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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení návštěvníci, přátelé a příznivci zooparku,
rok 2009 byl od samého počátku poznamenán celosvětovou krizí. Aktivity zooparku se
však nezastavily a pokračovaly i přes dílčí úsporná opatření.
Zoologické oddělení se může pochlubit řadou odchovů. Podařilo se rozmnožit i odchovat
unikátní druhy zvířat, které nejsou běžně v expozicích jiných zoologických zahrad např.
charza žlutohrdlá a manul. Nová zvířata jsme pro zlepšení genetické skladby do zooparku
dovezli v rámci výměny zvířat mezi ZOO.
Byla dokončena revitalizace Kamenného rybníka. Jeho okolí již dnes nabízí příjemné
prostředí pro zvířata i návštěvníky. Pokračujeme v realizaci další výstavby Staré Vsi
v projektu Centrum krušnohorského lidového umění.
Činnost ekologického střediska - Ekocentra, po celý rok nabízí svým návštěvníkům řadu
akcí a výukových programů. Pro děti nabízí denní pobyt v zooparku v době prázdnin
a jejich účastníci se rozhodně nenudí.
Na celkovém vzhledu zooparku se podílí největší měrou technické oddělení, které po celý
rok opravuje mnohde již zastaralé provozy a vzhledem k rozlehlému prostoru areálu uklízí
a uklízí a uklízí…….
Zmodernizovala se grafická prezentace zooparku na propagačních materiálech a závěrem
roku 2009 byly spuštěny nové webové stránky.
Na závěr chci poděkovat všem sponzorům a adoptivním rodičům za finanční podporu,
všem návštěvníkům, kteří do zooparku zavítali a jistě si v novém roce najdou chvilku
i pro další návštěvu naší oázy v Chomutově. Vždyť nás během roku navštívilo celkem
239 483 návštěvníků.
Chci poděkovat všem zaměstnancům za odvedenou kvalitní práci v průběhu celého roku
a obětavost.
Chci poděkovat i vedení Města Chomutova za podporu a pomoc při rozvoji a těším se
na setkání se všemi v dalším roce při oslavách 35.výročí založení zooparku
v Chomutově.
Bc. Iveta Rabasová
ředitelka zooparku
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NÁVŠTĚVNOST
ZOOPARKU
V roce 2009 navštívilo zoopark
239.483 návštěvníků. V pořadí
200 000. návštěvník roku 2009 byl
přivítán v zooparku dne 9. 9. Stal se
jím pan Vyskočil z Teplic s rodinou.
Předána mu byla roční permanentní
vstupenka, reklamní předměty a poukázka na jízdu Lokálkou Amálkou
i Safari expresem. Mohl také využít možnosti nakrmit tuleně z „pláže“,
tedy místa, odkud tuleně krmí jen ošetřovatel.
Tabulka návštěvnosti 2002 - 2009

KUM 2009

Přivítání 200.000. návštěvníka v roce 2009

KUM 2008

KUM 2007

KUM 2006

KUM 2005

KUM 2004

KUM 2003

KUM 2002

LEDEN

3.097

4.496

5.309

2.526

5.269

2.443

4.002

3.550

ÚNOR

6.574

17.913

13.629

6.372

7.984

7.856

9.007

12.307

BŘEZEN

15.651

28.787

33.420

13.200

19.358

18.348

25.831

25.729

DUBEN

54.018

46.018

75.786

37.351

44.503

43.063

48.393

46.071

KVĚTEN

88.448

81.544

105.619

67.102

69.608

69.316

81.101

72.570

ČERVEN

117.064

113.473

138.640

105.754

101.049

102.114

119.365

107.358

ČERVENEC

153.363

145.343

171.535

136.599

131.773

134.491

145.803

137.216

SRPEN

196.461

183.825

212.852

169.857

165.639

164.718

172.756

164.678

ZÁŘÍ

217.066

198.351

229.534

196.578

185.350

181.812

190.167

178.848

ŘÍJEN

228.125

211.531

243.013

211.249

205.689

197.157

199.414

192.239

LISTOPAD

235.638

219.019

246.551

216.888

210.244

201.362

205.361

197.468

PROSINEC

239.483

223.792

251.427

224.161

214.028

206.268

210.020

202.281
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MARKETING
A PROPAGACE
Oddělení
propagace
Podkrušnohorského
zooparku
připravilo pro návštěvníky v roce 2009
řadu novinek. Od dubna spustilo novou
službu s názvem Představujeme Vám
naše zvířata. V sobotu a v neděli ve
stanovený čas se u expozic vybraných
druhů dozvídali mnoho zajímavostí
o životě a chovu zvířat v zooparku.
Kromě Lokálky Amálky a Safari expresu vozil zájemce na „Výlety do
historie“ povoz tažený koňmi. Atraktivní projížďku na skanzen Starou
Ves využívali především rodiče s dětmi.
V druhé polovině roku se změnil grafický design všech propagačních
a reklamních materiálů, nový vzhled získal i zpravodaj Oáza. Obsah
zpravodaje i nadále informoval o dění v zooparku, o připravovaných
akcích , projektech a celoevropských kampaních, zaměřených na
ochranu zvířat a přírody.

Září – listopad –Snímky zvířat a přírody celého světa Rostislava Stacha
Prosinec – Výkresy a malby dětí na téma „Čert, Mikuláš, Anděl“

AKCE PRO VEŘEJNOST
Jízda Tří králů 6. 1.
Tradiční
akce,
která
zakončuje
vánoční
svátky. Tři králové se
spolu
s doprovodem
vydali na chomutovské
Náměstí 1. Máje. Nejdříve
popřáli mnoho štěstí do
nového roku primátorce
Statutárního
města
Chomutova a všem jeho
obyvatelům. Potom se
Jízda Tří králů, 6. 1. 2009
vydali napříč náměstím a žádali kolemjdoucí
o příspěvky do kasičky Charity České
republiky. Průvod navštívil i chomutovský Dětský domov. Místní děti si
spolu se Třemi králi zazpívaly koledy a povozily se na ponících.
Masopustní zábava a průvod 7. 2.

Celoročně se zajišťovala též komunikace s celoplošnými i regionálními Po 14:00 hodině vyšel z bran zooparku masopustní průvod. Byly v něm
k vidění masky jako
médii.
hloupý Honza, červená
Zástupci oddělení se zúčastnili pravidelného setkání propagačních
Karkulka, myslivec a
a marketingových pracovníků zoologických zahrad, tentokrát v Liberci
vlk, ale i čerti, zvířata,
v termínu 6. – 8. 11. 2009
selky, cikánky a mnoho
dalších.
Historickou
Po šestnácté byl vydán stolní kalendář s názvem Zoopark 2010.
hasičskou
stříkačku
Fotografie poprvé nahradily ilustrace Bronislava Pícky.
táhli koně a nechyběli
ani hasiči v historických
Po celý rok probíhaly výstavy ve výstavní síni Zooparku.
uniformách
a
dva
traktory
Slavie.
Únor – březen : Rysí hlídky – ve spolupráci s Hnutím Duha
Hudebníci,
oblečení
Duben - Výstava dřevěných skulptur manželů Stejných
v masopustních
Květen –červen - Makrofotografie Pavla Krásenského
maskách,
hráli
na
Červenec - Soužití s velkými šelmami – putovní výstava o vzácných šelmách
hudební
nástroje.
Masopustní průvod na náměstí 1.máje v Chomutově
Srpen – Masožravé rostliny – prodejní výstava Miroslava Srby
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svatému Antonínu z Padovy. Kaplička se nachází na začátku lipové
aleje ve Staré Vsi.
Den Země 18. 4.
V rámci oslav mezinárodně uznávaného svátku probíhal v sobotu
20. 4. po celém areálu zooparku kulturní program. Kromě hudebních
a dramatických vystoupení proběhly i křtiny mláďat, představeny byly
unikátní odchovy, po celý den využívali návštěvníci jízd Lokálkou Amálkou
a Safari expresem, u správní budovy vyrostla indiánská vesnice. Pozvání
přijala primátorka Statutárního města Chomutova Ivana Řápková, která
u výběhu poníků
zasadila
první
„primátorský
strom“.
Pokřtít
narozená mláďata
Velikonoční neděle přijeli vicemistryně
světa ve fitness
Veselý průvod přijal na radnici náměstek primátorky Jan Řehák. Po
Silvie Brandová,
přípitku a malém občerstvení vydal povolení k masopustnímu reji. Poté
hokejista
Viktor
už průvod zamířil do ulic v centru Chomutova. V 17:00 hodin se celý
Hübl
a
herec
průvod přemístil do restaurace Tajga, ve které se do pozdních hodin
Roman
Zach.
konala Masopustní zábava.
Svou prezentaci si
připravil i magazín
Velikonoční neděle 12. 4.
Koktejl a zástupci
Mezi 14. a 16. hodinou si návštěvníci skanzenu Stará Ves mohli vyzkoušet hnutí Greenpace.
výrobu kraslic voskovou metodou, batikováním či drátkováním. Proběhly
Křtiny tuleního mláděte
i ukázky zdobení velikonočních perníčků, pečení chleba v peci, stříhání Závod dračích lodí 1. 5.
ovcí s odborným výkladem, nebo pletení pomlázek.
Pracovníci Podkrušnohorského zooparku se zúčastnili 1. 5. 2009
Vzácná návštěva z Biskupství litoměřického prvního ročníku závodu Dračích lodí na Kamencovém jezeře. V boji
o pohár primátorky města se umístili na dvanáctém místě.
v Zooparku 13. 4.
Podkrušnohorský zoopark přijal poprvé ve
své historii vzácnou návštěvu
z Biskupství
litoměřického. Mons. Mgr. Jan Baxant, litoměřický
biskup, absolvoval během své návštěvy města
Chomutova krátkou prohlídku areálu Zooparku
z kočáru taženého koňmi. Ve skanzenu Stará
Ves byl tradičně přivítán chlebem a solí. Na
závěr tohoto příjemného setkání požehnal všem
Mons. Mgr. Jan Baxant přítomným a celému areálu a zasvětil kapličku

Víkend dětí 30. 5. a 31. 5.
Poslední květnový víkend patřil zoopark především dětem. Právě pro
ně byl připraven program v areálu Dětské ZOO. Nechyběly zábavné
a vědomostní soutěže,velký úspěch mělo i malování na obličej nebo
ukázky výcviku dravců.
Noc snů 1. 6.
První červnový večer přijalo pozvání do zooparku více než 200
6

handicapovaných a znevýhodněných dětí. Spolu se svými rodiči mohly
od 18.00 hodin na Dětské ZOO shlédnout představení Popelka tanečního
souboru Světlany Dundrové, připraveno bylo kouzelnické vystoupení,
soutěže, jízdy na ponících a opékání buřtů. Vyvrcholením večera byla
jízda pohádkovým lesem, kdy z vozů Safari expresu děti viděly nejen
zvířata chovaná zooparkem, ale i různé pohádkové bytosti.
Soutěž o nejhezčího strašáka 25. 6.

zahrála a zazpívala adoptivním rodičům hudební skupina Úlet.
Dožínky 5. 9.
V letošním roce proběhly oslavy závěru sklizně ve skanzenu Stará Ves
již potřetí. Pro návštěvníky byly připraveny ukázky starých řemesel,
děti využily možnost projížďky na historickém traktůrku, nechybělo
občerstvení.

Druhého ročníku „výtvarné soutěže“ se zúčastnily děti z chomutovských Drakiáda 9. 9.
základních škol. Všichni strašáci byli vystaveni ve skanzenu Stará Ves a
Tradiční akce zooparku
na webových stránkách zooparku. Tři nejpovedenější získali ocenění.
se v tomto roce konala
ve skanzenu Stará
Dárek za vysvědčení 1. 7.
Ves. Kromě pouštění
Malý dárek za vysvědčení s jedničkami a dvojkami v podobě volného draků střílely děti ze
vstupu připravil zoopark dětem na první prázdninový den. Stačilo pouze vzduchovky, soutěžily a
pochlubit se paní pokladní kopií vysvědčení.
na připraveném ohništi
si opékaly buřty.
Pohádkové
safari
7.- 8. 8., 14. - 15. 8.
Den zvířat 3. 10.
Atraktivní
večerní
projížďka do výběhů
Eurosafari
láká
návštěvníky po celou
sezónu. Pouhé dva
víkendy ročně mohou
při projížďce vidět
kromě zvířat Evropy,
Asie a severní Afriky
také
pohádkové
bytosti.
Za
čtyři
večery svezla Lokálka
Amálka, Safari expres
a povoz tažený koňmi
1795 lidí.

Den zvířat
V areálu
Dětské
ZOO vystoupila dámská
skupina z Litoměřic Od plotny skok, taneční skupina Medovina, Country
Trio Hany Horecké s hostem Yvonne Přenosilovou. Děti se pobavily při
Duhové pohádce a soutěžích. Svou činnost představila Liga na ochranu
zvířat a chomutovský psí útulek.

Hubertova jízda 24. 10.

Pohádkové safari

Den adoptivních rodičů 11. 8.
Adoptivní rodiče přivítala ředitelka zooparku v 15:00 hodin a pozvala
je na projížďku Safari expresem. Její součástí byla i prohlídka interiéru
krušnohorského statku a větrného mlýna. Na statku s domácími zvířaty

Podkrušnohorský
zoopark, Jezdecký
klub
PZOO
a
Statutární město
Chomutov pořádali
tradiční zakončení
jezdecké sezóny
– Hubertovu jízdu.
V 10:00
hodin
byla
zahájena
slavnostním
přípitkem u konírny

Hubertova jízda
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PZOO. Poté koně s honci vyjeli směrem na Březenec u Chomutova.
Pro návštěvníky, kteří si nechtěli nechat ujít podívanou na koně s honci
a slavnostní zakončení jezdecké sezóny, byl přistaven Safari expres.
Ten je bezplatně dovezl na místo konání honu.
Mikulášská nabídka 5. 12.
Mikuláš, čerti a andělé přijeli na statek po 16. hodině a hodným
dětem nadělili čokoládové balíčky. Pozvání na akci přijaly děti z
chomutovského Dětského domova.
Zdobení stromků 24. a 25.11.
K vytvoření vánoční atmosféry přispěly již druhým rokem děti
z chomutovských mateřských a základních škol. Ozdůbky z přírodních
materiálů zároveň posloužily jako krmítka pro ptáky a drobné živočichy.
Otevření betléma 29.11.
Na statku s domácími zvířaty si mohli návštěvníci prohlédnout sochy
Marie, Josefa a malého Ježíška s živými zvířaty. Zároveň si každý mohl
vlastnoručně vyrobit adventní věnec.

Živý betlém

2. adventní neděle 6.12.
Své umění předvedly návštěvníkům statku domácích zvířat drátenice.
Zájemci si vyráběli vánoční ozdoby ze slámy.
3.adventní neděle 13.12.
Vánoční atmosféru při výrobě ozdůbek ze slámy pomohl vytvořit dětský
pěvecký soubor Happy Smile.
Živý betlém 20.12.
Betlém na statku domácích zvířat ožil a návštěvníci mohli každou půl
hodinu od 12:00 do 16:00 hodin sledovat výjevy ze starého biblického
příběhu.
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SKANZEN
STARÁ VES
Skanzen Stará Ves tvoří rozlehlý
areál ve kterém se nachází hrázděný
krušnohorský statek, větrný mlýn
holandského typu, replika kapličky
z Krupice, rybník, roubená stavba a
lipová alej. Ve skanzenu naleznete
vzorkové
pole
s hospodářskými
plodinami a ovocný sad. Základem ovocného sadu jsou odnože jabloní
odebrané v prostoru zaniklých obcí vojenského prostoru Doupovských
hor. Celý objekt je otevřen a volně přístupný veřejnosti od května
2007.
V roce 2009 se z důvodu opožděně schváleného projektu Centrum
krušnohorského lidového umění pokročilo se stavebními pracemi
pouze částečně - byla dokončena stavba repliky kapličky z Krupice,
kde byla po požáru znovu vestavěna okna a celá kaplička osazena
ozdobnými
mřížemi.
Následně
byla kaplička v červnu zasvěcena
sv.
Antonínovi.
Zasvěcení
a požehnání kapličce dal při své
návštěvě
zooparku
Mon.Mgr.Jan
Baxant, litoměřický biskup.
V rámci
projektu
Centrum
krušnohorského lidového umění se do
dalších let plánuje dostavba roubenky,
nová stavba stodoly u hrázděného
statku a špejcharu se sociálním
zařízením, nově vzniknout by měla
i řemeslná řezbářská dílna. Nezbytným
je i stavba oplocení celého areálu.
Skanzen Stará Ves se kromě kulturních
akcí stal vyhledávaným a oblíbeným
místem návštěv a odpočinku jak
místních občanů, tak i školních výprav.

Větrný mlýn

V období od jara do konce
školního roku navštívilo
skanzen přes 16 školních
výprav (od mateřských
po
střední
školy)
převážně z Chomutovska
a Mostecka. Dále prohlídky
statku i mlýna absolvovaly
školní výpravy, které do
skanzenu dojely Safari
expresem,
skupiny
organizovaných
turistů
i kluby důchodců.

Statek

V období prázdnin bylo ve skanzenu hojně využíváno tábořiště i celý
areál pro děti z letních táborů a různých sportovních soustředění. Od
září začaly probíhat ve skanzenu výchovné programy pro různé věkové
skupiny dětí např. život na statku, chov domácích zvířat, původní
zemědělská technika a její využití, práce na zahradě a na poli, prohlídky
mlýna.
Kulturní akce, které proběhly v areálu skanzenu Stará Ves
Masopustní průvod 7. 2.
Velikonoční neděle 12. 4.
Stavění máje a pálení čarodějnic 30. 4.
Letnice 30. 5.
Noc snů 1. 6.
Návštěva litoměřického biskupa Mon. Mgr.Jana Baxanta 13. 6.
Soutěž o nejhezčího strašáka 25. 6.
Pohádkové safari 7. - 8. 8., 14. - 15. 8.
Dožínky 5. 9.
Drakiáda 9. 9.

Pohled od statku
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Celkem se tedy v roce 2009 zúčastnilo sto třinácti vzdělávacích
programů 3059 žáků z mateřských, základních i středních škol.

EKOCENTRUM
Rok 2009 Ekocentrum zahájilo ve
znamení kampaně EAZA „Carnivore“
na záchranu evropských šelem.
Ve dnech 3.2. a 4.2. proběhly ve
spolupráci s Hnutím Duha přednášky
na téma Rysí hlídky, kterých
se zúčastnilo téměř 200 žáků.
U příležitosti přednášek a kampaně EAZA proběhla i výstava týkající se
rysích hlídek.
Vzdělávací programy, které má Ekocentrum v nabídce probíhaly již od
samého začátku roku a jejich návštěvnost se s blížícím koncem roku
zvyšovala.
Počet žáků, kteří se zúčastnili
výukových programů
leden
77
únor
259
březen
283
duben
566
květen
479
červen
626
červenec 22 + letní příměstský tábor - 50
srpen
letní příměstský tábor - 50
září
125
říjen
281 + podzimní příměstský tábor - 12
listopad 58
prosinec 171
celkem
3059
Měsíc

Počet výukových
programů
2
5
7
20
22
25
1
0
6
13
3
9
113

Nabídka výukových programů se rozšířila z původních deseti programů
na osmnáct. Vznikly 2 zážitkové programy, při kterých se žáci dostanou
do přímého kontaktu se zvířaty. Vytvořeny byly také nové pracovní listy,
které si návštěvníci mohou zakoupit na pokladnách zooparku.
V době letních prázdnin pořádal zoopark příměstské tábory pro děti ve
věku 6–12 let. Tábor probíhal ve čtyřech týdnech (4 běhy) a zúčastnilo
se ho téměř 100 dětí z Chomutova a okolí. Vzhledem k velkému zájmu
o účast na táborech, uspořádal zoopark tábor i v době podzimních
prázdnin.
Stejně jako v loňském roce 2008 proběhl i v roce letošním 2009
seminář pro učitele. Sedmnáct pedagogů z celého Ústeckého kraje
strávilo v Podkrušnohorském zooparku celý den. Byla jim představena
nabídka výukových programů, pomůcek a všechny ostatní aktivity, které
Ekocentrum pořádá.
V roce 2009 došlo k rozšíření způsobu přispívání na sbírkový účet
zooparku, a to formou dárcovské sms DMS. Sbírka byla zřízena v roce
2008 za účelem získání příspěvku na záchranu a chov ohrožených
zvířat.

Výukový progarm MŠ
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ZOOLOGIE
Savci
Určitě
nejlepším
chovatelským
výsledkem v zooparku v roce 2009
a největším úspěchem v chovu šelem
je narození a úspěšný odchov charzy
žlutohrdlé Lamprogale flavigula. Mládě – samec se narodilo 31. března
v chovném zázemí zoo a jde o první odchov této lasicovité šelmy v Unii
českých a slovenských zoologických zahrad vůbec. Na konci roku jsme
mládě vyměnili se Zoo Olomouc za mladého nepříbuzného samce.
Charza žlutohrdlá
Rádi bychom sestavili druhý chovný pár a ten umístili do expozice Ze stejného důvodu nyní nechováme norky evropské Lutreola lutreola,
v návštěvnické části zooparku.
jediná samice také utekla po poškození pletiva voliéry. Příští rok snad
získáme nová zvířata z evropského chovného programu. Na jaře uhynul
Poprvé se také podařilo odchovat mládě našemu páru manulů poslední tchořík skvrnitý Vormela peregusna, chovaný v zoo. Rádi
Otocolobus manul. Na konci roku chovný samec uhynul. Příčinou bychom se k chovu tohoto druhu v budoucnu vrátili.
bylo rozsáhlé nádorové onemocnění. Samici chceme následně spojit
s mladým samcem ze Zoo Rotterdam a věříme, že se v budoucnu
dočkáme jejich potomků.
Na začátku března porodila samice tuleně kuželozubého Halichoerus
Kočky divoké Felis silvestris
grypus zdravé mládě. Malá samička velmi dobře prospívala a rychle
úspěšně odchovaly 3 mláďata.
přibývala na váze. Naší radost brzy vystřídal smutek, protože na konci
Dařilo
se
kolonokům
března po několikadenních vážných zdravotních potížích matka mláděte
sibiřským Kolonocus sibiricus,
uhynula. Samici Taške bylo 17 let a v zooparku porodila 12 mláďat.
jeden z chovných párů odchoval
Příčinou úhynu bylo celkové vyčerpání a chronické srdeční potíže.
6 mláďat. Bohužel v říjnu nám
Mládě se podařilo úspěšně odchovat a začlenit do skupiny k ostatním
neznámí vandalové poškodili
tuleňům.
venkovní voliéry v chovném
zázemí a dospělý pár těchto
V zooparku chováme jediného zástupce opic, který trvale žije na
čilých šelmiček utekl, odchytit
evropském kontinentě – makaka magota Macaca sylvanus. Naše
Kočka divoká
zpět se je nepodařilo.
skupina odchovala v tomto roce jedno mládě.
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V eurosafari chováme další dva velbloudy dvouhrbé, zvířata jsou
deponována ze Zoo Plzeň. Tento pár se v červnu rozrostl o narozeného
samce.
Samici losa evropského Alces alces se v květnu narodila dvojčata.
Samec ve třech měsících věku uhynul na oběhové selhání, samici
plánujeme vyměnit za jinou nepříbuznou losici a navýšit tak počet těchto
zvířat. Stejný záměr máme i u severských sobů polárních Rangifer
tarandus. K jediné samici jsme přivezli mladou sobici ze Zoo Waschleithe
a v příštích měsících chceme dovézt další samice a i nového chovného
samce.
Čtyřmi úspěšně odchovanými mláďaty se může pochlubit naše početné
stádo jelena milu Elaphurus davidianus.

Jelen bucharský

Na začátku roku jsme museli z vážných zdravotních důvodů utratit
samce jelena bucharského Cervus elaphus bactrianus. Zůstali nám,
tak jen tři samice a jedné z nich se v červnu narodilo mládě, které
úspěšně odchovala. Podle informací z konce roku 2008 chová tohoto
vzácného jelena jen 15 zoologických zahrad a institucí na světě. Ve
spolupráci s koordinátorem evropského chovu bychom v příštím roce
chtěli dovézt další samice a chovného samce.

V roce 2009 se nám podařilo zajistit příchod dvou samic zubra Zoopark naopak skončil s chovem daňka mezopotamského Dama
evropského Bison bonanus a obě mladá zvířata jsme úspěšně spojili mezopotamica. Na konci roku uhynul poslední, dvanáctiletý samec a
s chovným samcem v areálu eurosafari. V příštím roce chceme po v současné době není pro tento druh v zoo vhodný výběh.
domluvě s koordinátorem chovu dovézt další samice a obnovit tak
V průběhu měsíce května 2009 proběhl transport dvou párů kozorožců
v minulých letech úspěšný chov zubrů v zooparku.
alpských Capra ibex ibex do Zoo Innsbruck. Stejně jako v roce 2006
Žádné změny se neudály u pižmoňů grónských Ovibos moschatus byli kozorožci vybráni v rámci reintrodukčního programu v rakouských
wardi. Mladý samec ze Zoo Krefeld se velmi dobře zařadil k našim Alpách. Zvířata byla na několik týdnů umístěna v Zoo Innsbruck a
následně vypuštěna v rakouské části Alp. Jedná se o víceletý projekt,
dvěma samicím a v příštím roce by už mohl úspěšně pářit.
na kterém participují především zoo z Rakouska a Německa.
Dobře dopadl odchov v březnu narozené samice takina indického
Z domácích zvířat jsme zaznamenali přírůstky u všech zástupců
Budorcas taxicolor.
turovitých - uherského stepního skotu, buvola domácího i skotského
Náš jediný velbloud dvouhrbý Camelus ferus bactrianus, desetiletý náhorního skotu.
samec se v létě dočkal nové mladé samice ze Zoo Liberec.
12

Z dalších domácích plemen
stojí za zmínku odchov
selat prasete mangalica,
odchovaná mláďata ovcí
Jákobových, walliských,
quessantských.
Nepodařilo se nám bohužel
domluvit příchod nových
zvířat atraktivního plemene
koz – kozy walliské.
U domácích plemen je to
pro nás hlavní úkol pro
příští rok.

Dalším, alespoň částečným úspěchem bylo snesení vejce a následné
vylíhnutí prvního mláděte u orlosupů bradatých Gypaetus barbatus. I přes
to že se páru mládě odchovat nepodařilo, pevně věříme, že se nezkušený
mladý pár potomka v budoucnu dočká, má k tomu dobře nakročeno.
Z dalších druhů dravců se podařil odchov orla skalního Aguila chrysaetos
a orla stepního Aguila rapa, u orlů východních (kamčatských)
Haliaeetus pelagicus byla opět snůška neoplozená. Dalším chovaným
druhem orla je orel mořský Haliaeetus albicilla, u tohoto druhu
v současné době v zooparku nemáme dospělou samici schopnou
reprodukce.

Pelikán bílý

Ptáci
Počátek roku 2009 byl v sekci ptáků ve znamení naší snahy poskytnout
kolonii dvou druhů pelikánů vhodné podmínky k úspěšnému hnízdění.
A povedlo se, po více než 10letech se podařil odchov tří mláďat
pelikána bílého Pelecanus onocrotalus. Dvě z těchto mláďat odchovali
přirozeně rodiče na hnízdě. Třetí mládě se vylíhlo v líhni, kam bylo vejce
přemístěno poté, co ho pár pelikánů opustil. Mládě odchoval chovatel
uměle a po dvou měsících od vylíhnutí byl mladý pelikán celkem bez
problémů začleněn k ostatním ptákům v kolonii.

Již celkem tradičně se dařilo vzácným ibisům skalním Geronticus
eremita, odchovali 4 mláďata. Z dalších brodivých se odchovalo několik
mláďat kvakoše nočního Nycticorax nycticorax a poprvé také jedno
mládě volavky rusohlavé Bubulcus ibis.
Velkou výzvou je chov plameňáků růžových (starosvětských)
Phoenicopterus ruber roseus, kde se nám stále odchov nedaří. Poslední
roky se však 2- 4 páry o vyhnízdění snaží, zatím to končí vždy jen
snesením vajec. V roce 2009 poprvé zahnízdil pár slípek modrých
Porphyrio porphyrio. Tento druh chováme již dlouhá léta, ale vhodné
prostředí pro hnízdění tito ptáci našli až po umístění do vodní průchozí
voliéry. Je to příslib pro příští sezóny.

Kolekce jeřábů byla doplněna o velmi vzácné jeřáby bílé sibiřské Grus
leucogeranus a jeřáby popelavé Grus grus. Tyto ptáky se podařilo získat
po více jak dvouletém jednání z Okské biosférické rezervace v Rusku.
Nyní tak chováme 5 druhů jeřábů. Zajímavý byl průběh hnízdění
a snůšky u jednoho z těchto chovaných druhů, u jeřábů panenských
U druhého druhu pelikánů, pelikána kadeřavého Pelecanus crispus, Anthropoides virgo. Chovný pár snesl dvě vejce, jedno bylo rozbité
jsme zaznamenali 8 snesených vajec. Jen jedno z nich bylo oplozené a a druhé jsme odebrali do líhně. V druhé snůšce byly opět dvě vejce, ta
i proto jsme ho umístili do líhně, kde se poprvé v historii zooparku vylíhlo byla ponechána na hnízdě a z obou se vylíhla mláďata. Bohužel obě
mládě. Avšak uhynulo po 14 dnech umělého odchovu.
uhynula při letní prudké bouřce. Vejce z líhně jsme podložili třicetileté
Chovné hejno pelikánů bílých jsme doplnili novým samcem ze Zoo samici jeřába bělošíjího Grus vipio a ta se ho výborně ujala. Na začátku
Jihlava, na kterého čekala lichá samice. Skupina kadeřavých pelikánů května se vylíhlo mládě, které náhradní matka odchovala.
se rozrostla o 2 ptáky ze Zoo Dvůr Králové.
Novinkou v zooparku je společný chov tří párů alexandra čínského
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Psittacula derbiana v jedné voliéře. V tomto roce se z párů vytvořila
kolonie, která se snad nadcházející jaro úspěšně rozmnoží.
Podařilo se nám dopárovat straky modré Cyanopica cyana. Ze Zoo
Ostrava jsme získali samici k našim dvěma samcům. Dalším doplněným
druhem je bulbul rudouchý Pycnonotus jocosus, samici jsme spárovali
se samcem od soukromého chovatele.
Náš chov vrubozobých se rozrostl o nový druh. Získali jsme dva páry
bernešek rudokrkých Branta ruficollis. Tato atraktivní malá husa je
zařazena na seznam ohrožených druhů IUCN.

Pískovce v Klášterci nad Ohří vrácena zpět do volné přírody.

Odchovy v roce 2009 nebyly tak početné a úspěšné, jako v předešlých
letech, přesto se podařilo odchovat 3 mláďata jednoho z našich
nejohroženějších plazů - užovky stromové Zamenis longissimus,
dále 1 mládě blavora žlutého Pseudopus apodus a 10 mláďat scinka
válcovitého Chalcides ocellatus.
V areálu eurosafari jsme do vodní nádrže vysadili 6ks želv bahenních
Emys orbicularis.

Terárium

V průběhu roku došlo i k několika úhynům. Uhynula dospělá samice
užovky stromové, ve venkovním teráriu škodná zabila samce zmije
obecné. Na konci roku uhynul i nový samec užovky levhartí.

Chov terarijních zvířat v Podkrušnohorském zooparku v roce 2009 byl
zajímavý zejména dopárováním některých chovaných druhů, získáním
dvou nových druhů a některými odchovy.

Terárium a jeho obyvatelé se staly v tomto roce součástí řady přednášek
a výukových programů pro žáky základních a středních škol, které
zajišťovalo oddělení ekocentra zooparku.

Na konci března zoopark dostal ze Zoo Praha skupinu 5 trnorepů
afrických Uromastyx acanthinurus. Tato zvířata, byla v zabavené
zásilce skoro 1000 ks pašovaných jedinců tohoto druhu a byla umístěna
v pražské zoo. Odtud byla stabilizovaná a zdravá zvířata rozmisťována
do zoologických zahrad a i dalším zájemcům.

STANICE PRO HANDICAPOVANÉ
ŽIVOČICHY

Ze soukromého chovu přišla samice ještěrky perlové Timon lepidus a
ještě v průběhu roku jsme získali 3 samce stejného druhu. Mohli jsme
tak vytvořit dva chovné páry. U jednoho nově sestaveného páru došlo
krátce po spojení k páření a následně i ke snůšce 17 vajec. Na podzim
jsme dovezli samce k našim dvěma samicím užovky amurské Elaphe
schrencki.

Stejně tak jako v předešlých letech přijímal Podkrušnohorský zoopark
Chomutov handicapovaná zvířata ze spádové oblasti Chomutovska, ale
i ze vzdálenějších míst Ústeckého kraje, resp. Čech. V průběhu roku
2009 (stav k 31.12.2009) bylo do stanice přijato celkem 242 kusů zvířat,
což je o něco více jak v předešlých letech. Nejvíce druhů bylo přineseno
z Chomutova a nejbližšího okolí. Vzhledem k tomu, že zoopark
nedisponuje vozidlem, které by bylo určené pro dovoz handicapů,
Náš chov plazů se také rozšířil o dva nové druhy. Dovezli jsme 3 ks převážnou většinu zvířat donesli lidé přímo do zooparku, a to často
užovky levhartí Zamenis situlus a ze stanice pro handicapované po předchozí telefonické domluvě. Zvířata byla nejčastěji přijímána
živočichy se k nám dostal další zástupce užovek – užovka hladká na jedné ze dvou vstupních bran. V co nejkratší době byla následně
Coronella austraca. Šlo o samici, která přišla gravidní a v zázemí předána pracovníkům zoologie a pokud to stav zvířete vyžadoval,
porodila 7 mláďat. Tato mláďata byla po dohodě s CHKO Labské
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bylo
odborně
vyšetřeno
veterinárním
lékařem.
V několika případech jsme
byli požádáni zda bychom
nepřijeli pro handicapované
zvíře na vzdálenější místa
kraje. V těchto případech
jsme odkazovali volající
na
nejbližší
stanice
v
dosahu
místa
nálezu
(Kladno,
Dolní
Týnec).
Káně lesní
I
v
roce
2009
nám
volala do stanice řada lidí, kteří chtěli poradit jak se mohou
o handicapovaného živočicha sami postarat. Jednalo se většinou o ptačí
mláďata náhodně nalezená, nebo vypadlá z hnízda.
Do stanice byli nejčastěji přijímáni savci a ptáci. Nejvíce bylo přijato
netopýrů (35 ks), poštolek obecných (29 ks) a ježků západních (44 ks).
Ze zajímavějších druhů se do stanice dostal bukáček malý, orlovec
říční, užovka hladká a včelojed lesní. Ze zde zmíněných čtyř druhů se
podařilo úspěšně navrátit bukáčka malého do volné přírody a užovku
stromovou zapojit do chovu.
Zbylé druhy jsou stále v péči
PZOO. V letošním roce jsme se
starali o řadu nesamostatných
mláďat, která nebyla schopna
přežít. Jednalo se o mláďata
ze zničených hnízd, nebo
mláďata zbytečně odebraná. I
u těchto druhů (špaček, kos,
ježci, jiřičky, rorýs) došlo k
vypuštění do volné přírody. Asi
Ježek západní
v 45 případech byla zranění tak
vážná, že se přistoupilo k euthanázii. Nejčastěji šlo o zvířata poraněná
elektrickým proudem, sražená dopravním prostředkem, nebo nebyla
příčina známa. Samice včelojeda nalezena na Klínovci měla například
zlomené křídlo.

V roce 2009 nedošlo k žádným výrazným změnám týkajících se chodu
stanice. Pro umístění zvířat byly využívány stávající prostory zoo.
Bohužel vzhledem ke změně zákona, kdy je zakázáno provozovat
stanici pro handicapované živočichy na území zoologické zahrady,
musíme řešit nejbližší budoucnost stanice výběrem náhradního místa.

Přehled zvířat přijatých do stanice
Brhlík lesní

1

Poštolka obecná

29

Brkoslav severní

2

Potápka roháč

1

Bukáček malý

1

Prase divoké

1

Dlask tlustozobý

1

Puštík obecný

1

Drozd zpěvný

1

Racek bělohlavý

1

Fretka tchořovitá

2

Racek chechtavý

1

Holub domácí

3

Racek stříbřitý

1

Hrdlička zahradní

1

Rehek domácí

1

Chameleon jemenský

1

Rorýs obecný

15

Jelen lesní

1

Sojka obecná

3

Jezevec lesní

2

Sova pálená

1

Ježek východní

1

Srnec obecný

4

Ježek západní

44

Straka obecná

4

Jiřička obecná

2

Strakapoud prostřední

1

Kachna divoká

1

Sýkora modřinka

1

Kachna pižmová

1

Špaček obecný

16

Kalous ušatý

2

Užovka hladká

1

Káně lesní

13

Užovka obojková

1

Kavka obecná

1

Včelojed lesní

2

Kos černý

14

Veverka obecná

2

Krahujec obecný

1

Vodouš bahenní

1

Kuna skalní

3

Volavka popelavá

3

Labuť velká

4

Výr velký

1

Moták pochop

1

Zajíc polní

2

Netopýr sp.

35

Želva čtyřprstá

1

Nutrie říční

1

Žluna zelená

2

Orlovec říční

1

Pěnkava obecná

4

CELKEM

242

15

Významné příchody
0.1.0
2.2.0
1.0.0
1.1.0
1.1.0
3.1.0
1.1.0
0.1.0
0.1.0
2.1.0
2.3.0
1.0.1
1.2.0
0.0.1
0.2.0

alexandr černohlavý (Psittacula himalayana)
berneška rudokrká (Branta ruficollis)
bulbul červenouchý (Pycnonotus jocosus)
jeřáb bílý (Grus leucogeranus)
jeřáb popelavý (Grus grus)
ještěrka perlová (Timon lepidus)
puštík bělavý (Strix uralensis)
sob (Rangifer tarandus)
straka modrá (Cyanopica cyana)
sýček obecný (Athene noctua)
trnorep skalní (Uromastyx acanthinura)
užovka amurská (Elaphe schrencki)
užovka leopardí (Zamenis situla)
užovka podplamatá (Coronella austriaca)
zubr evropský (Bison bonasus)

Narozená mláďata v roce 2009
0.0.2
4.1.0
1.0.0
0.0.4
1.0.0
0.1.0
3.2.0
0.0.3
0.0.2
1.2.0
3.3.0
2.3.0

blavor žlutý (Ophisaurus apodus)
buvol domácí (Bubalus bubalis)
charza žlutohrdlá (Martes flavigula)
ibis skalní (Geronticus eremita)
jelen bucharský (Cervus elaphus bactrianus)
jelen lesní (Cervus elaphus)
jelen milu (Elaphurus davidianus)
jeřáb panenský (Anthropoides virgo)
kaloň egyptský (Rousettus aegyptiacus)
kočka divoká (Felis silvestris)
kolonok (Mustela sibirica)
koza domácí (Capra hircus)

4.6.0
3.6.0
0.2.0
0.3.0
0.2.0
0.0.4
1.1.0
2.0.0
1.0.0
1.2.0
0.0.1
0.0.2
0.0.1
9.7.0
1.1.0
1.1.0
1.0.0
2.1.0
1.0.0
0.0.3
0.0.1
0.0.4
4.4.0
0.0.10
0.0.4
0.0.5
2.2.0
0.1.0
0.1.0
2.5.0
2.1.0
0.0.3

koza domácí - kamerunská (Capra hircus)
koza domácí - karpatská (Capra hircus)
koza domácí - walliská (Capra hircus)
kozorožec alpský (Capra ibex)
shetlandský pony (Equus caballus)
kvakoš noční (Nycticorax nycticorax)
los evropský (Alces alces)
makak magot (Macaca sylvanus)
manul (Otocolobus manul)
mýval severní (Procyon lotor)
orel skalní (Aquila chrysaetos)
orel stepní (Aquila nipalensis)
orlosup bradatý (Gypaetus barbatus)
ovce domácí - cápová (Ovis aries)
ovce domácí - Jákobova (Ovis aries)
ovce domácí - quessantská (Ovis aries)
ovce domácí - valašská (Ovis aries)
ovce domácí - vřesovištní (Ovis aries)
ovce domácí - walliská (Ovis aries)
pelikán bílý (Pelecanus onocrotalus)
pelikán kadeřavý (Pelecanus crispus)
pestruška písečná (Lagurus lagurus)
prase domácí - mangalica (Sus domesticus)
scink válcovitý (Chalcides ocellatus)
sova pálená (Tyto alba)
sovice sněžní (Nyctea scandiaca)
srnec obecný (Capreolus capreolus)
takin indický (Budorcas taxicolor taxicolor)
tuleň kuželozubý (Halichoerus grypus)
skot skotský náhorní (Bos taurus)
skot stepní uherský (Bos taurus)
užovka stromová (Zamenis longissimus)
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1.0.0
0.0.4
0.0.3

velbloud dvouhrbý - domácí (Camelus bactrianus)
volavka rusohlavá (Bubulcus ibis)
zrzohlávka rudozobá (Netta rufina)

Chované druhy zapojené v EEP - 14
5.10.10
0.4.0
1.1.0
1.0.0
2.0.0
1.0.0
1.1.0
1.0.0
3.2.0
1.1.0
2.3.2
1.2.0
1.2.0
2.4.0

ibis skalní (Geronticus eremita)
jeřáb bělošíjí (Grus vipio)
jeřáb bílý (Grus leucogeranus)
jeřáb mandžuský (Grus japonensis)
kůň Převalského (Equus przewalskii)
levhart sněžný (Uncia uncia)
manul (Otocolobus manul)
onager (Equus hemionus onager)
orel mořský (Haliaeetus albicilla)
orlosup bradatý (Gypaetus barbatus)
pelikán kadeřavý (Pelicanus crispus)
pižmoň (Ovibos moschatus)
rosomák sibiřský (Gulo gulo)
zubr evropský (Bison bonasus)

Chované druhy vedené v ESB - 5
0.3.1
1.1.0
0.1.0
1.1.0
1.3.0

jelen bucharský (Cervus elaphus bactrianus)
orel východní (Haliaeetus pelagicus)
rys evropský (Lynx lynx lynx)
sup bělohlavý (Gyps fulvus)
tuleň kuželozubý (Halichoerus grypus)

Chované druhy vedené v ISB – 1
1.0.0

kiang (Equus kiang)

Chované druhy vedené v RDB (Červená kniha IUCN)
6.8.0
9.6.0
5.11.1
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.0.0
1.1.4
1.0.0
1.3.0
1.0.0
3.2.0
1.2.12
1.4.1

jelen milu (Elaphurus davidianus)
makak magot (Macaca sylvanus)
muflon (Ovis musimon)
ovce stepní (arkal) (Ovis vignei)
plch velký (Glis glis)
poletuška slovanská (Pteromys volans)
svišť stepní (Marmota bobac)
sysel obecný (Spermophilus citellus)
takin čínský (Budorcas taxicolor bedfordi)
takin indický (Budorcas taxicolor taxicolor)
tarbík velký (Jaculus orientalis)
velbloud dvouhrbý - domácí (Camelus bactrianus)
želva čtyřprstá (Testudo horsfieldi)
želva zelenavá (Testudo hermanni)

Ohrožené druhy fauny ČR
Kriticky ohrožené druhy:
0.1.0
0.1.0
1.1.0
2.3.0
3.3.0
2.2.0
3.2.0
1.1.1
3.4.0
7.5.5
2.2.0
1.1.0
1.1.4

bukač velký (Botaurus stellaris)
dytík úhorní (Burhinus oedicnemus)
jeřáb popelavý (Grus grus)
kočka divoká (Felis silvestris)
kolpík bílý (Platalea leucorodia)
medvěd hnědý (Ursus arctos)
orel mořský (Haliaeetus albicilla)
orel skalní (Aquila chrysaetos)
ostralka štíhlá (Anas acuta)
polák malý (Aythya nyroca)
puštík bělavý (Strix uralensis)
sokol stěhovavý (Falco peregrinus)
sysel obecný (Citellus citellus)
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2.1.1
2.0.0

užovka stromová (Elaphe longissima)
vlk (Canis lupus)
zmije obecná (Vipera berus)

1.1.0
1.1.0
1.1.0
0.2.0

dikobraz srstnatonosý (Hystrix indica)
charza žlutohrdlá (Martes flavigula)
irbis (Uncia uncia)
jak domácí (Bos grunniens)

0.2.0

výreček malý (Otus scops)

1.2.0
7.11.0

želva bahenní (Emys orbicularis)

0.3.1

jelen bucharský (Cervus elaphus bactrianus)

1.2.0

jelen lesní (Cervus elaphus)

6.8.0

jelen milu (Elaphurus davidianus)

2.0.0

jezevec lesní (Meles meles)

5.4.5

kaloň egyptský (Rousettus aegyptiacus)

1.0.0

kiang východní (Equus kiang holdereri)

2.3.0

kočka divoká (Felis silvestris)

5.6.1

kolonok (Mustela sibirica)

0.9.4

koza domácí (Capra hircus)

3.1.0

koza domácí - bezrohá, hnědá (Capra hircus)

1.7.1

koza domácí - kamerunská (Capra hircus)

2.10.0

koza domácí - karpatská (Capra hircus)

1.3.0

koza domácí - walliská (Capra hircus)

5.8.0

kozorožec alpský (Capra ibex ibex)

3.11.0

králík domácí (Oryctolagus cuniculus v. edulis)

1.0.0

kůň domácí - anglický polokrevník (Equus caballus)

5.1.0

kůň domácí - český teplokrevník (Equus caballus)

1.1.0

kůň domácí - fjordling (Equus caballus)

1.0.0

kůň domácí - chladnokrevník (Equus caballus)

2.0.0

kůň domácí - norik (Equus caballus)

3.14.0

kůň domácí - shetlandský pony (Equus caballus)

1.3.0

kůň domácí - shirský (Equus caballus)

2.4.0

kůň domácí - tarpan (Equus caballus)

2.0.0

kůň Převalského (Equus przewalskii)

1.1.0

kuna skalní (Martes foina)

1.2.0

los evropský (Alces alces)

9.6.0

makak magot (Macaca sylvanus)

Silně ohrožené druhy:
0.2.1
4.9.10
3.2.5
1.0.0
4.2.0
4.4.3
1.2.0
0.0.1
1.1.0

bobr evropský (Castor fiber)
kvakoš noční (Nycticorax nycticorax)
sova pálená (Tyto alba)
sýc rousný (Aegolius funereus)
sýček obecný (Athene noctua)
zrzohlávka rudozobá (Netta rufina)
los evropský (Alces alces)
užovka hladká (Coronella austriaca)
hohol severní (Bucephala clangula)

Ohrožené druhy:
2.1.0
1.1.1
8.6.0
0.2.0
1.1.0
1.1.0

čáp bílý (Ciconia ciconia)
čírka obecná (Anas crecca)
kormorán velký (Phalacrocorax carbo)
moták pochop (Circus aeruginosus)
výr velký (Bubo bubo)
plch velký (Glis glis)

Celkový stav zvířat
Savci
0.2.1
1.0.0
9.7.0

bobr evropský (Castor fiber)
burunduk (Tamias sibiricus)
buvol domácí (Bubalus bubalis)
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1.1.0

manul (Otocolobus manul)

1.3.0

tuleň kuželozubý (Halichoerus grypus)

2.2.0

medvěd hnědý (Ursus arctos)

0.3.0

tur domácí - pratur (Bos taurus)

5.11.1

muflon (Ovis aries musimon)

5.7.0

tur domácí - skot skotský náhorní (Bos taurus)

3.3.2

mýval severní (Procyon lotor

5.4.0

tur domácí - skot stepní uherský (Bos taurus)

1.0.0

onager (Equus hemionus onager)

3.2.0

velbloud dvouhrbý - domácí (Camelus bactrianus)

2.1.0

osel domácí (Equus asinus)

2.0.0

vlk eurasijský (Canis lupus lupus)

4.15.0

ovce domácí - cápová (Ovis aries aries)

2.4.0

zubr evropský (Bison bonasus bonasus)

2.4.0

ovce domácí - Jákobova (Ovis aries aries)

5.2.0

ženetka tečkovaná (Genetta genetta)

0.3.0

ovce domácí - merinová (Ovis aries aries)

1.3.0

ovce domácí - quessantská (Ovis aries aries)

Ptáci

0.1.0

ovce domácí - valašská (Ovis aries aries)

4.4.0

ovce domácí - vřesovištní (Ovis aries aries)

1.6.0

ovce domácí - walliská (Ovis aries aries)

1.1.0

ovce stepní (Ovis vignei)

0.0.9

pestruška písečná (Lagurus lagurus)

1.2.0

pižmoň grónský (Ovibos moschatus wardi)

1.1.0

plch velký (Glis glis)

1.1.0

poletuška slovanská (Pteromys volans)

2.3.0

prase divoké (Sus scrofa)

1.2.0

prase domácí - mangalica (Sus domesticus)

1.1.0

psík mývalovitý (Nyctereutes procyonoides)

1.2.0

rosomák (Gulo gulo)

0.1.0

1.1.0
4.2.2
2.3.2
2.2.0
0.1.0
1.0.3
2.1.0

alexandr černohlavý (Psittacula himalayana)
alexandr čínský (Psittacula derbiana)
berneška kanadská (Branta canadensis)
berneška rudokrká (Branta ruficollis)
bukač velký (Botaurus stellaris)
bulbul červenouchý (Pycnonotus jocosus)
čáp bílý (Ciconia ciconia)

1.1.1

čírka obecná (Anas crecca crecca)

0.1.0

dytík úhorní (Burhinus oedicnemus)

1.1.0

hohol severní (Bucephala clangula)

4.4.7
1.0.0

holub domácí - moravský pštros (Columba livia f.
domestica)
holub hřivnáč (Columba palumbus)

rys evropský (Lynx lynx lynx)

1.1.1

hrdlička čínská (Streptopelia chinensis chinensis)

0.2.0

sob (Rangifer tarandus)

0.2.1

husa domácí - tuluská (Anser anser f. domestica)

4.4.3

srnec obecný (Capreolus capreolus)

3.3.0

husa tibetská (Anser indicus)

1.0.0

svišť bobak (Marmota bobak)

9.10.0

husa velká (Anser anser)

1.1.4

sysel obecný (Spermophilus citellus)

2.2.1

husice liščí (Tadorna tadorna)

1.0.0

takin čínský (Budorcas taxicolor bedfordi)

1.3.2

husice rezavá (Tadorna ferruginea)

1.3.0

takin indický (Budorcas taxicolor taxicolor)

0.1.0

hvízdák eurasijský (Anas penelope)

1.0.0

tarbík velký (Jaculus orientalis)

0.1.0

hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula)

0.1.0

tchoř tmavý (Mustela putorius)

5.10.10

ibis skalní (Geronticus eremita)
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0.4.0

jeřáb bělošíjí (Grus vipio)

1.1.0

puštík vousatý (Strix nebulosa)

1.1.0

jeřáb bílý (Grus leucogeranus)

1.1.0

slípka modrá (Porphyrio porphyrio porphyrio)

1.0.0

jeřáb mandžuský (Grus japonensis)

0.0.2

sokol stěhovavý (Falco peregrinus)

3.2.1

jeřáb panenský (Anthropoides virgo)

3.2.5

sova pálená (Tyto alba)

1.1.0

jeřáb popelavý (Grus grus)

1.0.0

sovice sněžní (Nyctea scandiaca)

2.1.8

kachnička mandarinská (Aix galericulata)

0.0.1

stehlík obecný (Carduelis carduelis major)

3.3.0

kolpík bílý (Platalea leucorodia)

2.1.0

straka modrá (Cyanopica cyana)

8.6.0

kormorán velký (Phalacrocorax carbo)

1.1.0

sup bělohlavý (Gyps fulvus)

2.1.0

kraska červenozobá (Urocissa erythrorhyncha)

1.0.0

sýc rousný (Aegolius funereus)

0.0.4

křepelka čínská (Coturnix chinensis)

4.2.0

sýček obecný (Athene noctua)

0.0.90

křepelka japonská (Coturnix japonica)

0.0.4

volavka rusohlavá (Bubulcus ibis)

1.0.0

křepelka polní (Coturnix coturnix)

1.1.0

výr velký (Bubo bubo)

4.9.10

kvakoš noční (Nycticorax nycticorax)

0.2.0

výreček malý (Otus scops)

2.3.0

labuť velká (Cygnus olor)

4.4.3

zrzohlávka rudozobá (Netta rufina)

0.2.0

moták pochop (Circus aeruginosus)

0.1.0

orebice chucar (Alectoris chucar)

3.2.0

orel mořský (Haliaeetus albicilla)

1.1.1

orel skalní (Aquila chrysaetos)

1.1.0

orel stepní (Aquila nipalensis)

1.1.0

orel východní (Haliaeetus pelagicus)

1.1.0

orlosup bradatý (Gypaetus barbatus)

3.4.0

ostralka štíhlá (Anas acuta)

0.6.2

páv korunkatý (Pavo cristatus)

4.4.0

pelikán bílý (Pelecanus onocrotalus)

2.3.2

pelikán kadeřavý (Pelecanus crispus)

7.11.0

plameňák růžový (Phoenicopterus ruber roseus)

2.3.0

polák chocholačka (Aythya fuligula)

7.5.5

polák malý (Aythya nyroca)

2.2.0

puštík bělavý (Strix uralensis)

1.1.0

puštík obecný (Strix aluco)

1.1.0

puštík vousatý (Strix nebulosa)

Plazi
1.0.0
1.1.6
0.0.7
0.0.3
4.2.0
1.0.30
2.3.0

agama hardún (Agama stellio stellio)
blavor žlutý (Pseudopus apodus)
gekon prstýnkový (Tarentola annularis)
gekon zední (Tarentola mauritanica mauritanica)
ještěrka perlová (Lacerta lepida)
scink válcovitý (Chalcides ocellatus)
trnorep skalní (Uromastyx acanthinura)

1.0.2

užovka amurská (Elaphe schrencki)

0.0.1

užovka hladká (Coronella austriaca)

0.2.0

užovka leopardí (Zamenis situla)

2.1.1

užovka stromová (Zamenis longissimus)

0.1.0

užovka žebříčková (Rhinechis scalaris)

1.2.0

zmije obecná (Vipera berus)
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1.1.9

zmije růžkatá (Vipera ammodytes)

7.11.0

želva bahenní (Emys orbicularis)

1.2.12

želva čtyřprstá (Testudo horsfieldii kazachstanica)

1.4.1

želva zelenavá (Testudo hermanni)

Obojživelníci
0.0.5
1.1.1

kuňka východní (Bombina orientalis)
žebrovník Waltlův (Pleurodeles waltl)

Ryby
0, 0, 10
0, 0, 30
0, 0, 2
0, 0, 7
0, 0, 9
0, 0, 6
0, 0, 2
0, 0, 2

Celkem zvířat
druhů
species

jedinců
specimens

Savci - Mammals

74

402

Ptáci - Birds

67

436

Plazi, obojživelníci – Reptiles,
Amphibia

19

133

Ryby - Fishes

2

40

Celkem - Total

162

1011

slunečnice pestrá (Lepomis gibbosus)
střevlička východní (Pseudorasbora parva)

kapr obecný (Cyprinus carpio)
ježdík obecný (Gymnocephalus cemuus)
slunečnice pestrá (Lepomis gibbosus)
střevlička východní (Pseudorasbora parva)
lín obecný (Tinca tinca)
jelec jesen (Leuciscus idus)
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DOPRAVA
A PROVOZ
Provozní úsek zajišťoval servis pro
další úseky PZOO.
Kromě toho
prováděl i sekání zeleného krmení,
vojtěšky a výrobu sena. Celoročně
úsek provozu také obstarával okus
pro zvířata a následně likvidaci
větví štěpkováním. Dále zajišťoval i sekání výběhů a ostatních ploch
•
v areálu PZOO, dovoz
krmiv , vlastní transporty
zvířat, terénní úpravy,
opravy plotů, krmelců
•
a elektrických ohradníků.
Zelené
krmení
a
výroba sena
probíhala
na
plochách
letiště
v Pesvicích, vojtěšku pro
vylepšení krmné dávky
losů
vyselo Středni
odborné učiliště Jirkov
a o své výnosy vojtěšky
se s námi podělil i Agrocom
Hrušovany.

•

Ve výběhu velbloudů byl vybudován nad krmištěm zvířat přístřešek

•

Začátkem roku bylo dokončeno odbahnění rybníka, zpevnění břehů
a výsadba nových porostů. Zároveň byla kolem rybníka vytvořena
stezka pro návštěvníky a zabudovány lavičky

V zimních měsících probíhalo ošetření a prořezávka suchých větví
v areálu PZOO nad návštěvnickými cestami. Z větší části byly stromy
prořezány sponzorsky firmou ROCK-NET.
Ve spolupráci s Magistrátem města Chomutov byl odbornou firmou
ošetřen také dub v blízkosti výběhu poníků. Byla provedena vazba
koruny, vzhledem k tomu, že hrozilo rozlomení stromu a pád 1/3
koruny na velmi frekventované návštěvnické místo.

•

Sponzorsky byl opraven také bazén u tuleňů. Materiál dodaly firmy
HENKEL ČR divize Ceresit a Master K v.o.s. a finanční krytí opravy
bazénu a čističky vody zajistila developerská skupina Crestyl

•

Oprava vodoinstalace ve výbězích v Eurosafari a ve výběhu losů ,
tak aby měla zvířata po celý rok zajištěný přísun vody

•

Vzhledem k havarijnímu stavu ubikace sobů, jsme museli přistoupit
k celkové rekonstrukci ubikace , včetně přívodu vody a elektřiny.

•

Po několika letech jsme přistoupili i k rekonstrukci voliéry malých sov
a sovice sněžné

•

Částečně byla odbourána betonová zeď ve výběhu pod tuleni. V roce
2010 by měla být nahrazena dubovými sloupky a pletivem, stejně
jako v sousedním výběhu mývalů

Stavba přístřešku u velbloudů

Z větších akcí , které zabezpečoval provozní úsek :

Kamenný rybník
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•

Oprava střechy na konírně, budově dílen a garáží
přípravně včetně okapů

a na staré Insurance, Československá obchodní banka, a.s.,Česká spořitelna.
Celkem se dobrovolnických dní zúčastnilo 88 pracovníků. Kromě
pomocných prací se zapojili také do natírání plotů a ubikací zvířat.

•

Probíhalo malování a nátěry podlah v ubikacích zvířat

•

S ohledem na zatížení výběhů zvířaty jsme přistoupili k plošnému
vyvápnění obory, koňských výběhů a některých jednotlivých výběhů
v PZOO, což se příznivě projevilo na kvalitě porostu. Hnojiva nám
sponzorsky věnoval Agrocom Hrušovany

•

Začátkem měsíce září bylo nutné z důvodu bezpečnosti návštěvníků
přistoupit k odstranění hnízda čápů z dubu u rybníka a k instalaci
hnízda nového. Zapůjčením jeřábu nám sponzorsky vypomohl
Agroservis Černovice

Konec roku byl poznamenán nepříjemnou událostí – požárem přístřešku
na seno a slámu.Jednalo se pravděpodobně o úmyslné zapálení , při
kterém shořelo 250 balíků sena a 120 balíků slámy a krytina přístřešku.
Požár byl likvidován 3 dny, bylo nutné vyvozit veškeré hořící balíky, za
což děkuji především našemu zaměstnanci panu Herbertu Malleyovi a
panu Beranovi z Černovic. Poděkování patří také záchranným sborům
hasičů, které se likvidace účastnily.

Vozový park
Vzhledem k tomu, že vozový park v PZOO je již značně zastaralý, bylo
nutné provést rozsáhlé opravy . Největší opravou prošel nákladní vůz
Liaz,střední opravou vozy Avia, Ford Escort, Safari , Amálka a traktor
Same Dorado.
Do osobního vozidla Kia byl zakoupen digitální tachograf, aby bylo
možné používat vozidlo pro delší transporty zvířat.
Na základě smlouvy mezi Magistrátem města Chomutov a
Podkrušnohorským zooparkem pracují od června 2009 v PZOO
občané na smlouvu o výkonu veřejné služby, každý z nich si má v
měsíci odpracovat 30 hodin. Začínalo zde pracovat 35 lidí , postupně
se však jejich počet snižoval a ke konci roku jich zde pracuje 20 . Po
celou dobu vykonávali především pomocné a úklidové práce – hrabání
listí, sběr jedlých kaštanů , zametání a úklid návštěvnických cest,
čištění teras a schodišť od sněhu apod., což se příznivě projevilo na
celkovém vzhledu zooparku.
V rámci dobrovolnických dní zde pomáhali také zástupci firem :
ČEZ, T-Mobile Czech Republic, a.s.,Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna

Likvidace požáru skladu sena a slámy
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I v roce 2009 přispívali jednotliví občané, organizace, školy a příznivci
Podkrušnohorského zooparku Chomutov na provoz zoo formou adopcí
zvířat. Celkem bylo přijato 550.860,81 Kč, z toho:

EKONOMIE

adopce zvířat

156.816,- Kč

anonymní dary

140.029,81 Kč

účelové dary návštěvníků

226.276,- Kč

dárcovské SMS

27.739,- Kč

Výnosy
Výnosy celkem za rok 2009 činily 37.012.027,66 Kč
V roce 2009 obdržel zoopark
20.587.977,10 Kč, z toho:

dotace

na

od zřizovatele na provoz
od zřizovatele na akci Den zvířat
od zřizovatele - oprava bazénu pro tuleně a krmivo
(darovací smlouva Hutment Trust, a.s.)
dotace Ústecký kraj - kraj přírody a člověka
(doplatek 2008)

provoz

ve

výši Plán celkových výnosů vč. dotací byl splněn na 107,12 %. K 31.12.2009
vykázal zoopark kladný hospodářský výsledek ve výši 16.687,45 Kč.

16.900.000,- Kč
25.000,- Kč
300.000,- Kč
100.288,60 Kč

dotace Ústecký kraj - nákup zahradní techniky

70.000,- Kč

dotace Ústecký kraj - webová prezentace PZOO

64.000,- Kč

dotace Cíl 3 - Centrum krušnohorského lid. umění

7.703,50 Kč

dotace na VPP a SUPM
dotace SFŽP - revitalizace Kamenného rybníka
dotace MŽP - příspěvek ZOO pro rok 2009

1.045.689,- Kč
21.600,- Kč
2.053.696,- Kč

Vlastní výnosy celkem meziročně vzrostly o 14,51 %, plánované vlastní
výnosy za rok 2009 byly splněny na 104,93 %. Nepodařilo se splnit
plánované tržby za vstupné, i když vlivem zvýšení cen vstupného od
dubna 2009 došlo k meziročnímu nárůstu o 15,60 %. Kladně lze hodnotit
výrazné zvýšení tržeb za výukové programy pro žáky mateřských,
základních a středních škol. V roce 2009 provozoval zoopark letní
dětský tábor, který měl kladnou odezvu ze strany účastníků i rodičů.
Ztráta v tržbách byla částečně kompenzována vyššími příjmy z prodeje
zvířat a tržbami za ustájení koní, které byly proti plánu vyšší o 239 tis.
Kč.
Vlastní výnosy při zapojení fondů byly ve výši 16.424.050,56 Kč
účet

výnosy

601

tržby za vlastní výrobky

602

tržby z prodeje služeb

604

tržby za prodané zboží

644

úroky

celkem Kč

%

92.023,05

0,25

13.763.727,29

37,19

742.291,62

2,00

35.030,65

0,09
24

645

kurzové zisky

134,00

0,00

511

opravy a udržování

648

zúčtování fondů

190.116,00

0,51

512

649

jiné ostatní výnosy

801.402,44

2,17

651

tržby z prodeje dlouhodobého
NM a HM

15.125,40

0,04

654

tržby z prodeje materiálu

784.200,11

2,12

celkem vlastní výkony

16.424.050,56

44,37

příspěvky a dotace na provoz

20.587.977,10

55,63

celkem výnosy

37.012.027,66

100

691

zisk

16.687,45

Náklady
Náklady celkem za rok 2009 činily 36.995.340,21 Kč.
Meziročně došlo ke zvýšení celkových nákladů o 4 277 tis. Kč, tj. o
13,07 %. K výrazné úspoře nákladů došlo u položky spotřeba elektřiny a
to z důvodu přechodu na výhodnější tarif v minulém roce, naproti tomu
ve spotřebě vody došlo k meziročnímu nárůstu o 97,80 %. U položky
spotřeba PH došlo k meziroční úspoře 7,50 %, hlavně z důvodu snížení
ceny nafty. Na opravy bylo v roce 2009 vynaloženo o 1 339 tis. Kč
více, než předpokládal rozpočet, jejich krytí bylo zabezpečeno jednak
z daru, který obdržel zoopark na chov tuleňů a krmení pro tuleně a také
z vyšších vlastních výkonů.
účet

výnosy

celkem Kč

%

501

spotřeba materiálu

5.592.443,16

15,12

502

spotřeba energie

2.148.312,83

5,81

504

prodané zboží

519.651,77

1,40

3.151.648,43

8,54

cestovné

78.682,61

0,21

513

náklady na reprezentaci

69.215,00

0,19

518

ostatní služby

6.204.471,68

16,77

521

mzdové náklady

12.164.614,00

32,88

524

zákonné sociální pojištění

3.875.261,00

10,47

527

zákonné sociální náklady

644.397,66

1,74

538

ostatní daně a poplatky

654.245,64

1,77

541

smluvní pokuty a penále

500,00

0,00

543

odpis pohledávky

19.827,00

0,05

544

úroky

11,11

0,00

545

kurzové ztráty

2.850,32

0,01

548

manka a škody

126.401,40

0,34

549

jiné ostatní náklady

448.949,98

1,21

551

odpisy dlouhodobého NM a HM

1.192.140,00

3,22

552

zůstatková cena prodaného
DNM a DHM

37.363,00

0,10

554

prodaný materiál

64.353,62

0,17

Celkem náklady

36.995.340,21

100,00
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Pořízení investic v roce 2009

Porovnání soběstačnosti v letech 2004 - 2009
Ukazatel
2004
2005
Náklady celkem
Kč 29.057.124 33.878.262
Vlastní výnosy vč.
Kč
12.414.357,- 15.320.744,darů
Soběstačnost
%
42,72
45,22
Krytí nákladů zřizo- %
45,39
41,32
vatelem
Ostatní krytí nákla- %
dů (dotace MŽP a
11,89
12,28
ostatní dotace)
Ukazatel
Náklady celkem
Vlastní výnosy vč.
darů
Soběstačnost
Krytí nákladů zřizovatelem
Ostatní krytí nákladů (dotace MŽP a
ostatní dotace)

2007
2008
Kč 33.536.847,- 32.718.150,Kč
15.814.635,- 14.342.817,%
%
%

2006
31.152.777
13.065.211,41,94
44,73
13,33
2008
36.995.340,-

Stroje a zařízení:
zhodnocení strojní mechanizace
(osobní automobil KIA)
Stavební investice:
expozice bobři, vydry

40.962,52 Kč

40.543,55 Kč

revitalizace Kamenného rybníka
Centrum krušnohorského lidového umění Stará Ves
přístřešek pro velbloudy

3.820.475,68 Kč
2.737.305,32 Kč

Celkem investice v roce 2009

6.723.435,93 Kč

84.148,86 Kč

16.424.051,-

47,16

43,84

44,39

40,25

47,16

45,75

14,09

9,02

9,90

Investice
Investiční dotace a ostatní příjmy na investice v roce 2009:
investiční dotace od zřizovatele
investiční dotace SFŽP - revitalizace Kamenného rybníka
investiční dotace Cíl 3 - Centrum krušnohorského lidového umění
Celkem

800.000,00 Kč
3.820.475,68 Kč
246.095,99 Kč
4.866.571,67 Kč
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CHOV KONÍ
Většina koní byla v návštěvnické
sezóně využívána pro potřeby
návštěvníků. Povoz tažený koňským
spřežením vozil zájemce na Výlety
do historie. Projížďka areálem
Zooparku s prohlídkou skanzenu
Stará Ves byla vyhledávanou
atrakcí. Pro děti zajišťovali projížďky poníci a koně tarpani. Jízdu na
koni si mohli vyzkoušet i dospělí návštěvníci.
V areálu konírny působí Jezdecký klub Podkrušnohorského zooparku.
Členové Jezdeckého klubu zde získávají nejen jezdecké dovednosti, ale
i teoretické a praktické znalosti chovu koní.

se v kategorii dětských skupin, proběhly lonžérské zkoušky, soutěž
Jezdecký klub a Podkrušnohorský zoopark pořádali pravidelné skokové juniorských skupin a jednotlivců a seniorských skupin a jednotlivců.
závody s vysokou účastí koní a jezdců. Zároveň vyjížděl reprezentovat Závodů se zúčastnili závodníci z Prahy, Frýdku-Místku, Frenštátu pod
na závody mimo okres.
Radhoštěm, Brna, Hlučína, Albertovce a Chomutova.
Voltižní oddíl, který je součástí JK PZOO reprezentoval na závodech
po celé České republice, na Slovensku a v Rakousku. Vyvrcholením
úspěšné sezóny byla účast cvičenek na ME juniorů ve voltiži ve švédské
Šale. Juniorská voltižní skupina získala ve své kategorii titul Mistrů ČR ve
voltiži. Jezdecký klub spolupracoval na řadě akcí. Například Masopustní
průvod, Jízda Tří králů, Pohádkové safari atd.

9. 5. Jarní parkurové závody – Oficiálního zahájení se zúčastnila
hejtmanka Ústeckého kraje. Kromě podívané na skokové závody bylo
pro diváky připraveno exhibiční vystoupení chomutovského voltižního
družstva.

Závody a akce pořádané v areálu Konírny

15. 8. Regionální výstava Shetland pony – Pořádáno ve spolupráci s JK
Dominika. Ve dvou výstavních kategoriích se představilo 25 Shetlandů,
k vidění byli národní šampióni a vítězové výstav Halstock Gobstopper,
Philip Shapshoeve nebo Ontario v.d. Buitenweg, čtyři hříbata, dvě z nich
narozená v chomutovském Zooparku. Zastoupena byla i třída klisen a
valachů..

28. 3. Parkurové halové závody – Více než 60 koní závodilo
v kategoriích ZM ( kategorie pro mladé koně 4-5 let), Z ( překážky
do 100cm), ZL ( překážky do 110 cm) a L ( překážky do 120 cm).
2. 5. Voltižní závody – Nominační závody na MČR ve voltiži. Závodilo

4. 7. Parkurové hobby závody – Pro jezdce bez jezdeckých licencí
byly připraveny čtyři soutěže -Ponny Cross, Tarpan cup, Velká cena JK
PZOO a Soutěž ve skoku mohutnosti.
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3. 10. Svod fríských koní a zkoušky FPMDA– Pořádala Organizace
chovu fríských koní v ČR a SR – přihlášeno 44 fríských koní z celé
České republiky, akci navštívilo cca 3000 diváků.

•

1 klisna plemene shirský kůň

•

1 klisna plemene fjord

21. 10. Hubertova jízda – Ve spolupráci se Statutárním městem Chomutov
se uskutečnilo tradiční zakončení jezdecké sezóny. Návštěvníci mohli
na louce u Březence sledovat hon na lišku a slavnostní halali.

Později byla potvrzena jejich březost.

19. 12. Skoky ve volnosti – Na skokových závodech byly připraveny
2 soutěže – Skok mohutnosti a Soutěž pro mladé koně na styl.
Překvapením bylo překonání rekordu. Vítězný kůň zdolal překážku
vysokou 2 metry.

Vzhledem k pokročilému věku klisen u pony a tarpanů se plánuje
postupná obměna stáda.
Ze soukromého chovu získal Zoopark 3 hřebce plemene slezský norik.

K 31.12. 2009 byli v Podkrušnohorském zooparku ustájeni zástupci
těchto plemen koní v počtu:
•

shetlandský pony - 17 jedinců

•

shirský kůň - 4 jedinci

•

tarpan - 6 jedinců

•

český teplokrevník - 5 jedinců

•

fjord - 5 jedinců

•

slovenský teplokrevník - 1 jedinec

•

anglický teplokrevník - 1 jedinec

Pro koně soukromých majitelů bylo pronajímáno ve stájích PZOO
měsíčně cca 20 boxů.
V roce 2009 byly připuštěny:
•

3 klisny plemene tarpan

•

6 klisen plemene shetlandský pony
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PRACOVNÍCI
A
SPOLUPRACOVNÍCI
ZOOPARKU

Ředitel
Iveta Rabasová, Bc.

Sekretariát
Jana Opelková – asistentka ředitele
Ivana Procházková - investiční technik, BOZP, PO
Hana Šťastná, Mgr. - projektový manažer od 15. 7. 2009
Daniela Heyzlová - projektový manažer od 15. 7. 2009
Ekonomie
Zdeňka Slámová, ing. - ekonom
Jarmila Čížková - účetní
Zdeňka Zoubková - účetní
Milena Marešová - pokladní - prodavačka
Jaroslava Vrbová - pokladní - prodavačka

Žofie Rosívalová - pokladní do 15. 4. 2009
Hana Jáchymová - pokladní - prodavačka od 16. 4. 2009
Marie Günzelová - pokladní - prodavačka od 19. 5. 2009
Středisko ekologické výchovy
Radka Kubizňáková, Bc. – vedoucí SEV
Věra Stejná, Mgr. – vedoucí centra „Stará Ves“
Propagace
Martina Pelcová – vedoucí propagace
Dagmar Součková – pracovník propagace
Emil Laurenčík – výtvarník
Martina Andělová - pracovník propagace od 1. 7. 2009
Rostislav Stach – fotograf, externí pracovník do 31. 12. 2009

Provoz
Drahomíra Slačíková, ing. – vedoucí provozu
Regina Kalabusová – technik dopravy
Martin Pavlíček - údržbář
Karel Procházka - údržbář
Pavel Švob - elektrikář
Lukáš Halaš – řidič - opravář
Herbert Malley – řidič - opravář
Ondřej Mazuch – řidič - opravář
Václav Hodáč – dělník
Michal Karlovský - dělník
Robert Karlovský – dělník
Martin Koubík - dělník
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Petr Kub – dělník
Vratislav Benek - dělník
Alois Marčan – dělník
Miroslav Miker - dělník
Vladislav Opálka - dělník
Miroslav Jelínek - řidič
Radim Hlubiňák - vedoucí zahradník do 31. 5. 2009
Tomáš Zíka - vedoucí zahradník od 1. 7. 2009
Vladislav Bůžek - dělník od 19. 5. 2009
Jiří Ryšánek – dělník do 31. 10. 2009
Zoologie
Miroslav Brtnický – zoolog
Pavel Krásenský – zoolog, evidence zvířat
Vladimíra Habětínová, MVDr. - veterinární služby, externí pracovník
Dana Dundrová - ošetřovatel od 2. 11. 2009
Marcela Horáčková – ošetřovatel - MD
Klára Fartáková – ošetřovatel
Alena Fričová – ošetřovatel
Petr Hora – chovatel
Jitka Jindrová – ošetřovatel
Jitka Kratochvílová - ošetřovatel
Jana Mesteková - ošetřovatel od 16. 6. 2009
Iveta Myšková – ošetřovatel
Tereza Onderková - ošetřovatel do 31. 10. 2009
Hana Palubjaková - ošetřovatel
Blanka Peterková – ošetřovatel - MD
Veronika Pluhařová - ošetřovatel od 14. 12. 2009
Marcela Procházková - ošetřovatel

Todor Stojanov – ošetřovatel
Věra Tajšlová, Bc. - ošetřovatel
Libor Vašíček – ošetřovatel
Hana Vodopivcová – ošetřovatel - MD
Lukáš Vosmík – ošetřovatel
Petra Zálešáková – chovatel
Romana Zehová - ošetřovatel do 31. 5. 2009
Jaroslav Zelinka - chovatel
Nikola Ziegelschmiedová – ošetřovatel - MD
Chov koní
Miroslav Kub - vedoucí chovu koní, externí pracovník do 2. 9. 2009
Pavel Rouč - vedoucí chovu koní od 3. 9. 2009
Alena Kubová – ošetřovatel
Alena Voborníková – ošetřovatel
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ÚDAJE
O ZOOPARKU

Rozloha v ha (celkem/expoziční část): 112/112
Počet zvířat (druhy/jedinci): 162/1011
Počet Evropských chovných programů (EEP): 14/64
Počet Evropských plemenných knih (ESB): 5/13
Členství v odborných organizacích:
UCSZ - Unie českých a slovenských zoologických zahrad
WAZA - Světová asociace zoo a akvárií
EAZA - Evropská asociace zoo a akvárií

Podkrušnohorský zoopark Chomutov, příspěvková organizace

Ředitel:

Bc. Iveta Rabasová

Adresa:

Podkrušnohorský zoopark Chomutov, p. o.

EARAZA - Euroasijská regionální asociace zoologických zahrad
a akvárií

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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IV.C a V.třída ze Základní školy praktické v Bílině
MUDr. Eva Šulcová

PODĚKOVÁNÍ

Hana Romanová
Nováková Bohumila
Karlovský Michal
MUDr. Daniel Hošek
Senior klub Jirkov
2.A ZŠ Ak. Heyrovského a p. uč. Jarmila Nejezchlebová
3.A ZŠ Ak. Heyrovského a p. uč. Eva Opálková
MŠ Chomutov - Šafaříkova
Bičišťová Marie
Primátorka města Chomutova Ivana Řápková

PODKRUŠNOHORSKÝ ZOOPARK DĚKUJE
ZA POMOC A SPOLUPRÁCI V ROCE 2009
Seznam poděkování:

Dagmar Tesařová, Petra Tesařová, Jana Končelová, Olga Karpíšková, Petr
Vošahlík, ing. Petr Štěpán a Ivana Hornová
Žáci pomocných tříd ZŠ a MŠ Chomutov, 17. listopadu
Školní družina ZŠ a MŠ Chomutov, 17. listopadu
Žáci 1. stupně ZŠ a MŠ Chomutov, 17. listopadu
Žáci 2. stupně ZŠ a MŠ Chomutov, 17. listopadu
Děti ze ZUŠ v Rakovníku
Gabriela Hájková

Statutární město Chomutov
Ústecký kraj

1.C ZŠ Ak. Heyrovského a p. uč. Martina Marková
Klára a Jan Bukači
Kolektiv České pošty Chomutov 4
Jiří Janda
Třída 1.A a p. učitelka Lipovská ze 6.ZŠ Sokolov

Adoptivní rodiče:

Základní škola Lipenec
MŠ Pohádka - Jirkov

Václav Malhaus

Hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová

DD 5.rodinná skupina- V.Tábor, V.Kafka, T.Vas, M.Cabadaj, Z.Fodor, M.Fodor,
P.Eger, V.Horváth

Lenka Vitásková

Vládík a Lucinka Šmídlovi

Základní škola Lipenec

Linda Tomšovičová
Mgr. Radka Turčániová
VIII.A ze Základní školy praktické v Bílině

Základní škola Chomutov, Kadaňská 2334
Maya Buchtová
Libuše Engelová
Lucie a Jan Maršíčkovi
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Třída II.B a p. učitelka Petra Kulianu ze 13.ZŠ Březenecké

Mgr. David Daduč

Jitka Fárová

Mireček Veselý

Pavla Chovancová, Martina Pieterová, Romana Štafová, Jitka Fárová

František Schrenk

Lucie Miržová
Miroslav Pirkl a Anna Benešová
Anna Šeredová
Eaton Industries s.r.o.
Miluše a Jiří Ryklovi
Rodina Mansfeldova
Zuzanka, Veronika, Vláďa Moravcovi
Bohuslav Melichar
Ivana Melicharová
Marie Chaloupková
TOM 19045 - Výrové
TOM 19045 - Mostečtí Koníci
Dana a Dana Hákovy
Marta Davídková
Jana Slavíková
Tereza Slavíková
Irena Pikalová
Marie Pikalová

SZŠ (viz komentář)
PaedDr. Soňa Valušková
Mgr. Vladimíra Šlencová
Rodina Čížkova z Chomutova a Panenského Týnce
Rodina Pouzarova
Klub Dolní sněmovna
Miloň Mareš
Čenda, Čudlalka, Gotiér a Krutor
Kateřina Švehlová
Simona Binterová
Václav Malhaus
Petra Vovesová
7. třída ZŠ Strupčice
Martina Kolmanová
Školní družina ZŠ Březenecká
Marta Stryjová
Veronika Losová

Matyáš, Renata a Petr Bočkovi, Jana a Pavel Krylovi

Firmy a jednotlivci:

Vlasta Seifertová

Agrocom Hrušovany

novomanželé Dohnalovi
8. třída ZŠ Strupčice
Přemysl Heřman
Marcel Pitterling
3.ZŠ Kadaň (viz komentář)
Ludmila Dolejšová

Agroservis Černovice - pan Beran
Baumax ČR, s.r.o.
Indiáni

Eva Halmiová

Hasiči

Interní audit města Chomutova

Městské lesy Chomutov

Milada Březinová a Bohumil Březina
Marie Šebestová

Městské lesy Jirkov
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Návrat Vojtěch
Pila Blatno
Pila Chomutov – pan Kučera
ROCK – NET , Chomutov
Sady a školky Jirkov
SOU energetické Chomutov
Technické služby Chomutov
Truhlářství Muller, Chomutov
Vaigl a syn, Údlice
Vavřinec Roman, Chomutov
Vejražka Jiří, Údlice
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