
Celkem Investice v tis. Kč – pořízení

Stavby

Stroje

Příspěvek
zřizovatele

1 170

6 934

3 015

Celkem přepočtených
pracovníků

Chovatelé přepočtení

Průměrná mzda

74

22

23 164

Ekonomické údaje o výkonech zoo v roce 2017 (v tis. Kč)
Příjmy
1

Členění vlastních příjmů
2

3

4

5

6

Veřejné dotace
7

8

Z
Výnosy
Výnosy
Prodej
Nájmy,
Ostatní
Celkem toho Vstupné
z
z
zvířat
pronájmy
výnosy
vlastní
prodeje
reklamy

56 417

25
624

13 696

144

421

1 082

121

9 762

9

10

12

11

Ostatní
MŽP

1 209

Zřizovatel

28 849

kraj granty

EU

státní
rozpočet

123

0

612

13

14

Soběstačnost v Soběstačnost v %
Dary a
% (vlastní příjmy
(bez
sponzoring + sponzorské
sponzorských
dary)
darů)

398

46,12 %

45,42 %

Neinvestiční výdaje v roce 2017 (v tis. Kč)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Veterinární péče
Celkem

59 231

Mzdové
prostředky

29 941

Krmiva
Steliva

3 306

Náklady na
Opravy a
pořízení zboží údržba

708

951

Energie

3 021

Vodné,
stočné

1 279

Odpisy

1 870

Odpisy
odvedeny
zřizovateli

0

Celkem

z toho
vlastní

z toho odměny
vet. lékařů

606

5

601

Projekty
Projektů uskutečněné v roce 2017

Projekty probíhající od roku 2017

Plujeme osvětou
Ošetření stromů NATURA 2000 - zoopark

Handmade

Naučná stezka Náš les
Rekonstrukce zimoviště
Příspěvek zoologickým zahradám

Enzedra

O přírodě – přirozeně v přírodě
Podpora investičního vybavení ZS Chomutov
Program péče o krajinu MŽP
Dny evropského dědictví ve Staré Vsi
Masopustní průvod městem a veselice ve skanzenu
Skanzen ráj malířů
Přidejte se k nám_Jezdectví pro všechny
Dětské pohledy na Kamencové jezero
Skanzen ráj malířů
Naučme se žít ekologicky, jde to jednoduše a
logicky
Odpočinek a hnízdiště pro ptáky
Od vajíčka k prvnímu letu
Propagace území NATURA 2000 v Chomutově
Rekonstrukce budov a nákup doprav prostředků

Péče o evropsky významnou
lokalitu soustavy NATURA 2000
Zoopark – Chomutov

Program na podporu přeshraniční
spolupráce mezi ČR a Svobodným
státem Sasko 2014–2020

Program na podporu přeshraniční
spolupráce mezi ČR a Svobodným
státem Sasko 2014–2020

Projekty vyúčtované v roce 2017
Obnova biotopu
Měníme svět
Přidejte se k nám
Krmítka pro veverky

Návštěvnost
Návštěvnost PZOO od roku 2010
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Leden

2 207

3 751

3 848

2 849

4 223

3 857

3 298

1 539

Únor

6 066

9 212

7 754

6 393

13 599

9 823

9 689

6 139

Březen

15 842

25 289

28 197

14 376

34 825

23 131

22 758

23 316

Duben

45 331

58 134

49 199

31 750

60 691

78 361

40 046

43 939

Květen

69 931

87 932

77 946

54 472

86 205

108 399

68 917

71 218

Červen

102 956

119 678

107 668

88 216

116 518

142 463

96 447

101 496

Červenec

137 189

158 506

143 855

130 091

155 777

180 959

141 293

143 188

Srpen

174 952

195 863

184 310

169 635

199 974

216 824

183 870

184 086

Září

192 736

217 811

203 336

183 873

213 675

232 393

201 097

197 789

Říjen

208 031

231 834

213 489

198 975

226 899

246 505

215 190

211 964

Listopad

214 758

238 273

218 039

204 511

234 642

253 318

219 532

216 185

Prosinec

216 396

242 171

220 841

209 755

240 117

259 252

224 310

219 177

Souhrn návštěvnosti na Kamencovém jezeře a PZOO Chomutov dle měsíců za rok 2017
Měsíc
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Celkem

Kamencové jezero
0
0
0
0
5 112
14 050
22 960
24 261
1 647
0
0
0
68 030

PZOO
1 539
4 600
17 177
20 623
27 279
30 278
41 692
40 898
13 703
14 175
4 221
2 992
219 177

Celkem
1 539
4 600
17 177
20 623
32 391
44 328
64 652
65 159
15 350
14 175
4 221
2 992
287 207

Návštěvnost Kamencového jezera 2017
Období
Děti 0-3let
Děti 3-15let
Dospělí platící
Dospělí ZTP
Návštěvníci po 17 h
Škola děti
Škola doprovod
Permanentky děti od 3 do 15
let
Permanentky dospělý
Minigolf
Ubytování
Celkem za období
Celkem od sezony

1.5.201731.5.2017
185
369
1519
26
148
0
0

1.6.201730.6.2017
735
1619
6073
83
516
0
0

1.7.201730.7.2017
864
2222
7364
112
607
0
0

1.8.201731.8.2017
461
2 761
8 139
143
679
0
0

1.9.201730.9.2017
300
10
294
0
15
0
0

124

115

408

449

4

2374
110
257
5112
5112

2678
572
1659
14050
19162

5091
1250
5042
22960
42122

6 464
1 367
3 798
24 261
66 383

293
150
581
1 647
68 030

Marketing
Pracovní náplň oddělení marketingu je provázena setrvalou snahou o spokojenost návštěvníků a zahrnuje
všechny činnosti zooparku, od zajištění zdrojů, přípravu, propagaci až po konečnou realizaci akcí. Náplň
pořádaných akcí navazuje na základní poslání zooparku, přiblížit návštěvníkům a zejména dětem život v
přírodě a získat je pro spolupráci na její ochraně.
Oddělení připravilo celou řadu 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.
K nejoblíbenějším aktivitám patří bezesporu jízdy do obory Eurosafari, kde mohou návštěvníci pozorovat různé
druhy zvířat z bezprostřední blízkosti. Pozorovat zvířata mohli návštěvníci také po setmění v rámci večerních
jízd Safari expresem, tradičně pořádaných během letních prázdnin.
Akce pořádané pro veřejnost
•

Jízda Tří králů

•

Masopustní průvod a veselice

•

Probouzení medvědů hnědých

•

Velikonoční neděle ve Staré Vsi

•

Den Země

•

Pálení čarodějnic

•

Den dětí

•

Pohádkové safari

•

Den zvířat

•

Strašidelná zoo

•

Adventní neděle ve Staré Vsi
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Adopce a sponzoring
Všem adoptivním rodičům a sponzorům patří velké poděkování
Jméno adoptivního rodiče

Adoptované zvíře

Eva Halmiová

sova pálená, želva

Martina Losová

páv korunkatý

Monika Syrovátková

záchranná stanice

Marcel Pitterling

kalous ušatý, husice liščí

Michaela Kundrtová

koza domácí, kuňka v.

A. Pospíšil – M Monteza

velbloud

Mgr. Jana Galková

orel východní

Bruno Fischer

kachnička mandar.

Jan Hartman

sova pálená

A. Pospíšil - M Monteza

vlk eurasijský

Aneta Chrudimská

zmije růžkatá

Jana Hrzánová

kuňka východní

Ondřej Černý

kuňka východní

Břízová a Konvalinka

sovice sněžní

Ing. Čechová

páv korunkatý

Toyoda Gosei

neurčený druh

Zdenka Krkošková

burunduk, jelen milu

Zdenka Krkošková

sova pálená

Kateřina Riglová

ještěrka perlová

ZŠ Žatec

sova pálená

Marie Hellerová

páv korunkatý

Spolek při ZŠ

mýval severní

Mikroregion Perucko

koza kamerunská

Lucie Navrátilová

puštík obecný

JUDr. Zbyněk Fibich

mýval severní

REISSWOLF

vlk eurasijský

Ing. Jan Řehák

orel východní

Tomáš Kubelík

makak magot

Ing. Simona Fialový

bulbul červenouchý

Lenka Chytková

ovce valašská

Hana Tomsová

kaloň egyptský

Dana Fialová

poletuška slovanská

Ekonvert, s. r. o.

výr velký

Ekonvert, s. r. o.

varan stepní

Parker Hannifin Ind. S.r.o.

orel mořský
užovka stromová, užovka amurská, agama
hardún, trnorep africký

Milan Vohnout
Milan Zelenka

želva bahenní, trnorep africký

Jiřina Harajdová

manul

Jiřina Harajdová

sovice sněžní

Hana Rygerová

scink válcovitý
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Irena Pikalová

Koza kamerunská, koza karpatská

ZŠ Heyrovského

puštík obecný, zmije, sova, ovce

ZŠ, MŠ Chomutov – Iveta Babická

koza, poletuška, ještěrka, páv

Marie Kadlecová

ještěrka perlová, trnorep africký

Michaela Sojková + 2.B Heyrovského

sova pálená

Michal Gabriss

páv korunkatý

Jan a Jakub Klokanovi

želva zelenavá

Ludmila Dolejšová

medvěd hnědý

Marie Kadlecová

kuňka východní

Petr Čech

rys karpatský

1.ročniky střední energetická a stavební

varan stepní

Maksim Rambousik

agama hardún

František Kováč

sova pálená

PaedDr. Jan Micka
Milan Štefanov

kočka divoká – sponzoring
velbloud dvouhrbý – sponzoring

NONAC s. r. o.

sýček velký a kuňka obecná

Ing. Marie Bičišťová

želva Zuzanka
užovka amurská, stromová, žebříčková, zmije
růžkatá

Adam a Mirek Hlaváčovi
Severočeská teplárenská, a.s.

sob polární
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Muzeum lidových staveb Stará Ves
Servis pro návštěvníky
Areál Staré Vsi byl doplněn o další zastřešené posezení u větrného mlýna. Byly obnoveny odpadkové koše a
jejich počet byl zvýšen tak, aby byly vytvořeny optimální podmínky pro průběžné dodržování čistoty. Na
vybraných místech expozic byly umístěny židle, které využívají zejména starší návštěvníci.

Expozice
Bylo pokračováno v opravách a ošetření exponátů. Expozice jsou jako celek odborně udržovány jako celek a
mají vysokou vypovídací etnografickou hodnotu.
Z depozitáře byly dovezeny vybrané exponáty a byly vhodně umístěny do expozic. I v tomto případě byly
provedeny jejich odborné opravy a konzervace.
Na začátku září byly otevřeny expozice tkalcovství, přadláctví, cukrářství a zimní výstava na půdě roubenky.
Unikátní exponáty se podařilo získat a zkompletovat na základě darovacích smluv a smlouvy o zápůjčce pro
expozice cukrářství a tkalcovství (přibližně 200 let starý velký stav, vřeteno s ručně upředenou přízí vyšší
historické hodnoty, sady cukrářského nádoby ze zač. minulého století). Součástí expozice tkalcovství a
přadláctví jsou nové pracovní stavy určené pro výuku při řemeslných dílnách. Expozice cukrářství je
koncipována tak, aby při vybraných příležitostech bylo možné rozšíření o ukázky cukrářské výroby podle
starých receptů.
Větrný mlýn byl opakovaně využíván jako výstavní síň výtvarného umění. Největším úspěchem byla výstava
obrázků – vtipů Jiřího Wintra Neprakty, kterou zahájila Daniela Winterová.
Pro kapličku sv. Antonína získala Stará Ves oltář ze zrušeného kostela sv. Petra a Pavla. Oltář je ve velmi
dobrém stavu, budou provedeny odborné opravy a drobné restaurátorské práce.
Byla posílena expozice řemeslné dílny o vcelku unikátní kusy nářadí dříve používaného v hospodářství.

Projekty a akce
Vedle již tradičních akcí v prvé půli roku (jízda tří král, masopust, Velikonoce) proběhly další aktivity komornější
povahy. V lednu, únoru a březnu probíhal cyklus „Babičko, vypravuj“ s autorkou a učitelkou dramatiky pro děti.
Oslava velikonočních svátků byla možností vyrobit si Moranu, namalovat vajíčko, dovědět se něco o
Velikonocích a naučit se plést pomlázku. Z důvodu extrémně špatného počasí bylo upuštěno od průvodu
s Moranou a jejího upálení. Dětem opět naděloval velikonoční zajíček tradiční v českoněmeckém pohraničí.
V dubnu také začal velmi oblíbený cyklus Jedlé plevele, jehož se již tradičně účastnili návštěvníci z Ústeckého,
Karlovarského a Středočeského kraje.
Během roku probíhaly řemeslnické dny. V tyto dny přítomní řemeslníci předávali své vědomosti a zkušenosti
návštěvníkům, dávali jim možnost vše si vyzkoušet a své výrobky odnést domů.
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Na konci června byla škola věnována školním dětem s vyhlášením Vysvědčení ve staré škole. Přítomné děti
prokázaly podle věku své znalosti a dostaly dobře graficky zpracovanou „školní zprávu“.
Červenec a srpen byly měsíce velmi bohatého programu. Nejméně jeden den v týdnu byl věnován programu
„Čímže to z kuchyně vonívalo“ tematicky zaměřeným na gastronomii nejméně půlstoletí zpět a jeden den
v týdnu projektu Skanzen – ráj malířů. V rámci druhého projektu měli návštěvníci možnost postupně vyzkoušet
si řadu výtvarných technik ve spolupráci s odborným lektorem. V druhé půli srpna tradičně proběhlo
„Pohádkové safari“, jehož úroveň se oproti dřívějšku opět zvýšila.
Na začátku záři proběhlo ve škole vítání prvňáčků v již tradičním duchu. Stará Ves se rovněž připojila
k celoevropské akci Týden evropských kulturních tradic. Do slavnosti byly zapojeny skupiny řemeslníků z okolí,
odborníci v oblasti historie s přednáškami, hudební produkce, bylo představeno autorské pexeso tematicky
zaměřené na region a mnohé další.
Od konce listopadu do Vánoc probíhaly ve stodole na statku přípravy na advent a adventní neděle. Program
byl velmi různorodý od tradiční výroby adventních věnců a dekorací, přes možnost výroby originálních
vánočních dárků, pečení cukroví v peci a koncert CM Jirkovák (koledy).
V areálu Staré Vsi v průběhu roku proběhlo celkem 47 programů pro veřejnost, velká v Chomutově tradiční
akce Rodinné zápolení a dále den pro sociálně slabé rodiny. Vedle toho zde bylo realizováno 24 výukových
programů pro různé věkové skupiny.
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Ekologická výchova
Kroužek mladých přírodovědců
Země pod lupou
Mladí přírodovědci se v roce 2017 zabývali převážně ochranou přírody a její osvětou. Vykonali mnoho práce
při pravidelné volnočasové aktivitě. Scházeli se každé úterý v budově Ekocentra a většinu času trávili v areálu
Zooparku, a v prostorách Staré Vsi.
V chladných měsících doplňovali ptačí a veverčí krmítka. Děti si vyzkoušely práci s mikroskopem, osvojily si
proces osteologické preparace, naučily se své poznatky zaznamenávat a vyhodnocovat. Aktivně se zapojily
do kampaně Silent forest a velikým tématem tohoto roku byla krize zpěvného ptactva nejen ve světě, ale i u
nás.
V průběhu roku se účastnily několika ekologických aktivit a úklidových akcí.
Ekocentrum
V prostorách zahrady Ekocentra jsme umístili 5 ptačích budek s nainstalovanými kamerami, získali jsme
časosběrné záznamy třech ptačích druhů, které v budoucnu použijeme pro výuku.
Během roku 2017 byly na Ekocentru nainstalovány nové, interaktivní edukační prvky.
Témata výukových prvků navazují na témata realizovaných vzdělávacích programů.
V prostorách ekocentra proběhlo několik seminářů pro pedagogy a odborných přednášek pro veřejnost.
Výukové programy
V průběhu roku se vzdělávacích aktivit v Zooparku zúčastnilo celkem 4168 dětí z mateřských, základních a
středních škol. Proběhlo celkem 158 VP. Ve spolupráci se ZŠ Bílina a SPŠ Chomutov jsme na školách
prezentovali VP s aktuálními tématy: Prales na talíři, Pochybné suvenýry a Příroda v ohrožení.
Kampaně
Kampaň 2017-2019 „Silent Forest“
Ochranářská kampaň EAZA si klade za cíl seznámit širokou veřejnost s krizí pěvců v jihovýchodní Asii, ale i u
nás.
Zoopark představil kampaň nejen v rámci edukativních aktivit, ale i během ekologicky zaměřených akcí pro
veřejnost. (např. Den Země)
Konference
8.-10.11 2017 jsme se aktivně zúčastnili konference Zvířata v ohrožení v Liberci.
23. – 25.5. 2018 proběhlo ve Dvoře Králové setkání zástupců členů Unie zoologických zahrad
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Zoologie
K 31. 12. 2017 choval zoopark 1120 ks zvířat ve 160 druzích, 14 druhů je zapojeno do programů EEP a 9 druhů
bylo vedeno v rámci ESB.
Savci
Samice manula (Otocolobus manul) v březnu porodila tři mláďata. Od začátku jedno z nich zaostávalo ve
vývinu a po několika dnech uhynulo. Druhé narozené kotě uhynulo po dvanácti dnech na bakteriální infekci,
která způsobila zápal plic. Třetí kotě samice bez problémů odchovala a v současné době mladá samička čeká
na doporučení od EEP koordinátora, do které zoo bude přesunuta. Na konci léta jsme získali mladou samici
ze Zoo Novosibirsk. Ta v budoucnu vytvoří nový pár s naším samcem narozeným v roce 2016.
Na konci loňského roku jsme
spojili

chovný

karpatských

pár
(Lynx

rysů
lynx

carpathicus). Samice v květnu
porodila čtyři mláďata, o která
se

velmi

dobře

starala.

Všechna ale během jednoho
týdne

postupně

uhynula.

Podle našich zjištění samice
neměla mléko. Je to starší zvíře
a je velmi pravděpodobné, že
už

se

do

dalšího

chovu

nezapojí.
Ze Zoo Poznaň jsme na podzim získali tři mladé kolonoky sibiřské (Mustela sibirica), kteří doplnili naší jedinou
samici. Tento druh lasice je velmi obtížné doplnit novými jedinci, protože kolonoci prakticky vymizeli z
evropských chovů.
V závěru roku jsme dovezli mladou samici charzy žlutohrdlé (Martes flavigula). Celkem chováme tři samice, ke
kterým chceme po novém roce dovézt předjednaného samce.
Na začátku roku jsme na několik měsíců rozdělili pár pand červených (Ailurus fulgens). Důvodem bylo, že jsme
od EEP koordinátora pro tento rok nedostali doporučení k rozmnožování. V evropských zoo je v současné
době dostatečně silná populace, a proto se přistupuje k regulaci možného počtu narozených a odchovaných
mláďat pand červených, tím že na daný rok jsou vybrané jen některé chovné páry k páření.
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Po částečné rekonstrukci ubikace makaků magot (Macaca sylvanus) se počítá s pokračováním prací ve výběhu,
který obývají společně o urialy stepními. Než budou práce ve výběhu dokončeny, nebudeme skupinu makaků
doplňovat o nová zvířata.
Stále chováme tři tuleně kuželozubé (Halichoerus grypus). Současná skupina není perspektivní. Samec Kašek,
který se narodil v roce 1983, patří k několika málo samcům kuželozubých tuleňů, kteří jsou starší třiceti let.
Čtyřiadvacetiletá samice Kruope nikdy nerodila a tato situace se nezmění i vzhledem ke stáří samce. U samice
Tominy, narozené v zooparku v roce 2005, je velmi pravděpodobný výskyt dědičné srdeční vady po její matce.
I když byla před několika lety provedena oprava a sanace povrchu bazénu, celý areál provozně dosluhuje a
současná expozice nemá ani žádné chovatelské zázemí.
Je tedy naší snahou v blízké době připravit návrh na vybudování nové expozice.
Ve stádě jelenů bucharských (Cervus yarkandensis bactrianus) byla úspěšně odchována dvě mláďata, dva
samci. V důsledku silných mrazů na začátku roku uhynuly obě mladé samice narozené v roce 2016.
Pro příští rok připravujeme několik transportů. Letošní samci by měli odjet do Zoo Jerusalem, dospělý jelen a
jelen narozený v roce 2016 by měli odejít do Zoo Mulhouse a do stáda bychom chtěli dovézt mladého jelena
ze Zoo Kingussie a také dvě nové laně ze Zoo Tallinn. V evropské plemenné knize, kterou vede náš Zoopark,
jsme na konci roku evidovali 72 jedinců v jedenácti institucích.
O sedm mláďat se rozrostla i skupina jelenů milu (Elaphurus davidianus). Ve stádě jelenů evropských (Cervus
elaphus) chovaných v areálu Eurosafari se odchovala dvě mláďata.
Na konci jara jsme z mnichovské zoo dovezli mladou samici losa evropského (Alces alces) k doplnění naší
skupiny. V září uhynula po vleklých zdravotních potížích pětiletá samice, po které zůstala odchovaná losice.
Po úhynu její matky jsme se domluvili se Zoo Brno a na jaře si v rámci chovatelské spolupráce vyměníme
odchované losice. Získáme tak mladou samici do našeho chovu. Samec narozený v roce 2016 byl v listopadu
umístěn do francouzské Zoo Sainte Croix.
Stejně jako v předešlých letech se narodilo a odchovalo několik mláďat kozorožce alpského (Capra ibex). Stádo
ovcí stepních (Ovis vignei) se rozrostlo o tři mláďata, jednoho samce a dvě samice. Ročního samce a samici
jsme dovezli z Tierparku Berlín. V současné době tento zajímavý druh divokých ovcí kromě nás chovají jen ve
čtyřech dalších EAZA institucích.
Početné stádo muflonů (Ovis aries musimon) chovaných v areálu Eurosafari, se rozrostlo o více jak dvacet
mláďat.
Na začátku roku jsme museli utratit starého, už sedmnáctiletého samce takina indického (Budorcas taxicolor
taxicolor). V únoru samice porodila mládě, samce, kterého bez problémů odchovala.
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Poslední tři roky jsme chovali jen jednoho pižmoně grónského (Ovibos moschatus wardi), samce původem ze
Zoo Krefeld. Tato situace se letos konečně změnila, v červnu jsem přivezli dvě nová zvířata. Roční samička byla
dovezena ze Zoo Bern a tříletá ze Zoo Liberec. Hlavním důvodem je skutečnost, že je velmi obtížné a
zdlouhavé vůbec získat samici tohoto podruhu pižmoně. V devatenácti evropských institucích se chová
přibližně padesát jedinců, úspěšně odchovává jen několik málo zoo a nám trvalo skoro dva roky, než jsme
samice získali.
Zubra evropského (Bison bonasus bonasus) chováme na dvou místech, a to v areálu safari a v klasické části
zooparku. Skupina v areálu Eurosafari se nám zcela rozpadla. V srpnu uhynul starý devatenáctiletý samec
Cvikor, který byl řadu let ozdobou a dominantou našeho safari. O měsíc později jsme museli utratit ročního
býčka. Vzhledem k těmto událostem a s přihlédnutím k faktu, že nejmladšímu zubrovi v našem chovu je nyní
jedenáct let, plánujeme ve spolupráci v koordinátorem EEP programu dovézt dvě nebo tři nová zvířata,
především do výběhu v areálu Eurosafari.
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 a jehňata ovcí (Ovis aries) Jákobových,
cápových, vřesových a ouessantských.
Dvě mláďata odchovali buvoli domácí (Bubalus bubalis) a dvě telata se narodila ve skupině uherského stepního
skotu (Bos taurus). V příštím roce dovezeme na oživení chovu mladého býčka skotského skotu (Bos taurus) ze
Zoo Sóstó Nyíregyháza v Maďarsku.
O dvě narozená mláďata se rozrostla skupina oslů domácích (Equus asinus). Do soukromých chovů jsme
přenechali mladou klisnu a valacha pony shetlandských (Equus caballus). V této skupině jsme v létě ze
zdravotních důvodů utratili dvanáctiletou klisnu.
Proběhli změny i u dalších plemen domácích koní (Equus caballus), které chováme. Do soukromého chovu
jsme přenechali klisnu českého teplokrevníka. Naopak z deponace se vrátili valach a klisna plemena tarpan.
Zakoupili jsme šestiletého valcha plemene starokladrubský kůň.
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Ptáci
Na podzim loňského roku jsme přesunuli pár orlosupů bradatých (Gypaetus barbatus aureus) expozice, kterou
obývali řadu let do sousední, ale větší a jinak uspořádané voliéry. Změnu přijali velmi dobře, upravili si hnízdo,
do kterého na začátku ledna samice snesla jedno vejce. Oba ptáci se pravidelně střídali na hnízdě a na začátku
března se poprvé v našem chovu vylíhlo mládě. Bylo to poprvé v našem chovu, co se orlosup vylíhnul pod
rodiči. První dva dny jsme mládě přikrmovali na hnízdě a dále už to nebylo třeba, protože rodiče začali mládě
krmit sami. Celý odchov proběhl bez problémů a na konci května byl mladý orlosup, samice, předán
pracovníkům centra pro orlosupy v rakouském Hairingsee odkud dále cestoval do španělské Andalusie.
V národním parku Sierra de Castril Natural Park byl náš orlosup s dalšími několika mladými ptáky vypuštěn do
volné přírody. Celou akci zaštiťovala mezinárodní organizace Vulture Conservation. Je to první přirozeně
odchovaný orlosup v historii našeho zooparku.
V prosinci loňského roku sestavený pár orlů východních (Haliaeetus pelagicus) sice nezahnízdil, ale podle jejich
chování věříme, že se tak snad stane v příští sezóně. Druhá samice, která je chována v zázemí, je nabídnuta
v rámci EEP programu do dalších institucí.
V zázemí zooparku také chováme pár supů bělohlavých (Gyps fulvus). Na začátku roku samice zasedla na
hnízdo, ale při jeho následné kontrole jsme vejce nenalezli. Vejce z druhé snůšky jsme zaznamenali

a

odebrali do líhně. Vejce bylo oplozené a už naklubané jsme ho podložili zpět na hnízdo pod samici. Mládě se
ale nevylíhlo, respektive při kontrole jsme nenašli ani mládě ani zbytky vajíčka.
Stejně jako v letech předešlých, také v roce 2017 se v chovu sov
podařilo několik zajímavých odchovů. Jedno mládě odchovaly
sovice sněžní (Nyctea scandiaca). Tři mladé vyvedl pár sýců
rousných (Aegolius funereus). Celkem dvanáct mláďat
odchovaly dva páry sov pálených (Tyto alba).
Po úhynu starého samce sovice krahujové (Surnia ulula) jsme
k osiřelé samici získali mladého samce ze Zoo Rostock.
Z Ostravské zoo jsme dovezli mladou samici, kterou chceme
dopárovat vhodným samcem a vytvořit další chovný pár.
Ve skupinách pelikánů bílých (Pelecanus onocrolatus) i pelikánů
kadeřavých (Pelecanus crispus) jsme zaznamenali opakované
snůšky, vejce byla neoplozená.
Rozrostly se také počty ptáků, které chováme v průchozích
voliérách. Po dvou mláďatech odchovali kolpíci bílí (Platalea
leucorodia) a volavky rusohlavé (Bubulcus ibis). Čírky modré (Anas querquedula) odchovaly dvanáct mláďat.
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Vejce ze snůšky od jeřábů bělošíjích (Grus vipio) jsme odebrali a neinkubovali. Učinili jsme tak po dohodě
s vedoucím EEP programu, protože v současné době je v evropských institucích dostatek, spíše nadbytek
jedinců. Projekt na podporu populace jeřábů na ruském dálném východě, do kterého jsme zapojeni se letos
neuskutečnil vzhledem k výskytu ptačí chřipky v Evropě.
Dvě neoplozená vejce jsme měli u páru jeřábů bílých (Grus leucogeranus). Na konci roku se podařilo získat
dospělou samici jeřába panenského (Anthropoides virgo), kterou brzy spojíme s naším chovným samcem.
Druhý pár tohoto druhu jeřábů snesl jedno vejce, které bylo neoplozené.
O dvě odchovaná mláďata se rozrostla skupina ibisů skalních (Geronticus eremita).
Zástupci krkavcovitých v našem chovu, krasky červenozobé (Urocissa erythrorhyncha) vyvedly celkem tři
mláďata. Tento druh jsme doplnili o mladého samce ze Zoo Mnichov, kterého jsme spojili s naší odchovanou
samicí.
Stále chováme jen samce straky iberské (Cyanopica cooki). Vhodnou samici se nám zatím nepodařilo získat.
Velmi nás potěšili dytíci úhorní (Burhinus oedicnemus), které máme umístěné v zázemí zooparku. V letošním
roce samice ve vnitřní ubikaci opakovaně snesla vejce do nenápadného hnízda na zemi. V sezení na vejcích
se oba ptáci střídali a z jedné ze snůšek se v květnu vylíhlo mládě, které se podařilo odchovat. Je to první
úspěšný odchov tohoto bahňáka v historii zooparku. Mladého samce si ponecháme a vytvoří další pár se
samicí původem ze Zoo Poznaň.
V expozici alexandrů čínských (Psittacula derbiana) se mláďata letos neodchovala. Pár alexandrů černohlavých
(Psittacula himalayana) odchoval dvě mláďata, která uhynula krátce po vylétnutí z budky. Nepřežila atak
predátorů přes pletivo voliéry.
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Plazi
I v letošním roce se nám dařilo v chovu severoafrických ještěrů, trnorepů skalních – afrických (Uromastyx
acanthinura). Ze snůšek od dvou samic se podařilo odchovat celkem čtyřicet pět mláďat.
Prakticky u všech našich želv, jsme zaznamenali menší ochotu se pářit. Příčinou mohly být vyšší teploty a
dlouhotrvající sucho. Přesto se nám podařilo najít několik snůšek a odebrat je. Přes normálně probíhající
inkubaci se nám podařilo odchovat jen tři mláďata želvy stepní (Testudo horsfieldii).
Zbývající mláďata želv stepních, zelenavých a bahenních uhynula během líhnutí nebo krátce po něm. Na vině
bylo zamoření líhně dravými muškami z rodu Phoridae-Hrbolkovití, které svými larvami napadaly líhnoucí se
jedince nebo hustě obalovaly povrch vajíček a pokrývaly je slizem. Tím mohlo docházet k zadušení embryí.
V případě snůšek blavorů žlutých larvy dokonce narušovaly kožovitý obal vajíček. Vylíhlé želvy kontaminované
larvami přes pupeční otvor, hynuly krátce po vylíhnutí nebo během něj.
Napadení vajíček v líhni tímto agresivním druhem hmyzu je pro nás novou, negativní zkušeností. Proto se
budeme muset na tuto hrozbu důkladně připravit a preventivně zabránit výskytu mušek kolem líhní. Bohužel
nemáme volné prostory abychom líhně umístili samostatně mimo chovatelské zázemí s terárii.
I přes výše popsané potíže se z inkubovaných vajec blavorů žlutých (Pseudopus apodus) podařilo odchovat
sedm mláďat, která si necháváme do dalšího chovu.
Z vajec od dvou chovných samic užovek amurských (Elaphe schrencki) se vylíhlo patnáct mláďat, všechna byla
odchována.
Z pražské zoo jsme získali tři mladé štíhlovky ravergierovy (Hemorrhois ravergieri). Je to zajímavý nový druh
užovek v našem chovu.
Prostřednictvím Zooparku Zájezd jsme dovezli osm mladých jedinců agamy hardún (Laudakia stellio
brychdactyla), kteří doplnili náš chov. K dopárování k naší samici jsme od soukromého chovatele získali samce
varana stepního (Varanus
exathematicus).
Určitě nejzajímavějším přírůstkem do
našeho terária a chovatelskou výzvou
byl příchod potravního specialisty
vejcožrouta

afrického

(Dasypeltis

scabra). Mladý pár, původem od
soukromého chovatele, jsme získali ze
Zooparku Zájezd.
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Konírna
K 31. 12. 2017 bylo v areálu konírny ustájeno 19 koní v majetku PZOO a 24 koní soukromých chovatelů.
V uplynulém roce se naše koně zúčastnili mnoha akcí.
Jízda Tří králů 6.1.2017
Kdo by si dokázal představit tříkrálový průvod bez koní? Jako již tradičně průvod vyrážel z prostor zooparku a
za zpěvu koledy doputoval až na chomutovské náměstí, kde si tři králové připili s primátorem Markem
Hrabáčem. Součástí je samozřejmě charitativní Tříkrálová sbírka.
Masopust 18.2.2017
Nedílnou součástí je také masopustní průvod plný veselých masek, jehož se už pravidelně účastní také koně,
poníci a jejich jezdci, přestrojení nejen za pohádkové bytosti, ale také například klauny nebo superhrdiny. Rej
masek putuje od restaurace Tajga na chomutovské náměstí, odkud se vrací do areálu zooparku, do Skanzenu
Stará Ves, kde pokračuje v radovánkách.
Pony rodeo a jízdy kočárem
Již od 25. března měli návštěvníci každý víkend možnost jízdy na koních přímo v areálu zooparku na tzv. pony
rodeu. Kdo se netoužil podívat na svět přímo z koňského hřbetu, mohl vyrazit na projížďku kočárem, taženým
dvěma kladrubskými bělouši.
Skokové derby 1.7.2017
Naprostou novinkou bylo skokové derby ve Skanzenu Stará ves. Diváci mohli sledovat klasické skokové soutěže
na veliké louce přímo před roubenkou, ale vrcholem dne bylo samotné derby, tedy terénní dráha s překážkami.
Jezdci si předem vylosovali dvojici a jejich společný čas a případné chyby potom rozhodovaly o konečném
pořadí. Akce se setkala s velkým úspěchem ze strany účastníků i diváků, jistě tedy nebyla poslední svého druhu.
Voltižní den 29.7. 2017
Po loňském chovatelském dni a dni v sedle přišla řada i na další akci z cyklu Přidejte se k nám – jezdectví pro
všechny, pořádané s podporou města Chomutova. Halou v areálu konírny se od 13 hodin rozlehla hudba a
přítomní diváci se mohli pokochat uměním voltižních cvičenek, které jim ukázaly své povinné i volné sestavy,
s nimiž se prezentují i na oficiálních závodech.
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Pony hry 3.9. 2017
Pro ty nejmenší členy jezdeckého klubu byly připraveny zábavné soutěže v oblíbeném areálu Skanzenu Stará
ves. Děti na ponících se předvedly jak v jízdě zručnosti, tak na malých překážkách. Hry neměly poraženého,
všichni byli slavnostně dekorováni.
Den zvířat 7.10. 2017
V rámci Dne zvířat byla pro diváky připravena vcelku unikátní podívaná. Čtyři fjordští koně se svými jezdkyněmi
předvedli tzv. čtverylku, tedy drezurní sestavu, za doprovodu hudby z filmu Jak vycvičit draka. Jezdkyním
maskovaným za Vikingy, se představení podařilo na výbornou a sklidily veliký potlesk. Ani pátý fjordský kůň,
který obývá stáje zooparku nezůstal pozadu a předvedl se pro změnu ve voltižní exhibici, rovněž s vikingskou
tématikou, vztaženou k severskému původu těchto koní. Vystoupení bylo připraveno ku příležitosti
poděkování adoptivním rodičům zvířat ze zooparku.
Parkurové závody 21.10. 2017
Po dlouhé době hostil areál konírny podzimní halové parkurové závody, v rámci, nichž mohli diváci shlédnout
hned čtyři soutěže různých obtížností, s překážkami vysokými od 80 do 115 cm. Podívanou zpestřila jistě i dnes
již netradiční úprava povrchu haly, o kterou se postarala fjordská klisna Míša.
Hubertova jízda 4.11.2017
Mlhavé počasí neodradilo jezdce ani diváky, a tak se o sobotním dopoledne v prostorách Skanzenu Stará ves
sešlo přes padesát jezdců domácích i z okolních stájí. Ti poté vyrazili na vyjížďku po okolí Chomutova, zatímco
děti s poníky zůstaly v areálu Skanzenu, kde pro ně byly připravené hry. Pro méně zdatné koně a jezdce byla
určena kratší, méně náročná trasa, na ty zdatnější čekala delší cesta plná přírodních překážek. Obě skupinky
na závěr absolvovaly dostih, na jehož konci čekal nad překážkou liščí ohon, který měly za úkol strhnout.
Pomyslná liška byla v obou případech zdárně ulovena jezdecká sezóna tím pro rok 2017 ukončena.

Kromě akcí v areálu Podkrušnohorského zooparku se naši koně a jezdci účastnili také akcí v dalekém i blízkém
okolí.
Letní jezdecké soustřední 14. – 20.8. 2017
Ani letos si členové Jezdeckého klubu Podkrušnohorského zooparku nemohli nechat ujít strávit týden s koňmi
v krásném prostředí Svatošských skal v Karlových Varech. Během soustředění měli možnost zlepšit své jak
teoretické, tak praktické znalosti a dovednosti, ale také si užívat při vyjížďkách a koupání se v řece. K tomu jim
pomáhali čtyři fjordští koně a sedm shetlandských poníků v majetku zooparku.
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Voltiž
Voltižní sezóna byla jako obvykle pestrá. První závody se konaly již v březnu v Lysé nad Labem v rámci
Jezdeckého festivalu. V dubnu potom voltižní družstvo zamířilo do Albertovce na velikonoční závody a do
Tlumačova na závody s mezinárodní účastí. Následovaly závody v Praze 20.5. a dvoje závody ve Frenštátě
pod Radhoštěm 3.6. a 2.9. Sezónu zakončilo vydařené Mistrovství ČR.
V kategorii dětí startovaly Pavlína Klicperová a Elisabeth Reslerová. Za ženy junior B Julie Sušická a
v nejobsazenější kategorii ženy junior A Lenka Nováková, Natálie Albrechtová, Kristýna Pikalová a Kateřina
Reslerová. V neposlední řadě pak v kategorii dvojic Julie Sušická s Kristýnou Pikalovou.
Nedlouho před mistrovstvím strávil celý tým týdenní soustředění v Zelené, kam s nimi jeli i koně, na kterých
cvičí, Grand Arot V a Clausewitz.
Po celou sezónu cvičenky, lonžérky a trenérky intenzivně pracovaly na sestavách a technice a tvrdá práce se
jim nakonec vyplatila. Na MČR získala Elisabeth Reslerová stříbro a Pavlína Klicperová bronz, Kateřina Reslerová
stříbro a dvojice Sušická-Pikalová bronz.
I během sezóny pak dosáhly několikrát na vysoké pozice, například v Tlumačově dvojice na Clausewitzovi
zvítězila ve své kategorii. A vítězství se v Praze dočkala také Pavlína Klicperová na Grandovi.
Parkurové závody
V oficiálních skokových soutěžích se v roce 2017 prezentovala jen jediná dvojice – Tereza Bláhová s Hannah.
Hannah je pětiletá klisna českého teplokrevníka, narozená v zooparku.
Na jaře je čekaly dvoje závody na mosteckém Hipodromu, kde nedosáhly na dekorované pozice. Víkend 3.4.6. v Židovicích byl pak o dost úspěšnější. V soutěži stupně Z (100 cm) obsadily 4. místo a v obtížnější soutěži
ZL (110 cm) dosáhly na 5. místo. Vítězství se dočkaly o měsíc později v Lounech, kde se jim dařilo v soutěži
stupně Z. Do konce sezóny se účastnily ještě dvou závodů v Židovicích.
V neoficiálních, tedy hobby soutěžích se v Židovicích předvedla také dvojice fjordských klisen Merylin a
Montana se svými jezdkyněmi Natálií Albrechtovou a Terezou Sochorovou. Startovaly v soutěžích o výškách
60 a 70 cm. Natálie Albrechtová s Merylin získala 2. místo v soutěži do 60 cm a v druhé soutěži jednou
chybovala. Druhá dvojice, Tereza Sochorová s Montanou projela obě soutěže bez chyb, bohužel s pomalejším
časem.
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Útulek pro psy
Málokdo z nás si uvědomí, jak zřídka již dnes na ulicích Chomutova můžeme narazit na toulavého psa. Za tuto
skutečnost vděčíme zejména psímu útulku, který celoročně pečuje o psy, kteří z jakéhokoliv důvodu přišli o
svého pána. Psi se do útulku dostávají zejména prostřednictvím městské policie, která reaguje nejčastěji na
oznámení všímavých občanů a takové, mnohdy i zdánlivě bezprizorní psy odchytí přímo v chomutovských
ulicích, celkem se jednalo o 24 psů a dvě kočky. V některých případech se také jedná o psy, o které se jejich
majitelé již ze zdravotních důvodů nemohli dále starat, nebo majitelé zemřeli. V psím útulku je o všechna nově
příchozí zvířata vzorně postaráno, jsou jim ošetřena případná zranění, jsou zbavena parazitů a v případě
potřeby je také provedena kastrace. Cílem útulku pro psy je najít pro ně nové pány nebo je vrátit těm
původním, kterým se prostě zaběhli a už nenašli cestu domů.
Během celého roku byly také prováděny kastrace koček, odchycených na celém území Chomutova, a to
celkem v 39 případech. Neradostným úkolem pracovníků útulku je také sběr kadáverů, zejména na silnicích,
kde bylo nalezeno celkem 44 mrtvých těl různých zvířat a ptáků.
Pracovníci chomutovského psího útulku se v průběhu roku zúčastnili také nejrůznějších akcí, v září to byla
výstava Člověk v přírodě v Lounech, v říjnu Výstava voříšků v Kadani, kde chomutovští svěřenci získali prvenství
v kategoriích malá fenka a velký pes. V prosinci byl v útulku uspořádán již tradiční 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 opraveny venkovní kotce.
Počty psů v útulku v roce 2017
Přijato

Nový majitel

Návrat k původnímu majiteli

leden

18

14

7

únor

22

15

3

březen

23

18

4

duben

18

8

7

květen

21

14

9

červen

12

7

2

červenec

13

7

4

srpen

15

10

6

září

19

13

4

říjen

23

16

6

listopad

15

13

3

prosinec

18

12

4

celkem

217

147

59
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Stanice pro handicapované živočichy
V roce 2017 přijímala záchranná stanice živočichy ze spádových oblastí Chomutovsko, Kadaňsko a
Podbořansko. Přijímána však byla i zvířata z jiných spádových oblastí (Žatecko, Mostecko, Lounsko, Teplicko,
Ústecko, Litvínovsko). Jednalo se většinou o případy, kdy nás lidé kontaktovali a po dohodě k nám zvíře
dopravili.
Veterinární péči ve stanici zajišťuje smluvní veterinář MVDr. Habětínová. Zvířata jsou přijímána ve stanici, kde
si je převezme pracovník ZS, který poté spolu s veterinářem, provede kontrolu zdravotního stavu, jeho
případné ošetření a pokud je třeba zajistí umístění jedince ve stanici. O každém příjmu je veden písemný
záznam opatřený pořadovým číslem. Záznam o příjmu obsahuje údaje o nálezci, místě a době nálezu a o
zdravotním stavu zvířete a jeho originál je archivován. Veškerá přijatá zvířata jsou evidována v databázi, kterou
poskytl ČSOP a také v evidenci zvířat, kterou si vede Podkrušnohorský zoopark Chomutov.
Od 1.1.2017 do 31.12.2017 bylo do stanice přijato celkem 292 jedinců v 56 druzích. Z toho počtu, ač do stanice
nepatří, bylo přijato 10 druhů doma chovaných zvířat včetně exotických. Jednalo se o želvy, které majitelé
pravděpodobně již nechtěli chovat a zanechali je anonymně u stanice bez možnosti dohledat majitele nebo
domácí zvířata, která svým chovatelům unikla. V případě vysílených poštovních holubů, byl ptákům poskytnut
nezbytný odpočinek a následně byli vypuštěni. Jiná domácí zvířata se podařilo navrátit původním majitelům.
V roce 2017 bylo přijato do stanice méně jedinců něž předchozí rok, avšak stejně jako v předešlých letech byly
nejčastěji přijímány poštolky (29 ex.), ježci (69 ex.), netopýři (25 ex.) a rorýsi (20 ex.). V jarních měsících se k
nám dostávalo poměrně velké množství mláďat. Jednalo se nejčastěji o poštolky. V druhé polovině roku se k
nám dostávala nejčastěji mláďata ježků, která byla velmi často odebrána z přírody zbytečně. Celkem bylo do
stanice přijato 131 mláďat z nichž část byla vypuštěna zpět do volné přírody.
Podobně jako v předešlých letech jsme do stanice přijali živočichy, kteří jsou zařazeni mezi ohrožené druhy
naší fauny. Jednalo se o kriticky ohroženého luňáka červeného, silně ohroženého krahujce obecného, několik
druhů netopýrů, sovu pálenou a ohroženého čápa bílého, rorýse obecného, sluku lesní, užovku obojkovou,
veverku obecnou, vlaštovku obecnou a výra velkého.

25

DRUH

114/1992

POČET

čáp bílý

O

1

straka obecná

-

dlask tlustozobý

-

1

strakapoud malý

-

havran polní

-

1

střízlík obecný

-

holub hřivnáč

-

1

sýkora koňadra

-

hrdlička zahradní

-

5

sýkora modřinka

-

ježek východní

-

39

špaček obecný

-

ježek západní

-

30

užovka obojková

O

jiřička obecná

-

11

veverka obecná

O

kachna divoká

-

3

vlaštovka obecná

O

kalous ušatý

-

4

volavka popelavá

-

káně lesní

-

14

vrabec domácí

-

kos černý

-

8

vrána obecná černá

-

krahujec obecný

SO

1

výr velký

O

kuna skalní

-

4

zajíc polní

-

labuť velká

-

7

zmije obecná

KO

lasice kolčava

-

1

žluna zelená

-

luňák červený

KO

1

netopýr pestrý

SO

6

netopýr rezavý

SO

3

zvířata chovaná v zajetí – uniklá / odložená

netopýr sp.

SO

15

alexandr malý

-

nutrie říční

-

1

fretka tchořovitá

-

poštolka obecná

-

29

holub domácí

-

puštík obecný

-

2

husa domácí

-

racek chechtavý

-

1

králík domácí

-

rehek domácí

-

1

křepelka japonská

-

rehek zahradní

-

8

želva čtyřprstá

-

rorýs obecný

O

20

želva mississippská

-

sluka lesní

O

1

želva nádherná

-

sojka obecná

-

3

želva žlutolící

-

sova pálená

SO

2

celkem

srnec obecný

-

3

celkem všech zvířat

volně žijící zvířata

celkem

7
4
1
2
4
1
1
5
4
2
3
2
2
1
1
1
268

1
2
11
1
1
1
1
1
4
1
24
292

V průběhu roku byli někteří handicapovaní živočichové (poštolka obecná, káně lesní) využiti při přednáškách
o ekologické výchově, které se konaly v rámci programu našeho ekotábora a také při jednotlivých výukových
programech, které ekologické centrum při Podkrušnohorském zooparku Chomutov pořádá.
Záchranná stanice má na webu Podkrušnohorského zooparku vlastní stránku, na které lze nalézt informace o
provozní době stanice a také důležité kontakty a informace. O činnosti záchranné stanice jsme také informovali
prostřednictvím tiskových zpráv, které pravidelně rozesíláme do médií.
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Technický úsek
Technické oddělení v roce 2017 mimo běžných činností jako je příprava zeleného krmení, okusu, drobné
údržby objektů, expozic, zahradnických prací, technické přípravy akcí pro veřejnost, sezónní práce v areálu
Kamencového jezera atd. provádělo činnosti a opravy u kterých byl položen základ v předchozím roce. Při
úklidu areálu bylo posbíráno a odvezeno 30,82 tun železného šrotu.
Z nejvýznamnějších akcí, které byly realizovány nebo byla zahájena realizace z finančních prostředků
poskytnutých Statutárním městem Chomutov, je potřeba zmínit hlavně:
-

Rekonstrukci topného systému na správní budově
Zahájení rekonstrukce objektu „LOSÁRNA“ - výměna střešní krytiny a oprava nosných částí

Další významné investice a opravy objektů:
-

1. etapa rekonstrukce Zimoviště vodního ptactva – zázemí, terasa, nové oplocení

-

Rekonstrukce části zaměstnaneckých šaten na správní budově

-

Vybudování „Pítka“ v prostoru Dětské zoo

-

Dokončení expozice Jeřábů
Dokončení 1. fáze exteriérů a interiérů expozice Makaků

-

1.fáze výstavby expozice – voliéry pro drobné ptactvo, dokončovací práce budou provedeny v roce
2018

-

Dozdívky, opravy vnitřních omítek, nové nátěry a rekonstrukce elektrických rozvodů v objektu
„LOSÁRNA“

-

Instalace nového herního prvku na Dětské zoo – SPIRÁLA, kterou financovala společnost Gestamp
Louny s.r.o. aj.

Vozový park
Obměna techniky vozového parku pokračovala nákupem nového vozidla Renault Trafic, které nahradilo
dosluhující vozidlo Ford Transit vyžadující potřebný servis a opravy za hranicí rentability.
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Kamencové jezero
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.
V těsné blízkosti je Podkrušnohorský 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. Návštěvníci jezera budou mít tak možnost většího a pestřejšího sportovního vyžití v areálu,
kde postupně chceme obnovovat a rozšiřovat spektrum rekreačního vyžití.
Realizace renovace areálu bude přidanou hodnotou ke zkvalitnění nabídky trávení volného času na
Kamencovém jezeře, zvýšíme tím kvalitu, kvantitu a zajímavost nabízených služeb. Dále předpokládáme nárůst
návštěvnosti areálu Kamencového jezera a vytvoření celistvého komplexu rekreačního areálu kempu s
odpovídající vybaveností pro cestovní ruch v podobě písčitých pláží, travnatých ploch, stravovací a ubytovací
kapacitou a zázemím pro široké spektrum sportovního vyžití.
Rok 2017 byl pro Kamencové jezero převratným, co se týče zkvalitnění ubytovacích služeb. Byly kompletně
vymalovány všechny chatky, vyměněn nábytek, modernizovány chatky číslo 43–46. V budově Solárium jsme
opravili sprchovací boxy pro muže a ženy. Díky investici města Chomutova byly zbourány čtyři nevyhovující
dvoulůžkové chatky a místo nich zatím postaveny dvě nové – čísla 18 a 19. V rámci modernizace a obnovy
zařízení ubytovacího zařízení jsme vybavení doplnili lednicemi, mikrovlnkami a vařiči. V areálu je postupně
vyměňováno technické zázemí – elektroinstalace, ohřívače vody, vodovodní baterie, opravována kanalizace
aj. Vybudovali jsme nový sklad na dřevo, které poskytujeme turistům za úplatu. V areálu postupně opravujeme
lavičky, část z nich bude nahrazena v roce 2018 novými. V reakci na požadavky klientely byly vytvořeny
převlékací kabinky (počet 5) a kabinky k jednodennímu pronájmu (počet 10). V rámci zkvalitnění služeb a
celkové kontroly jsme provedli revizi pronajatých kabinek a jejich údržbu. Byla vytvořena jejich evidence a
fotodokumentace. Byl instalován kamerový systém v budově recepce. Před sezónou proběhla revize všech
měřidel a vytvořena jejich písemná evidence a fotografická dokumentace.
Jedním z dalších klíčových úkolů byla pravidelná péče o zeleň. Technické oddělení údržby PZOO zajišťovalo
průběžné sekání travních ploch a úpravu keřů. Byl zadán požadavek na odstranění suchých a poškozených
stromů, zároveň byla provedena fotodokumentace jednotlivých stromů.
Pláže na otvické straně Kamencového jezera i straně u hotelu U Jezera byly zavezeny pískem, který splňoval
kvalitativní normu.
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Potápěči čistí dno a břehy Kamencového jezera od odpadu. V průběhu května až září prováděla Krajská
hygienická správa pravidelné odběry vody z jezera i z veřejných pítek.
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V oblasti sportovního vyžití jsme zakoupili dvě šlapadla a kompletně nové sportovní potřeby k zapůjčení.
Dohodli jsme užší spolupráci s minigolfovým klubem a klubem kanoistiky. Veškerá sportovní hřiště byla
revidována a opravena – viz hřiště na streetball, pingpong a hřiště s dětskými herními prvky.
Asi největší změnou na Kamencovém jezeře je demontáž starého mola a postupná konstrukce mola nového
– podle projektové dokumentace její části A v roce 2017.
Probíhá postupná demolice hotelu U Jezera.
V průběhu roku 2017 jsme pracovali na vzhledu a obsahu webových stránek jezera.
Akce a projekty, které byly realizovány v roce 2017:
a)

projekt Pohledy na Kamencové jezero – dětské výtvory byly použity k výzdobě chatek a recepce (z
dotačního titulu města Chomutov)

b) projekt Lanové centrum, který bude podporou sportovního vyžití na jezeře
(z dotačního titulu MMR)
c)

adaptační kurzy základních škol Chomutova

d) firemní školení
e)

sportovní turnaje

Propagační oddělení PZOO zajistilo nové propagační předměty – tašky, klobouky, pohledy aj.
Počet ubytovaných v roce 2017 celkem a v jednotlivých měsících
Počet příjezdů v daném měsíci
květen

červen

červenec

srpen

září

CELKEM

114

760

1595

1286

174

3929

Počet obsazených lůžek v daném měsíci
květen

červen

červenec

srpen

září

CELKEM

257

1659

5042

3798

581

11337
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