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ÚVODNÍ SLOVO

Vážení návštěvníci, přátelé a příznivci zooparku,

uplynulý rok byl od samého počátku poznamenán nepřízní počasí. Nevlídné první 
měsíce roku předznamenávaly pokles v návštěvnosti, se kterým se zoo potýkaly. Průběh 
roku přinesl pozitivnější návštěvnická čísla i přesto, že obyvatelé nejen v Ústeckém kraji 
zápolili s povodněmi. Přes veškeré překážky byl Podkrušnohorský zoopark v roce 2010 
nejnavštěvovanější zoo v rámci kraje. 

Pokračujeme na vybudování projektu Centra krušnohorského lidového umění ve 
spolupráci s partnerským městem Anaberg-Buchholz. Jeho slavnostní otevření je 
naplánováno na jaro 2011.

Díky podpoře Ústeckého kraje jsme rozšířili aktivity pro děti na Dětské zoo a nákup 
zahradní techniky. Další sponzoři podpořili tvorbu propagačního krátkého filmu a rozšíření 
informačního systému v areálu. 

Spoustu práce se vykonalo na údržbě zeleně, prořezu vzrostlých stromů a odstranění 
proschlých nebezpečných větví v celém areálu, dále se provedla nová výsadba po 
odstranění starých uschlých křovin. Realizovala se řada transportů zvířat a zoologické 
oddělení sestavilo nové chovné skupiny zvířat a odchovali mnoho vzácných přírůstků.

Na závěr chci poděkovat Statutárnímu městu Chomutov za morální i finanční podporu. 
Děkuji všem návštěvníkům, sponzorům a adoptivním rodičům za pomoc a podporu, které si 
celý kolektiv zaměstnanců PZOO váží a i nadále bude pracovat pro zajištění spokojenosti 
všech, kteří Podkrušnohorský zoopark v Chomutově navštíví.

Bc. Iveta Rabasová
ředitelka zooparku
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NÁVŠTĚVNOST 
ZOOPARKU

Návštěvnost zooparku v roce 2010 
byla 216.396 návštěvníků. 200.000. 
návštěvníkem roku 2010 se stala dne 
2. října paní Hana Karasová, které 
byla předána celoroční permanentní 
vstupenka a dárková taška s reklam-
ními předměty. 

KUM   2010 KUM   2009 KUM   2008 KUM   2007 KUM 2006 KUM 2005 KUM 2004 KUM 2003

LEDEN 2.207 3.097 4.496 5.309 2.526 5.269 2.443 4.002
ÚNOR 6.066 6.574 17.913 13.629 6.372 7.984 7.856 9.007
BŘEZEN 15.842 15.651 28.787 33.420 13.200 19.358 18.348 25.831
DUBEN 45.331 54.018 46.018 75.786 37.351 44.503 43.063 48.393
KVĚTEN 69.931 88.448 81.544 105.619 67.102 69.608 69.316 81.101
ČERVEN 102.956 117.064 113.473 138.640 105.754 101.049 102.114 119.365
ČERVENEC 137.189 153.363 145.343 171.535 136.599 131.773 134.491 145.803
SRPEN 174.952 196.461 183.825 212.852 169.857 165.639 164.718 172.756
ZÁŘÍ 192.736 217.066 198.351 229.534 196.578 185.350 181.812 190.167
ŘÍJEN 208.031 228.125 211.531 243.013 211.249 205.689 197.157 199.414
LISTOPAD 214.758 235.638 219.019 246.551 216.888 210.244 201.362 205.361
PROSINEC 216.396 239.483 223.792 251.427 224.161 214.028 206.268 210.020

Tabulka návštěvnosti 2003 - 2010
200.000. návštěvník roku 2010
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MARKETING 
A PROPAGACE

V roce 2010 oslavil Podkrušnohorský 
zoopark 35. výročí svého založení. 
Pro návštěvníky byly k tomuto 
tématu připraveny akce a soutěže. 
Ve výstavní síni mohli v květnu 
a červnu zhlédnout výstavu fotografií 
a propagačních předmětů, mapujících 
dění v zooparku za uplynulých 35 
let. Všichni příznivci zooparku, bývalí 
i součastní zaměstnanci a ředitelé 
se setkali 8. 5. při oslavě pořádané 
u příležitosti založení zooparku. 
Oddělení propagace připravilo v tomto 
roce řadu akcí pro děti. Uskutečnily se 
i akce, které připomínaly lidové 
tradice. 

V hlavní návštěvnické sezóně, 
od dubna do října, byla obnovena nabidka služeb pro návštěvníky. 
Komentované krmení zvířat, projížďky Lokálkou Amálkou a Safari 
expresem. V době letních prázdnin využívali zájemci víkendové večerní 

prohlídky Eurosafari.

Návštěvníci byli po celý rok informováni o dění v zooparku, přírůstcích 
zvířat, připravovaných akcích, projektech a kampaních prostřednictvím 
nových webových stránek a časopisu Oáza. Časopis vycházel jako 
čtvrtletník a byl distribuován na infocentra, do škol a městských 
organizací. Komunikace s médii probíhala především formou tiskových 
zpráv, kterých bylo odesláno v průběhu roku 110. 

Pracovníci propagace se ujali organizace každoroční Konference 
pracovníků marketingu a vzdělávání UCSZ v termínu 13. – 15. 10. 
Dvoudenního pracovního setkání se zúčastnilo 46 pracovníků z 15 
zoologických zahrad České republiky a Slovenska. 

Již začátkem července byl vydán stolní kalendář, tentokrát ve zcela nové 
podobě. Původní podoba kalendáře byla nahrazena novými grafickými 
prvky, korespondujícími se změněným grafickým designem zooparku. 

Výstavy ve výstavní síni 
zooparku:

leden
Fotografie Petra Šimona

únor – březen 
Makrosvět – fotografie 
Michaela Fokta 

duben
České středohoří 
– fotografie Ing. Pavla 
Záhorece

květen – červen 
Výstava k 35. výročí založení PZOO

červenec 
Fotografie Petra Šimona

srpen
Prodejní výstava masožravých rostlin manželů Srbových Komentované krmení tuleňů

Výstava Michaela Fokta
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září
Fotografie přírody Jana 
Stiburka

říjen 
Příroda Chomutovska 
trochu jinak- fotografie 
Vlasty Fišrové

listopad – prosinec
Výstava dětských prací na 
téma Jak si děti představuji 
ideální přírodu, ideální 
zvíře a Život na rozkvetlé 
louce

AKCE PRO VEŘEJNOST

Jízda Tří králů 6.1. 

První akce zooparku v novém roce zakončila vánoční svátky.  
Zaměstnanci v kostýmech Kašpara, Melichara a Baltazara na koních 
vyjeli i se svou družinou v den svátku Tří králů ze zooparku na 
chomutovské náměstí 1. máje. Kromě koledování na chomutovské 
radnici se připojili i k Tříkrálové sbírce a vybírali finanční dary do 
zapečetěné kasičky Charity České republiky.

Připojte své saně 23.1.

Za koňské spřežení bylo v jezdeckém areálu zooparku zapřáhnuto více 
než 20 dětských saní. Následovala projížďka areálem do skanzenu 
Stará Ves a zpět. 

Masopustní průvod a veselice 19.2. 

K masopustnímu průvodu se připojilo více než 40 masek pohádkových 
bytostí, filmových hrdinů, či jiných postav. K vidění byl i vůz tažený koňmi 
nebo prvorepublikový traktůrek Slavia. Průvod přijala na chomutovské 
radnici primátorka města Ivana Řápková. Večer pokračovala zábava při 
Masopustní veselici s živou hudbou. 

Velikonoční neděle 4.4.

Na statku domácích zvířat vystoupil folklorní souboru Krušnohor, 
zájemci si vyzkoušeli zdobení velikonočních vajíček voskovou metodou, 
batikováním a drátkováním, naučili se postup při pletení pomlázek, 
připravena byla i ochutnávka velikonoční nádivky, ukázka stříhání ovcí 
a filcování vlny. 

Slavnostní otevření výstavy Vlasty Fišrové

Z akce Připojte své saně Den Země
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Den Země 17.4. 

U příležitosti ekologicky motivovaného svátku byl připraven program 
po celém areálu zooparku. Kromě poslechu klasického jazzu, country 
a lidových písní pobavilo návštěvníky Divadlo v pytli nebo vystoupení 
šermířské skupiny. Navštívit mohli indiánskou vesnici, zajímavé 
informace o dravcích předal a letové ukázky předvedl sokolník Jan 
Brož. Nechyběly křtiny narozených mláďat, malování na obličej, soutěže 
a hry pro děti. Tématem soutěží byla tentokrát probíhající kampaň EAZA 
Carnivore. Pozvání na akci přijala hejtmanka Ústeckého kraje Jana 
Vaňhová. 

Stavění májky a pálení čarodějnic 30.4. 

Vztyčení májky k oslavě jara a zapálení ohně se zúčastnil velký počet 
návštěvníků, hlavně rodičů s dětmi. Oheň nejdříve posloužil k opékání 
buřtů, nakonec na něm byla zapálena figurína čarodějnice. Pro děti byly 
připraveny soutěže a hry s čarodějnickou tématikou. 

Oslava 35.výročí založení Zooparku 8.5. 

Oslavy 35. výročí založení Podkrušnohorského zooparku se zúčastnili 
bývalí i současní zaměstnanci, ředitelé a zástupci města Chomutova. 
Zakladatel zooparku, pan Walter Markel, přiblížil své původní záměry 
a koncepci, která již v minulosti počítala s vybudováním skanzenu 
podkrušnohorské vesnice. Ředitelka zooparku následně představila 
návštěvníkům projekt Centra krušnohorského lidového umění, díky 
kterému pokračuje budování skanzenu Stará Ves. Součástí oslav bylo 
otevření výstavy fotografií mapující dění v zooparku za uplynulých 35 
let. Hlavním bodem kulturního programu oslav byl koncert legendární 
pražské skupiny Sto zvířat.

Den dětí 29.5.

Oslavu Mezinárodního dne dětí připravil zoopark ve spolupráci 
s Ústeckým krajem, Českým atletickým svazem a městem Chomutov. 
Slunečné počasí a pestrý program přilákal do zooparku 4 500 
návštěvníků, hlavně dětí všech věkových kategorií. Programem provázel 
Krejčík Honza se svými pohádkami a soutěžemi na Dětské ZOO. 
Vystoupilo divadlo Korálek, taneční skupina Heartbreakers, akrobati na 
kole i šermíři. S projektem Atletika dětem mohly děti soutěžit nedaleko 
správní budovy zooparku celé odpoledne. Pozvání do zooparku přijala 
i oštěpařka Barbora Špotáková. S hejtmankou Ústeckého kraje Janou 

Vaňhovou pokřtila hříbě Shirského koně. Sympatická olympijská 
vítězka se ochotně podepisovala zájemcům a dětem předvedla i hod 
oštěpem. Slavnostně pokřtěn byl také kozlík walliský. Herečka Kamila 
Špráchalová nechala výběr jména na přítomných dětech, nejvíce se 
líbilo jméno Ronaldo.

Noc snů 4.6. 

Pozvání na akci, kterou zoopark pořádal již potřetí přijala téměř stovka 
handicapovaných, znevýhodněných a mentálně postižených dětí 
i dospělých. O příjemnou atmosféru se postaralo divadlo Mazec 
s veselou pohádkou, sokolník s letovými ukázkami dravců a večerní 
prohlídka areálu z vláčku Lokálky Amálky. Nechyběl ani táborák.  

Soutěž o nejhezčího strašáka 24.6.  

Svou tvořivost a nápaditost mohly uplatnit děti z chomutovských 
základních škol při výrobě strašáka. Odměnou za donesené strašáky 
připravilo oddělení propagace soutěže a opékání buřtů. Tři nejlepší 
výtvory byly oceněny a vystaveny na statku domácích zvířat.  

Den dětí, Barbora Špotáková
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Den v zoo s Albi 3.7.

Oslavit začátek prázdnin a zároveň vyhrát malý dárek pro velkou radost 
mohly děti v zooparku od 13:00 do 17:00 hodin. Ceny do soutěže 
věnovala firma Albi.

Pohádkové safari 13.8., 14.8., 20.8., 21.8.   

Komentovanou večerní prohlídku Eurosafari a projížďku areálem 
skanzenu Stará Ves, plného nadpřirozených bytostí, absolvovalo během 
čtyř večerů 1643 návštěvníků. 

Den adoptivních rodičů 12.8.

Jako poděkování lidem, kteří finančně podporují chov zvířat v zooparku 
bylo připraveno zážitkové odpoledne s projížďkou Lokálkou Amálkou 
a Safari expresem, sokolnickým vystoupením a občerstvením. Průvodce 
seznámil adoptivní rodiče s projektem Centrum krušnohorského 
lidového umění a jeho posláním – přiblížit životní styl a umění našich 

předků žijících na německé i české straně Krušnohoří. 

Zážitkový den pro firmu Krewel Meuselbach, s.r.o. 28.8. 

V nabitém odpoledním programu pro zaměstnance firmy Krewel 
Meuselbach nechyběla prohlídka Eurosafari, skanzenu Stará Ves, 
krmení buvolů a velbloudů, projížďka na koni nebo orientační Běh 
o zlatou fretku. 

Veselé dovádění vezeme Vám za třídění aneb loučení s prázdninami 
8.9. 

Více než 500 přítomných dětí se zábavnou formou dozvědělo mnoho 
zajímavých informací o třídění odpadu, velkou atrakcí byl i přistavený 
popelářský vůz. Na akci spolupracoval Podkrušnohorský zoopark 
s Ústeckým krajem a s firmou Envicon a Ekokom. 

Člověk v přírodě 10. – 12.9.

Zoopark se zúčastnil výstavy zaměřené na chovatelské a zemědělské 
potřeby, drobné zvířectvo, ochranu životního prostředí a mnoho dalšího 
s prodejní expozicí propagačních a reklamních předmětů. 

Dožínky 11.9. 

Předání dožínkového věnce hospodáři a hospodyni, vinšování, lidové 
písně a tance a ochutnávka koláčů či medoviny připomněli tradiční 
slavnost k zakončení žní na statku domácích zvířat. Vystoupení si 
připravil národopisný soubor Skejušan.

Den zvířat 2.10.    

Zábavný program divadla 
Mazec, křtiny mláďat 
a vyhodnocení soutěží 
vyhlášených k 35. výročí 
založení zooparku se 
uskutečnilo v rámci 
oslav Světového dne 
zvířat. Zahájena byla 
nová kampaň EAZA na 
ochranu velkých primátů 
– Ape campaign. 

Pohádkové safari

Křtiny želviček zelenavých, Den zvířat



8 9

Vystoupení ukrajinských souborů 30.10. 

Taneční soubory Metalurg a Zoluška, pěvecký soubor Dniprjanočka 
a Mistři Ukrajiny v pěstním souboji a taekwondo Spas Vovky vystoupily 
v zooparku v rámci Dnů ukrajinské kultury.

Hubertova jízda 6.11. 

Slavnostní zakončení jezdecké sezóny připravil zoopark ve spolupráci 
se Statutárním městem Chomutov a Jezdeckým klubem PZOO. Hon na 
lišku a závěrečné halali se uskutečnilo v jezdeckém areálu zooparku. 
Při čekání na honce mohli návštěvníci sledovat doprovodný program 
oživený o vozatajské závody. 

Zdobení stromků 25.11.

586 dětí z mateřských a základních škol z Chomutova, ale z i Litvínova 
nebo Duchcova přijelo do zooparku nazdobit vánoční stromky. Krásné 
vánoční ozdůbky vyrobené z přírodních materiálů posloužily jako krmítka 
pro volně žijící živočichy. 

Adventní neděle 28.11., 5.12., 12.12. 

Vánoční výzdoba statku, betlém s živými zvířaty a koledy v podání 
nejmenších dětí z chomutovského Dětského domova, Zámeckého 
sextetu nebo souboru Skejušan vytvořili příjemnou předvánoční 
atmosféru. Návštěvníci si vlastnoručně vyráběli adventní věnce, vánoční 
ozdoby a svícny. 

Mikuláš 5.12.    

Mikuláš, čerti a andělé se vydali ze zooparku navštívit děti 
v chomutovském Dětském domově a v místní nemocnici. Každoroční 
návštěva těchto zařízení a setkání s dětmi je pro zaměstnance zooparku 
milým zážitkem a pro děti příjemným zpestřením. Každé z dětí dostalo 
od Mikuláše balíček sladkostí, které na akci věnovali již třetím rokem 
chomutovští radní za ČSSD. 

Živý Betlém 19.12.

Předvánoční setkání u příležitosti pořádání Živého betléma se v zooparku 
uskutečnilo již počtvrté. Kromě umělců skupiny Rekruti v něm účinkovali 
i zaměstnanci zooparku. 

Celým příběhem provázel vypravěč, nechyběli Tři králové na koních, 
pasáčci a betlémský lid. 

Pracovníci zooparku se v roce 2010 zúčastnili těchto mezinárodních 
konferencí:

WAZA 2010 – Köln (Německo) – 17. – 21. 10.  2010 /Bc. Iveta Rabasová, 
Miroslav Brtnický, Pavel Krásenský/

EAZA 2010 – Verona (Itálie) – 22. – 26. 9. 2010 /Bc. Iveta Rabasová, 
Miroslav Brtnický, Pavel Krásenský/

EARAZA 2010 – Iževsk (Rusko) – 6. – 12. 6. 2010 /Ing. Drahomíra 
Slačíková, Miroslav Brtnický/

Živý Betlém
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SKANZEN 
STARÁ VES

V rámci Programu Cíl 3/Ziel 3 na 
podporu příhraniční spolupráce 2007 
– 2013 mezi Českou republikou 
a Svobodným státem Sasko probíhal 
rok 2010 ve Skanzenu Stará Ves 
či Centru krušnohorského lidového 

umění v duchu stavebních prací. Výukové programy pro školy i prohlídky 
hrázděného statku a větrného mlýna byly proto omezeny, z důvodu 
bezpečnosti návštěvníků. Výjimkou byla kulturní akce zooparku 
„Pohádkové safari“, kdy se v areálu pohybovaly pohádkové postavy 

a projížděly tudy terénní soupravy Eurosafari a Amálka.

V tomto roce bylo provedeno celé oplocení areálu včetně pojízdných 
bran a turniketů. Z větší části se budovali inženýrské sítě, tj. kanalizace, 
vodovod, elektrická přeložka, rozvod plynu a byla též položena kabeláž 
pro veřejné osvětlení. Veškeré tyto práce by měly být ukončeny v první 

polovině roku 2011.

Byla dokončena stavba hrázděné stodoly a přilehlé řezbářské dílny 
na podkrušnohorském statku. V rozsáhlých prostorách stodoly bude 
umístěna expozice starých zemědělských strojů, jako jsou např. 
mlátičky, řezačky, šrotovníky apod.

Stavba roubenky také doznala značných změn. Byly zde provedeny 
rozvody elektrického topení, vody, kanalizace, instalace schodiště, 
výplně otvorů, dlažby, podlahy, omítky. V chalupě roubenky budou 
nainstalovány dvě stálé expozice. První z nich bude mapovat historii 
a současnost včelařství v Krušnohoří a druhá výstava se bude věnovat 
prezentaci Ströherské sbírky, která v rámci společného projektu českých 
a německých partnerů ukazuje lidové umění obou stran Krušných 
hor. Obě expozice budou doplněny informačním centrem a prodejem 
suvenýrů, výrobků z včelích produktů či dřevěných hraček.  

Byl postaven Špejchar, který bude návštěvníkům areálu sloužit jako 
sociální zázemí.

Vlevo stavba stodoly, vpravo stavba špejcharu

Stavba roubenky
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Rok 2010 Ekocentrum zahájilo ve 
znamení kampaně Carnivore na 
záchranu evropských šelem a dravců, 
kterou vyhlásila Evropská asociace 
zoologických zahrad a akvárií (EAZA). 
K tomuto tématu proběhly ve dnech 
8. a 9. 2. v kinosále zooparku dvě 

přednášky připravené Romanem Nešetřilem, zkušeným chovatelem 
a cestovatelem,  kterých se zúčastnilo 100 dětí. Od 1. 2. do 30. 4. byla 
vyhlášena vědomostní soutěž Carnivore pro jednotlivé třídy základních 
škol. 

Vítězem pro 1. stupeň ZŠ se stala třída 3. B ZŠ Bílina,  pro 2. stupeň ZŠ 
Teplice s rozšířenou výukou výtvarné výchovy.

Od začátku roku až do listopadu 2010 probíhalo v zooparku i Ekocentru 
18 výukových programů, které jsou nabídce Ekocentra.

Celkem tedy v roce 2010 proběhlo 62 vzdělávacích programů, kterých 
se zúčastnilo 1352 žáků z mateřských, základních i středních škol. 

Pro velký zájem z minulých let byly Ekocentrem pořádány tyto tábory:

Jarní ekotábor    15. – 19. 2.  12 dětí

Příměstský letní tábor 6 běhů  5.7. – 13.8. 150 dětí

Dymnivka
(Ekocentrum Postoloprty) 2 běhy            16.8.- 27.8.    50 dětí

Podzimní ekotábor          27.10.-29.10.    12 dětí

Celkem    224 dětí

Začátkem školního roku byla Ekocentrem vyhlášena výtvarná soutěž 
pro 1. i 2. stupeň základních škol „Děti vyzdobí Ekocentrum PZOO 
Chomutov“. Úkolem soutěžících tříd bylo ztvárnit jakoukoliv výtvarnou 
technikou téma „Ideální zvíře“, „Ideální krajina“. Soutěže se zúčastnilo 18 
tříd z 10 základních škol a byla zakončena výstavou pro veřejnost, která 
se konala od 1. do 30. listopadu ve výstavních prostorách zooparku. 
Vyhodnocení vlastní soutěže bylo velmi obtížné, a proto byly netradičně 
vyhlášeny čtyři vítězné týmy:

1. 7. A. ZŠ Písečná, Chomutov a kolektiv žáků 1. a 2. třídy ZŠ Duhová   
    cesta s.r.o. Chomutov
2. Žáci školní družiny ZŠ a MŠ 17. listopadu Chomutov
3. 7. A ZŠ Hornická Chomutov 

Personální obsazení: 

Bc. Radka Kubizňáková 
vedla Ekocentrum do 
31. 8. 2010, od 1. 9. 
2010 do 30.11. 2010 
byla vedocím ekocentra 
Bc. Alena Pejcharová.

EKOCENTRUM

Měsíc Počet žáků, kteří se zúčastnili 
výukových programů

Počet výukových 
programů

leden
únor 100 2
březen 44 3
duben 256 12
květen 113 5
červen 431 20
červenec příměstský letní tábor
srpen příměstský letní tábor
září 130 5
říjen 199 10
listopad 83 5
prosinec
celkem 1356 62 Krmení velblouda v rámci letního tábora
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Savci
Velmi nás potěšilo, že i v roce 2010 
se podařil odchov lasicovité šelmy, 
charzy žlutohrdlé, Martes flavigula. 
Na konci března se narodila samička 
a naší snahou je získat do budoucna 
vhodného samce, se kterým by 
vytvořila druhý perspektivní chovný 
pár. Bohužel v létě uhynul její otec, 
osmiletý chovný samec, na oběhové 
selhání. Na podzim, před obdobím 
říje, jsme úspěšně spojili chovnou 
samici s mladým, dvouletým sam-
cem, kterého jsme získali v roce 
2009 z olomoucké zoo.  Na konci 
loňského roku bylo v chovech v rámci 
asociace EAZA a EARAZA jen 55 
jedinců tohoto druhu.

Příjemnou událostí bylo také naroze-
ní a odchov samičky manula, 
Otocolobus manul. Je to dobrá 
zpráva do budoucna, protože je 
to první mládě od nového páru, 
mladého samce ze Zoo Rotterdam 
a naší zkušené samice.

Jeden z našich chovných párů kolonoků sibiřských, Kolonocus 
sibiricus odchoval tři mláďata. Kočky divoké, Felis silvestris odchovaly 
čtyři koťata. V rámci repatriačního programu jsme vypustili mláďata 
z loňského odchovu, samce a dvě samice v NP Velká Fatra. 

Podařilo se nám také znovu získat norka evropského, Lutreola lutreola, 

samce z německého centra EuroNerz 
a samici ze Zoo Tallinn. 

Na selhání ledvin uhynul na konci 
roku samec irbise, Pantera uncia. 
Dožil se úctyhodných devatenácti 
let a byl nejstarším samcem v celém 
EEP chovu. V budoucnosti chceme 
pokračovat v chovu této vzácné 
kočky, ale bude třeba vybudovat 
novou expozici s odpovídajícím 
chovným zázemím.

Po domluvě s koordinátorem jsme 
dovezli mladého samce rysa 
karpatského, Lynx lynx carpathicus 
a úspěšně ho spojili s naší samicí. 
Ta přišla do zooparku ze záchranné 
stanice, kam se dostala jako 
odchycené osiřelé mládě ze Šumavy. 
Testy DNA jednoznačně potvrdily 

její příslušnost ke karpatské populaci 
a tak mohla být zařazena do chovu.

Ve skupině tuleňů kuželozubých, Halichoerus grypus nedošlo k žádné 
změně, stále chováme jednoho samce a tři samice. Samec Kašek patří 
k nejstarším tulením samcům v celém evropském chovu, byl nalezen 
jako osiřelé mládě u polského pobřeží v roce 1983.

Změna nastala v expozici jediného chovaného druhu opic, makaka 
magota, Macaca sylvanus. Museli jsme zabránit přístupu zvířat na 
vzrostlé duby ve výběhu, protože jinak by došlo k jejich nevratnému 
poškození. Proto jsme stromy ochránili el. ohradníkem a pro makaky 
jsme nainstalovali nové prolézačky a lanové mosty.

Dobře bohužel nedopadl porod mladé samice pižmoně grónského, 
Ovibos moschatus wardi. Mládě se narodilo mrtvé a po několika dnech 
samice uhynula na závažné poporodní komplikace.

Úspěšně byla odchována samička takina indického, Budorcas taxicolor, 
která se narodila v březnu. Její o rok starší sestra byla transportována 
o měsíc později do Zoo Gdaňsk a dvouletou samičku doporučil 

ZOOLOGIE

Charza žlutohrdlá

Irbis Ben
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koordinátor do Zoo Marwell.

Zubry evropské, Bison bonasus chováme v zooparku na dvou místech. 
V klasické části, kde je skupina čtyř zvířat, a v Eurosafari, kde jsme 
stávající pár doplnili o mladou samici z Tierparku Berlin. Naší snahou je 
získat do každé skupiny ještě alespoň jednu až dvě nepříbuzné samice. 
V blízké budoucnosti se také nevyhneme přirozené generační výměně 
samců.

V chovu jelenů byl nejočekávanější událostí příchod ročního samce 
jelena bucharského, Cervus elaphus bactrianus z holandského Gaia 
parku. Tento druh chová v Evropě jen deset institucí a na konci roku 
2009 byl stav šedesát jedna kusů. I proto jsme velmi rádi, že se mladý 
samec úspěšně zařadil do skupiny, která se doposud skládala z třech 
samic a u nás odchovaného samce. Novinkou je, že zoopark bude 
zpracovávat data od všech evropských chovatelů bucharských jelenů 
a poskytovat je koordinátorovi chovu.

Stádo jelena milu, Elaphurus davidianus jsme doplnili o dvě nové laně 
nepříbuzné k našemu chovu. Podařilo se odchovat čtyři mláďata. Jednu 

samičku matka krátce po porodu odmítla a tak byla odchována uměle. 
Po odstavu jsme ji zařadili zpět do stáda. 

Skupinka losů evropských, Alces alces se rozrostla o novou samici 
z holandského Dierenrijku. Naše samice měla letos velmi komplikovaný 
porod, obě mláďata se narodila mrtvá. Samice je ale v pořádku a snad 
proběhla říje.

K našim dvěma samicím soba polárního, Rangifer tarandus jsme 
dovezli další nová zvířata, samce a dvě samice. Po útoku psů, kteří 
překonali plot výběhu, a po nekrotickém onemocnění tlamy u jednoho 
zvířete, nám zůstala jen jedna samice, která byla transportována do 
Olomouce na připuštění. Intenzivně se snažíme opět sestavit novou 
chovnou skupinu těchto severských kopytníků.

Dvě mláďata se podařilo odchovat kozorožcům alpským, Capra ibex 
ibex. Do stáda jsme nově zařadili tři mladé samice z Holandska.

V lednu jsme přivezli dvě mladé samice ovce stepní, Ovis orientalis 
a početní stav těchto vzácných středoasijských ovcí se tak navýšil na 

Expozice Makaků magot

Kozorožec alpský
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čtyři kusy. V samém závěru roku uhynul starý chovný samec, ale již 
připravujeme realizaci transportu.

Z chovaných druhů domácích zvířat se odchovala mláďata u všech 
chovaných turů, skotského náhorního skotu, Bos taurus, buvola 
domácího, Bubalus bubalis a uherského stepního skotu, Bos 
taurus. Také se rozmnožila všechna chovaná plemena ovcí a koz. 
Z Lichtenštejnska a Německa jsme získali dvě nová zvířata atraktivních 

koz walliských, Capra 
hircus.

Narodil se také hřebeček 
jednoho z největších 
plemen koní na světě, 
koní shirských, Equus 
caballus. Ze Zoo Parku 
Vyškov jsme získali jako 
podíl z chovu letošní hříbě, 
klisničku. Nyní tak chováme 
šest těchto impozantních 
chladnokrevníků.

Přírůstky jsme zaznamenali 
také u tarpanů, Equus 
caballus, narodila se tři 
hříbata. Klisnička  uhynula 
na následky poranění 
způsobeného jinou klisnou 

dva dny po narození. Dva hřebečci byli bez problémů odchováni.  
Zoopark také chová norské národní plemeno koní, koně fjordské, 
Equus caballus, valacha a klisnu. V loňském roce jsme ji kvůli opakujícím 
se potížím s březostí pustili k tarpanům do stáda, kde zabřezla 
a porodila hřebečka. Protože je to klisna s původem, připustili jsme jí 
letos plemenným hřebcem z Holandska a prokazatelně úspěšně.

Šest narozených hříbat pony shetlandského, Equus caballus, to je 
pěkná vizitka zapůjčeného plemenného hřebce. Naší snahou je sestavit 
stádo tak, aby věkové složení bylo rovnoměrné a mohli jsme cíleně 
vybírat jednotlivé klisny vhodné k připuštění.

Od soukromých chovatelů jsme dovezli dvě mladé samice osla 
domácího, Equus asinus, které jsme spojili s naším samcem. Obě 

úspěšně zabřezly.

Ptáci
Rok 2010 byl v chovu ptáků jednoznačně 
rokem čistých snůšek a proto i jeden 
z nejméně úspěšných.

Neoplozená vejce se vyskytovala 
u všech skupin ptáků od dravců, přes 
sovy, pelikány, ale i jeřáby. Bohužel se 
tento jev nevyhnul ani odzkoušeným 
a osvědčeným chovným párům jako 
jsou jeřábi panenští, Grus virgo a orli 
stepní, Aquila nipalensis.

Přesto došlo k několika slibným posunům 
v chovu. Pár puštíků bradatých, 
Strix nebulosa, poprvé zasedl 
a snesl vejce, snůška tří vajec byla 
neoplozená, ale je to příslib do dalších 
sezón. Po pěti letech se do zooparku 
vrátily sovice krahujové, Surnia ulula. 
Nyní jsou umístěny v chovném zázemí 
a věříme, že navážeme na úspěšné 
odchovy z minulých let. Tradičně se 
dařilo sovám páleným, Tyto alba, pár 
zasedl třikrát v průběhu roku a deset 
odchovaných mláďat jsme přenechali do 
reintrodukčního programu. Přivezli jsme 
tři nové sovice sněžní, Bubo scandiacus 
ze Zoo Olomouc a Zoo Arnhem. Spolu 
s jedním naším samcem jsme tak mohli 
sestavit dva nepříbuzné páry. 

Ve znamení přesunů byl rok v naší kolekci 
jeřábů. Pár jeřábů popelavých, Grus 
grus a jeřábů bílých, Grus leucogeranus 
jsme přemístili z izolace do voliér, zatím 
mimo návštěvnický areál. Mladou samici 
jeřába bělošíjího, Grus vipio jsme v chovném zázemí úspěšně spojili 
se samcem dovezeným ze Zoo Planckendael. Máme v chovu ještě další 

Hříbě Shirského koně

Sovice sněžní

Jeřáb bílý
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a prokazatelně plodného samce ze soukromého chovu, původem ze 
Zoo Alma Ata. 

Protože naši ptáci jsou přímo zapojeni do programu EARAZA pro orly 
východní, probíhá celá výměna po domluvě s touto organizací. 

Významná, i když ne zcela úspěšná, byla letošní sezóna pro orlosupy 
bradaté, Gypaetus barbatus. Pár snesl v lednu první vejce, které jsme 
odebrali z hnízda a umístili do líhně. Zde se s lidskou pomocí vyklubalo 
plně vyvinuté mládě. Začalo přijímat potravu, ale po šesti dnech uhynulo. 
Druhé snesené vejce jsme nechali pod rodiči. Mládě se ale nevylíhlo. 
I přes tento neúspěch je to významný krok vpřed a příslib do budoucna.

Obojživelníci a plazi
V chovu terarijních zvířat můžeme rok 2010 zcela jistě považovat za 
úspěšný.

tři samice a jednáme 
s  k o o r d i n á t o r e m 
o dovozu vhodného  
samce, abychom mohli 
sestavit další pár. Na 
konci roku jsme dovezli 
novou mladou samici 
jeřába mandžuského, 
Grus japonensis. Náš 
dospělý samec bude 
v rámci EEP programu 
transportován do Zoo 
Plock a my získáme 
z programu ročního 
samce ze Zoo Münster. 

Jako každoročně se 
dařilo ibisům skalním, 
Geronticus eremita. Tito zajímaví ptáci, zařazení do EEP programu 
odchovali pět mláďat. A pět přírůstků jsme zaznamenali i v průchozí 
vodní voliéře, kde již druhým rokem máme umístěnou celou kolonii 
kvakošů nočních, Nycticorax nycticorax. V této expozici snesly dvě 
snůšky čistých vajec slípky modré, Porphyrio porphyrio porphyrio. 
Nevíme jistě, jestli chováme pár, protože testy DNA u tohoto druhu byly 
v minulosti neprůkazné.

Podařilo se odchovat mládě alexandra čínského, Psittacula derbiana 
a dopárovali jsme druhého z chovaných druhů papoušků, alexandra 
černohlavého, Psittacula himalayana.

Z pěvců poprvé zahnízdily krasky červenozobé, Urocissa 
erythrorhyncha a straky modré, Cyanopica cyana, které odchovaly tři 
mláďata.

Po několika letech snesla vejce samice supa bělohlavého, Gyps fulvus. 
Vejce bylo ale neoplozené. Samec nikdy nepřijal samici za partnerku, 
vytrvale ji odmítá. Z tohoto důvodu je nutná výměna jednoho z ptáků 
a sestavení nového páru.

K zásadní změně došlo u orlů východních, Haliaeetus pelagicus. Test 
DNA prokázal, že oba naši ptáci jsou samice. Proto jsme jednu z nich 
deponovali do Zoo Liberec a k druhé jednáme o doplnění dospělého 

Kvakoš noční s mláďaty

Líhnutí blavorů žlutých
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Podařilo se rozmnožit skoro všechny chované druhy. Hned v lednu 
se postupně vylíhlo sedm ještěrek perlových, Timon lepidus. Ještě 
v průběhu roku jedna z odchovaných samic snesla čtyřicet osm vajec, 
z nichž se vylíhlo čtyřicet šest životaschopných mláďat. Odchovali se 
i scinkové válcovití, Chalcides ocellatus. 

Úspěchem je vylíhnutí a odchov pěti mláďat užovky stromové, Zame-
nis longissimus. Tento had žije i na území naší republiky a je zde přísně 
chráněn. Poprvé se podařilo rozmnožit další druh plaza, užovku amur-
skou, Elaphe schrencki. Z devíti nakladených vajec se vylíhlo sedm 
mláďat. Další druh, kterému se v zooparku daří, je jedovatá zmije růž-
katá, Vipera ammodytes. Letos se podařilo odchovat sedm mláďat. 

Významným úspěchem bylo i vylíhnutí sedmi želv stepních-čtyřprs-
tých, Testudo horsfieldii, které se nám v minulých letech podařilo již 
několikrát rozmnožit. Nikdy ale v takovém počtu, jako letos. Tento druh 
želvy se v lidské péči nemnoží tak často jako jiné druhy a proto má tento 

odchov pro nás velký význam. Tyto želvy patří mezi chráněné CITES. 

Poprvé v historii terária v zooparku se podařilo rozmnožit želvy zele-
navé, Testudo hermanni. Vylíhlo se jen jediné mládě, které po týdnu 
uhynulo. 

Doufáme, že příští roky budou v tomto ohledu úspěšnější.

Mezi nejvýznamnější letošní úspěchy patří odchov blavora žlutého, 
Pseudopus apodus. Tento druh se nám již v minulých dvou letech po-
dařilo rozmnožit, přičemž zoopark byl jedinou zahradou v rámci Unie 
českých a slovenských zoologických zahrad, které se odchov podařil. 
Odchovy však byly velmi malé, vždy po jednom mláděti. Letošní rok byl, 
díky nové líhni, korunován velkým počtem vylíhnutých mláďat. Celkem 
jich bylo devatenáct. Tento slepýšovitý ještěr se v lidské péči množí 
velmi sporadicky a i to je důvod, proč si tohoto úspěšného odchovu 
velmi ceníme.

Želva stepní-čtyřprstá a želva zelenavá

STANICE PRO HANDICAPOVANÉ 
ŽIVOČICHY
Stanice pro handicapovaná zvířata při Podkrušnohorském zooparku 
Chomutov přijímala v roce 2010 handicapovaná zvířata především 
ze spádové oblasti Chomutovska, ale i z oblasti Mostecka a Lounska 
(Litvínov, Louny, Most, Bílina), protože naše stanice je mnohem 
dostupnější než stanice v Dolním Týnci, resp. Kladně. Některá zvířata 
však byla přivezena i ze vzdálenějších míst, resp. jiných spádových 
oblastí (Praha, Teplice). 

Po příjmu byl vždy kontaktován zoolog nebo určený pracovník, který 
podle stavu zvířete rozhodl o jeho případném ošetření a umístění do 
stanice nebo o vypuštění zpět do volné přírody. Veterinární péče byla 
zajišťována soukromým veterinářem. O příchodu zvířete byl vždy veden 
záznam, kde je uvedena osoba, která zvíře přinesla a také na jakém 
místě a v jakém stavu bylo zvíře nalezeno.  

K 31.12.2010 bylo do stanice přijato 190 ks zvířat ve 48 druzích. 
Stejně jako v předešlých letech byly nejčastěji přijímány poštolky 
(24ks), ježci (17ks), rorýsové (16ks) a netopýři (33ks). Nejčastějšími 
důvody příjmu byla drobná i vážnější zranění po nárazu, nebo 
pádu. V několika případech šlo i o vážná zranění, kdy bylo nutné 
přistoupit k utracení zvířete. Jednalo se například o vážné zranění 
fretky tchořovité po kolizi s automobilem, tříštivé otevřené zlomeniny 



16 17

u hrdličky zahradní, rorýse, nebo poštolky. V letošním roce jsme přijali 
jen dva dravce po úrazu elektrickým proudem. Stejně jako v předešlých 
letech se do stanice dostávala některá zvířata zbytečně odchycená. Šlo 
především o mladé poštolky, rorýse a netopýry. Důvodem odchytu byla 
v řadě případů mylná obava, že mladá zvířata jsou osiřelá. U rorýsů 
a netopýrů šlo často o zvířata, která nemohla při vyrušení sama rychle 
vzlétnout ze země.

Za zajímavé příchody můžeme označit příjem pěnice černohlavé, 
ledňáčka říčního z nedalekého Hradce u Kadaně, jestřába lesního, 
včelojeda lesního, motáka pochopa, volavku popelavou či potápku 
malou.

Vyjížděli jsme především do nejbližšího okolí Chomutova. Několikrát 
jsme byli kontaktováni pracovníky Chemopetrolu Litvínov, že mají 
poštolku, která spadla do jímky. I přesto, že se jedná o jinou spádovou 
oblast, na místo jsme jeli. Ošetřovali jsme také labuť, která spadla 
do kalové nádrže v čističce odpadních vod v areálu Válcoven trub 
Chomutov. Po stížnostech lidí na ochranné sítě na balkónech 
a oknech panelových domů jsme byli vyprošťovat poštolky z ochranných 
sítí na sídlišti Březenecká v Chomutově. Poštolky byly v pořádku a byly 

vypuštěny. V sítích však bylo již několik uhynulých ptáků.

O stanici pro handicapovaná zvířata informujeme na našem webu 
www.zoopark.cz. Vzhledem k řadě předčasně a zbytečně odchycených 
ježků jsme v průběhu září vydali tiskovou zprávu pro média, která se 
objevila i na našem webu, s informacemi k příjmu ježků, resp. jakým 
způsobem při nalezení ježka postupovat a jaké ježky je nutné do stanice 
přinášet. 

Vzhledem ke změně podmínek pro provozování stanic pro 
handicapovaná zvířata se v letošním roce začaly přípravy na přesunutí 
stanice mimo areál zooparku. Po dohodě s ČSOP, MZE a SVS bylo 
vybráno nové místo, a to na okraji areálu PZOO v místě nazvaném 
Šichtův důl. V současné době se připravuje projektová dokumentace 
a žádost o poskytnutí finančních prostředků z Ministerstva životního 
prostředí - SFŽP. Labuť vyproštěná z ledu

Kontrola zobáku u včelojeda
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1.0.0 Jelen bucharský (Gaia Park, Holandsko)
1.0.0 Jeřáb bělošíjí (Zoo Planckendeal, Holandsko)
0.1.0 Jeřáb mandžuský (Tierpark Berlin, Německo)
1.1.0 Koza domácí walliská (Tierpark Berlin, Německo)
0.3.0 Kozorožec alpský (Dierenrijk Europa, Holnadsko)
0.1.0 Los evropský (Dierenrijk Europa, Holandsko)
1.1.0 Mandelík hajní (Zoo Praha)
0.2.0 Ovce stepní - arkal (Tierpark Berlin, Německo)
1.0.0 Rys karpatský (Zoo Olomouc)
1.2.0 Sob (Zoo Olomouc, Tierpark Berlin)
0.1.0 Sovice krahujová (Zoo Waršava, Polsko)
1.2.0 Sovice sněžní (Zoo Olomouc, Zoo Arnhem, Holandsko)
0.1.0 Zubr evropský (Tierpark Berlín, Německo)

Významné příchody

Narozená mláďata
0.0.19 Blavor žlutý
3.1.0 Buvol domácí
0.0.1 Čírka obecná
0.1.0 Charza žlutohrdlá
0.0.6 Ibis skalní
1.0.1 Jelen lesní
1.2.0 Jelen milu
0.0.51 Ještěrka perlová
0.0.3 Kaloň egyptský
2.2.0 Kočka divoká
2.3.0 Koza domácí
1.1.0 Koza domácí - bezrohá, hnědá
11.6.0 Koza domácí - kamerunská
4.4.0 Koza domácí - karpatská

2.0.0 Koza domácí - walliská
1.3.0 Kozorožec alpský
1.0.0 Kůň domácí - fjordling
2.4.0 Kůň domácí - shetlandský pony
1.0.0 Kůň domácí - shirský
2.1.0 Kůň domácí - tarpan
0.0.3 Kvakoš noční
2.0.0 Los evropský
0.1.0 Manul
0.0.6 Muflon
0.0.1 Orlosup bradatý
4.7.0 Ovce domácí - cápová
1.2.0 Ovce domácí - Jákobova
1.2.0 Ovce domácí - merinová
2.1.0 Ovce domácí - quessantská
0.1.0 Ovce domácí - valašská
6.0.0 Ovce domácí - vřesovištní
0.0.6 Scink válcovitý
0.0.9 Sova pálená
1.2.0 Srnec obecný
0.1.0 Takin indický
1.4.0 Tur domácí - skot skotský náhorní
3.0.0 Tur domácí - skot stepní uherský
0.0.5 Užovka amurská
0.0.5 Užovka stromová
0.0.1 Volavka rusohlavá
0.0.7 Zmije růžkatá
0.0.7 Želva čtyřprstá
0.0.1 Želva zelenavá
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Nákup zvířat
0.1.0 Alexandr černohlavý
1.0.0 Koza domácí - walliská
0.1.0 Kůň domácí - anglický polokrevník
0.2.0 Osel domácí
0.0.4 Pestruška písečná
0.1.0 Stehlík obecný
0.1.0 Čížek lesní

Prodej zvířat
0.0.9 Blavor žlutý
2.0.0 Buvol domácí
1.1.0 Jelen milu
0.0.3 Ještěrka perlová
0.1.0 Koza domácí
0.1.0 Koza domácí - bezrohá, hnědá
3.2.0 Koza domácí - kamerunská
1.1.0 Koza domácí - karpatská
3.1.0 Kozorožec alpský
0.0.2 Křepelka japonská
0.2.0 Kůň domácí - shetlandský pony
1.0.0 Kůň domácí - tarpan
1.0.0 Kůň domácí - český teplokrevník
0.0.3 Muflon
1.1.0 Mýval severní
1.0.0 Ovce domácí - jákobova
2.5.0 Ovce domácí - cápová
3.0.0 Ovce domácí - merinová
1.1.0 Ovce domácí - quessantská
2.0.0 Ovce domácí - vřesovištní
3.3.1 Srnec obecný

3.0.0 Tur domácí - skot skotský náhorní
4.0.0 Tur domácí - skot stepní uherský
0.0.3 Užovka amurská
1.0.0 Velbloud dvouhrbý - domácí
0.0.3 Zmije růžkatá

Chované druhy zapojené v EEP - 13
5.11.8 Ibis skalní (Geronticus eremita)
1.4.0 Jeřáb bělošíjí (Grus vipio)
1.1.0 Jeřáb bílý (Grus leucogeranus)
1.1.0 Jeřáb mandžuský (Grus japonensis)
2.0.0 Kůň Převalského (Equus przewalskii)
1.2.0 Manul (Otocolobus manul)
0.1.0 Norek evropský (Mustela lutreola)
2.2.0 Orel mořský (Haliaeetus albicilla)
1.1.0 Orlosup bradatý (Gypaetus barbatus)
2.3.2 Pelikán kadeřavý (Pelicanus crispus)
1.1.0 Pižmoň (Ovibos moschatus)
1.2.0 Rosomák sibiřský (Gulo gulo)
2.5.0 Zubr evropský (Bison bonasus)

Chované druhy vedené v ESB - 5
1.3.1 Jelen bucharský (Cervus elaphus bactrianus)
1.0.0 Orel východní (Heliaeetus pelagicus)
1.1.0 Rys karpatský (Lynx lynx lynx)
1.1.0 Sup bělohlavý (Gyps fulvus)
1.3.0 Tuleň kuželozubý (Halichoerus grypus)

Chované druhy vedené v ISB - 1
1.0.0 Kiang (Equus kiang)
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Druhy zařazené v CITES, EU A
1.1.5 Blavor žlutý (Pseudopus apodus)
5.11.8 Ibis skalní (Geronticus eremita)
1.4.0 Jeřáb bělošíjí (Grus vipio)
1.1.0 Jeřáb bílý (Grus leucogeranus)
1.1.0 Jeřáb mandžuský (Grus japonensis)
1.0.0 Kiang východní (Equus kiang holdereri)
3.3.0 Kolpík bílý (Platalea leucorodia)
2.0.0 Kůň Převalského (Equus przewalskii)
0.2.0 Moták pochop (Circus aeruginosus)
3.2.0 Orel mořský (Haliaeetus albicila)
1.1.1 Orel skalní (Aquila chrysaetos)
1.0.0 Orel východní (Haliaeetus pelagicus)
1.1.0 Orlosup bradatý (Gypaetus barbatus)
2.5.0 Pelikán kadeřavý (Pelecanus crispus)
7.10.0 Plameňák růžový (Phoenicopterus roseus)
5.3.5 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)
1.1.0 Rys karpatský (Lynx lynx carpaticus)
1.1.0 Sokol stěhovavý (Falco peregrinus)
2.2.8 Sova pálená (Tyto alba)
1.1.0 Sovice krahujová (Surnia ulula)
2.2.0 Sovice sněžní (Nyctea scandiaca)
1.1.0 Sup bělohlavý (Gyps fulvus)
5.2.0 Sýček obecný (Athene noctua)
2.0.0 Vlk eurasijský (Canis lupus lupus)
1.1.3 Volavka rusohlavá (Bubulcus ibis)
1.1.0 Výr velký (Bubo bubo)
1.5.1 Želva zelenavá (Testudo hermanni)

OHROŽENÉ DRUHY FAUNY ČR

0.1.0 Bukač velký (Botaurus stellaris)
0.1.0 Dytík úhorní (Burhinus oedicnemus)
1.1.0 Jeřáb popelavý (Grus grus)
3.3.0 Kočka divoká (Felis silvestris)
3.3.0 Kolpík bílý (Platalea leucorodia)
1.1.0 Mandelík hajní (Coracias garrulus)
2.2.0 Medvěd hnědý (Ursus arctos)
3.2.0 Orel mořský (Haliaeetus albicilla)
1.1.1 Orel skalní (Aquila chrysaetos)
3.4.0 Ostralka štíhlá (Anas acuta)
7.5.5 Polák malý (Aythya nyroca)
2.2.0 Puštík bělavý (Strix uralensis)
1.1.0 Sokol stěhovavý (Falco peregrinus)
1.1.4 Sysel obecný (Citellus citellus)
2.1.6 Užovka stromová (Elaphe longissima)
2.0.0 Vlk (Canis lupus)
0.2.0 Výreček malý (Otus scops)
1.2.0 Zmije obecná (Vipera berus)
6.11.0 Želva bahenní (Emys orbicularis)

Kriticky ohrožené druhy

Silně ohrožené druhy
0.2.1 Bobr evropský (Castor fiber)
1.1.0 Hohol severní (Bucephala clangula)
1.0.0 Křepelka polní (Coturnix coturnix)
4.9.11 Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax)
1.3.0 Los evropský (Alces alces)
1.1.0 Rys karpatský (Lynx lynx carpaticus)
2.2.8 Sova pálená (Tyto alba)
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5.2.0 Sýček obecný (Athene noctua)
0.0.1 Užovka hladká (Coronella austriaca)
4.4.3 Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina)

2.1.0 Čáp bílý (Ciconia ciconia)
1.1.1 Čírka obecná (Anas crecca)
8.6.0 Kormorán velký (Phalacrocorax carbo)
0.2.0 Moták pochop (Circus aeruginosus)
1.1.0 Výr velký (Bubo bubo)
0.0.2 Jelec jesen (Leuciscus idus)

Ohrožené druhy

CELKOVÝ STAV ZVÍŘAT

Savci

0.2.1 Bobr evropský (Castor fiber)
1.0.0 Burunduk (Tamias sibiricus)
4.7.0 Buvol domácí (Bubalus bubalis)
1.1.0 Dikobraz srstnatonosý (Hystrix indica)
1.2.0 Charza žlutohrdlá (Martes flavigula)
0.2.0 Jak domácí (Bos grunniens)
1.3.1 Jelen bucharský (Cervus elaphus bactrianus)
2.2.1 Jelen lesní (Cervus elaphus)
4.9.0 Jelen milu (Elaphurus davidianus)
2.0.0 Jezevec lesní (Meles meles)
4.2.7 Kaloň egyptský (Rousettus aegyptiacus)
1.0.0 Kiang (Equus kiang holdereri)
3.3.0 Kočka divoká (Felis silvestris)
2.3.2 Kolonok sibiřský (Mustela sibirica)
1.11.4 Koza domácí bílá (Capra hircus)

3.1.0 Koza domácí hnědá (Capra hircus)
2.5.1 Koza domácí kamerunská (Capra hircus)
1.8.0 Koza domácí karpatská (Capra hircus)
3.3.0 Koza domácí walliská (Capra hircus)
2.11.0 Kozorožec alpský (Capra ibex ibex)
3.11.0 Králík domácí (Oryctolagus cuniculus v. edulis)
1.1.0 Kůň domácí anglický plnokrevník (Equus caballus)
4.1.0 Kůň domácí český teplokrevník (Equus caballus)
2.1.0 Kůň domácí fjord (Equus caballus)
3.0.0 Kůň domácí norik (Equus caballus)
5.13.0. Kůň domácí shetland (Equus caballus)
2.4.0 Kůň domácí shire (Equus caballus)
2.3.0 Kůň domácí tarpan (Equus caballus)
2.0.0 Kůň Převalského (Equus przewalskii)
1.1.0 Kuna skalní (Martes foina)
1.3.0 Los evropský (Alces alces alces)
7.3.0 Makak magot (Macaca sylvanus)
1.2.0 Kočka stepní - manul (Otocolobus manul)
2.2.0 Medvěd hnědý (Ursus arctos)
4.11.7 Muflon (Ovis aries musimon)
2.2.0 Mýval severní (Procyon lotor)
0.1.0 Norek evropský (Mustela lutreola)
2.3.0 Osel domácí (Equus asinus)
6.14.0 Ovce domácí cápová (Ovis aries aries)
1.6.0 Ovce domácí Jákobova (Ovis aries aries)
3.7.0 Ovce domácí merinová (Ovis aries aries)
2.5.0 Ovce domácí ouessantská (Ovis aries aries)
0.2.0 Ovce domácí valašská (Ovis aries aries)
3.4.0 Ovce domácí vřesová (Ovis aries aries)
1.4.0 Ovce domácí walliská (Ovis aries aries)
0.3.0 Ovce stepní - arkal (Ovis vignei)
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0.0.7 Pestruška písečná (Lagurus lagurus)
1.1.0 Pižmoň (Ovibos moschatus wardi)
1.0.7 Poletuška slovanská (Pteromys volans)
0.2.0 Prase divoké (Sus scrofa)
1.2.0 Prase domácí mangalice (Sus domesticus)
1.1.0 Psík mývalovitý (Nyctereutes procyonoides)
1.2.0 Rosomák (Gulo gulo)
1.1.0 Rys karpatský (Lynx lynx carpaticus)
0.1.0 Sob (Rangifer tarandus)
2.2.0 Srnec evropský (Capreolus capreolus)
1.0.0 Svišť stepní - bobak (Marmota bobak)
1.1.4 Sysel obecný (Spermophilus citellus)
1.0.0 Takin čínský (Budorcas taxicolor bedfordi)
1.3.0 Takin indický (Budorcas taxicolor taxicolor)
0.1.0 Tchoř tmavý (Mustela putorius)
1.3.0 Tuleň kuželozubý (Halichoerus grypus)
0.3.0 Pratur (Bos taurus)
2.12.0 Tur domácí - skotský náhorní (Bos taurus)
4.3.0 Tur domácí - uherský stepní (Bos taurus)
1.1.0 Velbloud dvouhrbý domácí (Camelus bactrianus)
2.0.0 Vlk eurasijský (Canis lupus lupus)
2.5.0 Zubr evropský (Bison bonasus)
5.2.0 Ženetka tečkovaná (Genetta genetta)

Ptáci

1.0.1 Alexandr černohlavý (Psittacula himalayana)
5.3.0 Alexandr čínský (Psittacula derbiana)
1.2.0 Bažant zlatý (Chrysolophus pictus)
2.3.10 Berneška velká (Branta canadensis)
2.1.0 Berneška rudokrká (Branta ruficollis)
0.1.0 Bukač velký (Botaurus stellaris)
1.0.3 Bulbul červenouchý (Pycnonotus jocosus)
2.1.0 Čáp bílý (Ciconia ciconia)
1.1.1 Čírka obecná (Anas crecca crecca)
0.1.0 Čížek lesní (Carduelis spinus)
0.1.0 Dytík úhorní (Burhinus oedicnemus)
1.1.0 Hohol severní (Bucephala clangula)
4.4.7 Holub domácí (Columba livia f. domestica)
1.0.0 Holub hřivnáč (Columba palumbus)
1.1.1 Hrdlička čínská (Streptopelia chinensis)
1.1.0 Hrdlička divoká (Streptopelia turtur)
1.1.1 Křepelka čínská (Streptopelia chinensis chinensis)
0.2.1 Husa domácí (Anser anser f. domestica)
3.3.0 Husa tibetská (Anser indicus)
9.10.0 Husa velká (Anser anser)
2.2.1 Husice liščí (Tadorna tadorna)
1.3.2 Husice rezavá (Tadorna ferruginea)
0.1.0 Hvízdák eurasijský (Anas penelope)
0.1.0 Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula)
5.11.8 Ibis skalní (Geronticus eremita)
1.4.0 Jeřáb bělošíjí (Grus vipio)
1.1.0 Jeřáb bílý (Grus leucogeranus)
1.1.0 Jeřáb mandžuský (Grus japonensis)
2.3.0 Jeřáb panenský (Anthropoides virgo)
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1.1.0 Jeřáb popelavý (Grus grus)
1.1.5 Kachnička mandarinská (Aix galericulata)
3.3.0 Kolpík bílý (Platalea leucorodia)
8.6.0 Kormorán černý (Phalacrocorax carbo)
2.1.0 Kraska rudozobá (Urocissa erythrorhyncha)
0.0.4 Křepelka čínská (Coturnix chinensis)
0.0.65 Křepelka japonská (Coturnix japonica)
1.0.0 Křepelka polní (Coturnix coturnix)
4.9.11 Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax)
2.3.0 Labuť velká (Cygnus olor)
1.1.0 Mandelík hajní (Coracias garrulus)
0.2.0 Moták pochop (Circus aeruginosus)
2.2.0 Orel mořský (Haliaeetus albicilla)
1.1.0 Orel skalní (Aquila chrysaetos)
1.1.0 Orel stepní (Aquila nipalensis)
1.0.0 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)
3.4.0 Pelikán bílý (Pelecanus onocrotalus)
2.5.0 Pelikán kadeřavý (Pelecanus crispus)
7.10.0 Plameňák růžový (Phoenicopterus ruber roseus)
2.2.0 Polák chocholačka (Aythya fuligula)
5.3.5 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)
1.1.0 Slípka modrá (Porphyrio porphyrio porphyrio)
1.0.0 Sokol stěhovavý (Falco peregrinus)
2.2.8 Sova pálená (Tyto alba)
1.1.0 Sovice krahujová (Surnia ulula)

2.2.0 Sovice sněžní (Nyctea scandiaca)
0.1.1. Stehlík obecný (Carduelis carduelis)
2.1.1 Straka modrá (Cyanopica cyana)
1.1.0 Sup bělohlavý (Gyps fulvus)
5.2.0 Sýček obecný (Athene noctua)
1.1.2 Volavka rusohlavá (Bubulcus ibis)
1.1.0 Výr velký (Bubo bubo)
0.2.0 Výreček malý (Otus scops)
4.4.3 Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina)

1.0.0 Agama harún (Agama stellio stellio)
1.1.5 Blavor žlutý (Pseudopus apodus)
0.0.7 Gekon prstýnkový (Tarentola annularis)
0.0.3 Gekon zední (Tarentola mauritanica mauritanica)
1.0.0 Ještěrka paví (Timon pater) 
1.2.45 Ještěrka perlová (Lacerta lepida)
1.0.36 Scink válcovitý (Chalcides ocellatus)
1.3.0 Trnorep skalní (Uromastyx acanthinura)
1.0.3 Užovka amurská (Elaphe schrencki)
0.0.1 Užovka hladká (Coronella austriaca)
1.2.0 Užovka podkovní (Coluber hippocrepis)
2.1.6 Užovka stromová (Zamenis longissimus)
0.1.0 Užovka žebříčková (Rhinechis scalaris)
1.2.0 Zmije obecná (Vipera berus)
0.1.8 Zmije růžkatá (Vipera ammodytes)
6.10.0 Želva bahenní (Emys orbicularis)
0.2.12 Želva čtyřprstá stepní (Testudo horsfieldii kazachstanica)
1.5.1 Želva zelenavá (Testudo hermanni)

Plazi
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Ryby
0.0.2 Jelec jesen (Leuciscus idus)
0.0.7 Ježdík obecný (Gymnocephalus cernuus)
0.0.2 Kapr obecný (Cyprinus carpio)
0.0.2 Lín obecný (Tinca tinca)
0.0.10 Slunečnice pestrá (Lepomis gibbosus)
0.0.6 Střevlička východní (Pseudorasbora parva)

druhů jedinců 

Savci 69 397

Ptáci 67 416

Plazi 17 175

Obojživelníci 2 6

Ryby 6 29

Celkem - Total 161 1023

CELKOVÝ STAV ZVÍŘAT

Obojživelníci

0.0.5 Kuňka východní (Bombina orientalis)
0.0.1 Žebrovník waltlův (Pleurodeles waltl)
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DOPRAVA
A PROVOZ

Péče o zeleň

- Činnost byla soustředěna zejména 
na údržbu stávající zeleně a travních 
ploch

- Ve stráni od poníků směrem 
k zastávce Safari expresu se podařilo ve spolupráci s firmou Ivan 
Brzobohatý vykácet výrazně proschlé túje a nahradit je výsadbou 
tisů a znovu zprovoznit žlab na odtok děšťové vody

- Společně s firmou ROCK-NET byly pokáceny vzrostlé akáty 

v blízkosti kiosku U Vlka, jelikož zde hrozilo jejich samovolné 
spadnutí a tím i ohrožení návštěvníků

- V průběhu roku byl prováděn průklest stromů a keřů, sečení 
travnatých ploch ve výbězích i ostatních ploch v areálu

- Ve výbězích zvířat jsme průběžně chránili stromy starým pletivem 
jednak proti okusu, jednak jako ochranu proti oděru

- Zajišťování okusu pro zvířata a následná likvidace větví 
štěpkováním 

Vozový park

- Vozový park Podkrušnohorského zooparku je zastaralý – větší 
opravou prošel vůz LIAZ a AVIE

- Menšími opravami prošly i traktory a osobní automobily

- Ke konci roku byla vyřazena z provozu čtyřkolka YUKI 

- V příštím roce bude nutné pořídit kontejnerový nákladní vůz 
a vozidlo do Eurosafari.

Provoz

- Zajišťování zeleného krmení pro zvířata z ploch letiště v Pesvicích 
v měsících květen - říjen a vojtěšky ze Středního odborného 
učiliště v Jirkově

- Vlastní výroba sena na plochách letiště v Pesvicích

- V průběhu zimy došlo k poškození hřebene střechy na statku, 
který musel být opraven

- Úprava dvorků u takinů indických – možnost oddělit březí samici 
od stáda

- Oprava vodoinstalace na staré přípravně – rozvod vody k zubrům 
a pižmoňům do ubikací a do výběhu, k jelenům bucharským do 
výběhu

- Oprava voliér pro odchov křepelek – vybetonování podlah, oprava 
pletiva, zpevnění střechyOdstraňování akátu a výměna plotového dílu u expozice vlků 
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- Výstavba voliéry pro sovy a sovice sněžné, včetně zázemí pro 
ošetřovatele

- Oprava vyhořelého přístřešku na uskladnění sena a slámy

- Úprava výběhu sobů, demolice staré ubikace, zpevnění terénu, 
vybudování příjezdové cesty ze zatravňovacích tvárnic

- Rozsáhlou rekonstrukcí prošla jízdárna – vybudovalo se zde 
podium pro rozhodčí,vyměnil se podkladový materiál v hale, byl 
provedena oprava a nátěr střechy a nejvýznamnější opravou byla 
výměna skleněných výplní v hale

- Oprava vodoinstalace v ubikaci medvědů

- Zpevňování cest v oboře

- Oprava voliéry na malých šelmách – přebudování  voliery pro 
charzu

- Demontáž vyhlídky pro návštěvníky v oboře 

- Oprava dětských atrakcí, včetně nátěrů

- Instalace nových dětských atrakcí na DZOO – had, chameleón, 

želva, jejichž autorem je Vojtěch Návrat 

- Ve výběhu opic byly vybudovány nové prolézačky pro opice, 
nataženy sítě, hadice

- Oprava vstupu do správní budovy a výstavní síně 

Skleněné okenní tabule v jízdárně Nová atrakce (hada) na DZOODetail nové atrakce (chameleona) na DZOO
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EKONOMIE

od zřizovatele na provoz 15 717 000,00 Kč
dotace zřizovatel – Den dětí 25 000,00 Kč
dotace zřizovatel – 35. výročí PZOO 25 000,00 Kč
dotace zřizovatel – Den dětí 10 000,00 Kč
dotace zřizovatel – Den zvířat 10 000,00 Kč
dotace zřizovatel – síť informačních tabulí 

(darovací smlouva PROXIMA a.s.)
 300 000,00 Kč

dotace Ústecký kraj–Propagace ÚK 
a PZOO

60 000,00 Kč

dotace Ústecký kraj–Rozšíření dětské zoo 70 000,00 Kč 
dotace na VPP a SUPM 1 090 442,00 Kč
dotace ASISTA – projekt „V padesáti 

nekončíme“
137 554,00 Kč 

dotace bfz – projekt „První šance
 i mladým bez vzdělání“

159 948,00 Kč

dotace MŽP 1 660 536,00 Kč
dotace SFŽP – Revitalizace Kamenného 

rybníka (doplatek )
3 530,70 Kč

dotace Cíl 3 – Centrum Krušnohorského 
lidového umění

125 506,13 Kč

V roce 2010 přispívali jednotliví občané, organizace, školy a příznivci 
Podkrušnohorského zooparku Chomutov na provoz zoo formou adopcí 
zvířat, darů a dárcovských SMS. Dary na výživu a podporu zvířat činily  
v roce 2010 386 798,08 Kč, z toho:

adopce a sponzoring zvířat 214 603,00 Kč
anonymní dary do kasiček 94 460,08 Kč
účelové dary návštěvníků 60 000,00 Kč
dárcovské SMS 17 735,00 Kč 

Výnosy
Výnosy celkem za rok 2010 činily 35 105 102,88 Kč
Plán celkových výnosů vč. dotací byl splněn na 103,37 %.  
K 31.12.2010 vykázal zoopark záporný hospodářský výsledek ve 
výši 25 925,65 Kč. 
Vlastní výnosy na rok 2010 byly splněny na 103,06 %, ale meziročně 
poklesly o 4,34 %. Výpadek v tržbách za vstupné za rok 2010 se podařilo 
eliminovat tržbami za reklamu a vyššími tržbami za prodej zvířat. Kladně 
lze hodnotit výrazné zvýšení tržeb za výukové programy a příměstské 
zábory pro žáky mateřských, základních a středních škol. V roce 2010 
provozoval zoopark dětské tábory o jarních podzimních a letních 
prázdninách, které měly kladnou odezvu ze strany účastníků i rodičů. 
Mimo plánovaný rozpočet měl zoopark i příjmy z pojistného plnění škod 
na majetku (sklad krmiv, střecha konírny) ve výši 353 tis. Kč. Nepodařilo 
se naplnit plán výnosů vedlejší činnosti o 12,00 %. 
Vlastní výnosy při zapojení fondů byly ve výši 15 710 586,05 Kč 

účet výnosy celkem Kč %
601
602
603
604
614
644
648
649
662
663
669

Tržby za vlastní výrobky
Tržby z prodeje služeb
Tržby z pronájmu
Tržby za prodané zboží
Změna stavu zásob
Výnosy z prodeje materiálu
Zúčtování fondů
Ostatní výnosy z činností
Úroky
Kurzové zisky
Ostatní finanční výnosy

112 053,20
12 273 848,35

209 115,50
1 034 023,71
- 302 115,00
737 541,58

50 000,00
1 236 603,26

3 978,26
3 005,19

352 532,00

0,32
34,96

0,60
2,95

- 0,86
2,10
0,14
3,52
0,01
0,01
1,00

V roce 2010 obdržel zoopark 
dotace na provoz ve výši 
19 394 516,83 Kč, z toho:
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celkem vlastní výkony 15 710 586,05 44,75

691 příspěvky a dotace na provoz 19 394 516,83 55,25

Celkem výnosy 35 105 102,88 100,00 
ztráta - 25 925,65

Náklady

Náklady celkem za rok 2010 činily 35 131 028,53 Kč
Rozpočet nákladů na rok 2010 byl čerpán na 103,45 %, meziročně došlo 
ke snížení celkových nákladů o 5,04 %. U položky opravy a údržba byly 
rozpočtované náklady na rok 2010 překročeny o 9,93 %. V roce 2010  
bylo nutné řešit havarijní stav skleněné stěny v jezdecké hale, náklady 
na opravu činily 443 710,00 Kč. Na nákup zboží bylo vynaloženo proti 
rozpočtu o 46,20 % více a to z důvodu rozšíření sortimentu o prodej 
zmrzliny. 

účet výnosy celkem Kč %
501 Spotřeba materiálu 4 955 071,31 14,10
502 Spotřeba energie 2 190 471,73 6,24
504 Prodané zboží 731 096,23 2,06
511 Opravy a udržování 1 938 509,91 5,52
512 Cestovné 126 305, 81 0,36
513 Náklady na reprezentaci 51 667,90 0,14
518 Ostatní služby 5 364 258,58 15,27
521 Mzdové náklady 12 512 145,00 35,62
524 Zákonné sociální pojištění 4 223307,00 12,02
527 Zákonné sociální náklady 616 750,70 1,76
528 Jiné sociální náklady 20 891,00 0,06
538 Ostatní daně a poplatky 533 414,23 1,52
541 Smluvní pokuty a penále 63 157,00 0,18
544 Prodaný materiál 59 308,29 0,17
547 Manka a škody 25 446,93 0,07
549 Ostatní náklady z činností 521 343,63 1,48

551 Odpisy dlouhodobého majetku 1 118 554,60 3,18
563 Kurzové ztráty 12 523,41 0,04
569 Ostatní finanční náklady 64 405,27 0,18

572 Náklady na nároky na pro-
středky rozpočtů ÚSC 2 400,00 0,01

Celkem náklady 35 131 028,53 100,00

Porovnání soběstačnosti v letech 2005 - 2010

Ukazatel 2005 2006 2007

Náklady celkem Kč 33 878 262 31 152 777 33 536 847
Vlastní výnosy vč. 
darů  Kč 15 320 744 13 065 211 15 814 635

Soběstačnost % 45,22 41,94 47,16

Krytí nákladů  
zřizovatelem % 41,32 44,73 40,25

Ostatní krytí nákladů 
(dotace MŽP a ostatní 
dotace)    

% 12,28 13,33 14,09

Ukazatel 2008 2009 2010

Náklady celkem Kč 32 718 150 36 995 340 35 131 029
Vlastní výnosy vč. 
darů  Kč 14 342 817 16 424 051 15 710 586

Soběstačnost % 43,84 44,39 44,72

Krytí nákladů  
zřizovatelem % 47,16 45,75 44,74

Ostatní krytí nákladů 
(dotace MŽP a ostatní 
dotace)    

% 9,02 9,90 10,47
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Investice 
Investiční dotace a ostatní  příjmy na investice v roce 2010:

• investiční dotace od zřizovatele    1 000 000,00 Kč

• investiční dotace SFŽP  –
revitalizace Kamenného rybníka (doplatek)      482 680,80 Kč 

• investiční dotace Cíl 3 –
Centrum Krušnohorského lidového umění      3 885 354,47 Kč

Celkem       5 368 035,27 Kč

Pořízení investic v roce 2010
Stavební investice:

• Centrum krušnohorského lidového umění – 
Stará Ves                21 214 062,46Kč

• Voliéra pro malé vodní ptactvo      183 369,64 Kč

Celkem investice                                                   21 397 432,10 Kč

K 31.12.2010 čerpal zoopark revolvingovou investiční půjčku ve výši 
16 290 000,00 Kč na předfinancování projektu „Centrum krušnohorského 
lidového umění – Stará Ves“.
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CHOV KONÍ

Jezdecký areál PZOO 

Ve stájích mimo expoziční část 
Podkrušnohorského zooparku je 
40 boxů, z větší části využívaných 
soukromými majiteli koní. 

Celoročně zde bylo ustájeno 20 soukromých koní a 16 koní v majetku 
zooparku. V areálu je kromě stájí s přilehlou krytou jezdeckou halou i 
venkovní písková jízdárna a rozlehlé zatravněné výběhy. Probíhá zde 
výcvik koní a jezdců, který zajišťuje místní Jezdecký klub.  

V roce 2010 se v jezdeckém areálu pořádaly tyto akce pro veřejnost:

27.2. Veřejný trénink 

Zájemci, kteří si chtěli před závodní sezónou 2010 zdokonalit své 
skokové dovednosti  využili možnosti absolvovat parkur stupně Z a ZL.

27.3. Parkurové halové závody

Do kryté jezdecké haly PZOO přijeli po zimní přestávce závodit zástupci 
šesti jezdeckých klubů. Ve čtyřech soutěžích startovalo 32 koní.

28.3. Halové hoby závody

Hoby závodů se zúčastnilo 45 koní s jezdci od deseti let. 

1.5. Jarní parkurové závody

Jarní závody proběhly na venkovní jízdárně s pískovým povrchem. 
Během závodů se uskutečnilo 57 startů ve čtyřech soutěžích. Příznivé  
počasí přilákalo velký počet diváků.

8.5. Voltižní závody

Na start se postavili zástupci sedmi oddílů z celé České republiky. 
Výborná atmosféra na tribuně přispěla ke skvělému umístění 
chomutovského voltižního oddílu. Úspěch na závodech zajistil našim 
závodnicím nominaci na mezinárodní závody. 

7.8. Shetland pony show

2. ročník výstavy Svazu chovatellů shetlandských pony ve spolupráci 
s JK Dominika

Výstava Shetlandských a Fellských pony, které hodnotili mezinárodní 
rozhodčí z Velké Británie. Odpoledne předvedli jezdci své dovednosti 
při Hoby závodech. Připraveny byly ukázky jezdectví, jízdy na ponících 
a vystoupení hudební skupiny Úlet.

Voltižní závody
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7.8. Hoby závody pro pony

Další závody nejen pro jezdce bez licencí proběhly v rámci Shetland 
pony show. Soutěžící startovali v několika disciplínách, nechyběla 
jízda zručnosti, drezúra a skokové soutěže. Poslední soutěž byl diváky 
oblíbený skok mohutnosti.

28.8. Hoby závody drezurní a parkurové

Poslední hoby závody sezóny byly uspořádány k ukončení letních 
prázdnin. V několika soutěžích startovaly hlavně děti a mládež.

2.10. Parkurové halové závody

Druhého ročníku podzimních parkurových halových závodů O pohár 
hejtmanky Ústeckého kraje se zúčastnilo 53 jezdců. 

6.11. Hubertova jízda

Jezdci zakončili jezdeckou sezónu zdoláním několikakilometrové 
trasy, honem na lišku a závěrečným halali. Pro diváky byl v jezdeckém 
areálu zooparku připraven doprovodný program. Vozatajský parkur, 

voltižní vystoupení a dostih poníků zpříjemníl divákům čekání na návrat 
jezdců.

Na statku domácích zvířat v expoziční části zooparku  mohou návštěvníci 
vidět Shirské koně, tarpany a fjordy. V centrální části zooparku se 
nachází ubikace poníků. Členění ubikace na čtyři části umožňuje 
oddělený chov valachů a klisen s hříbaty. Zbylé dvě části se využívají 
k chovu oslů a ovcí.

Stav koní k 31. 12. 2010

1.1.0 Kůň domácí anglický plnokrevník, Equus caballus
4.1.0 Kůň domácí český teplokrevník, Equus caballus
2.1.0 Kůň domácí fjord, Equus caballus
3.0.0 Kůň domácí norik, Equus caballus
4.13.0 Kůň domácí shetland, Equus caballus
2.4.0 Kůň domácí shire, Equus caballus
2.3.0 Kůň domácí tarpan, Equus caballus

Koně chované v Podkrušnohorském zooparku jsou pod stálým 
veterinárním dohledem, pravidelně je zajišťováno jejich kování.

V areálu, který byl vybudován před 30 lety se provádí rozsáhlé údržbářské 
práce, bílení stájí, nátěry a opravy střech. V roce 2010 prošla rozsáhlou 
rekonstrukcí prosklená boční stěna kryté jezdecké haly. Luxferová 
skla byla vyměněna za polykarbonátovou stěnu. Tím došlo ke zvýšení 
bezpečnosti v kryté jezdecké hale. Proběhlo také odvodnění venkovní 
pískové jízdárny. 

Hubertova jízda Shetland ponyFjordský kůň
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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 
Daniela Heyzlová – projektový manažer 

Ekonomie
Zdeňka Slámová, ing. - ekonom 
Jarmila Čížková - účetní
Zdeňka Zoubková - účetní 
Milena Marešová - pokladní - prodavačka
Jaroslava Vrbová - pokladní - prodavačka
Hana Jáchymová – pokladní – prodavač 
Marie Günzelová – pokladní – prodavačka do 30.6.2010
Jana Marčanová – pokladní – prodavačka 21.6. 2010 - 10.10.2010

Středisko ekologické výchovy
Radka Kubizňáková, Bc. – vedoucí SEV do 31.8.2010
Alena Pejcharová, Bc. – vedoucí SEV 23.8.2010 - 23.11.2010
Věra Stejná, Mgr. – vedoucí centra „Stará Ves“

Propagace
Martina Pelcová – vedoucí propagace 
Dagmar Součková – pracovník propagace do 30.4.2010
Emil Laurenčík – výtvarník
Marina Andělová – pracovník propagace 

Provoz
Drahomíra Slačíková, ing. – vedoucí provozu 
Regina Kalabusová – technik dopravy
Martin Pavlíček - údržbář
Karel Procházka – údržbář do 20.1.2010
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 do 30.9.2010
Petr Kub – dělník
Alois Marčan – dělník od 17.2. do 31.10.2010 
Miroslav Miker - dělník 
Vladislav Opálka – dělník
Tomáš Zíka – vedoucí zahradník do 30.6.2010
Bůžek Vladislav – dělník do 31.5.2010
František Vostrý řidič – údržbář od 1.6.2010
Jan Pavlík – dělník od 12.5.2010
Evžen Feher – dělník od 21.6.2010
Marie Bišingerová – uklízečka od 1.7.2010
Miroslav Borč – dělník od 1.10.2010

Zoologie
Miroslav Brtnický – zoolog 
Pavel Krásenský – zoolog, evidence zvířat
Vladimíra Habětínová, MVDr. - veterinární služby, externí pracovník
Dana Dundrová – ošetřovatel do 31.10.2010
Marcela Horáčková – ošetřovatel - MD
Klára Fartáková – ošetřovatel 
Alena Fričová – ošetřovatel
Petr Hora – chovatel
Jitka Jindrová – ošetřovatel 
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Jitka Kratochvílová – ošetřovatel
Jana Mesteková – ošetřovatel 
Iveta Myšková – ošetřovatel  
Hana Palubjaková - ošetřovatel 
Blanka Peterková – ošetřovatel - MD
Veronika Pluhařová – ošetřovatel 
Marcela Procházková – ošetřovatel
Kristýna Spoustová – ošetřovatel od 1.11.2010
Todor Stojanov – chovatel
Věra Tajšlová, Bc. - ošetřovatel
Libor Vašíček  – ošetřovatel 
Hana Vodopivcová – ošetřovatel - MD
Lukáš Vosmík – ošetřovatel 
Petra Zálešáková – ošetřovatel
Jaroslav Zelinka – chovatel
Nikola Ziegelschmiedová – ošetřovatel - MD

Chov koní
Pavel Rouč – vedoucí chovu koní 
Alena Kubová – ošetřovatel 
Alena Voborníková – ošetřovatel 
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Podkrušnohorský zoopark Chomutov, příspěvková organizace

Ředitel: Bc. Iveta Rabasová 

Adresa: Podkrušnohorský zoopark Chomutov, p. o.

  Přemyslova 259 

  43001 - Chomutov, CZ 

Tel.:  +420 474 629 917 

Fax:  +420 474 624 412 

E-mail: zoopark@zoopark.cz,        
  secretary@zoopark.cz

Web:  www.zoopark.cz 

Rozloha v ha (celkem/expoziční část): 112/112 

Počet zvířat (druhy/jedinci): 161/1023 

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 

EARAZA - Euroasijská regionální asociace zoologických zahrad 
a akvárií 

ÚDAJE 
O ZOOPARKU
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PODĚKOVÁNÍ

Seznam poděkování:
Statutární město Chomutov

Ústecký kraj

Adoptivní rodiče:

Eliška Mrázková
Třída 1.B - obor Ekologie
Barbora a Ondřej Psotovi
Marie Bičišťová
BK  ASK spol. s r.o.
Terezka Šulcová
Petr Matějka

Bioptická a cytologická laboratoř s.r.o. (v zastoupení: MUDr. Miroslav Šulc)

Jiřina Antošová
Lucie Zebischová
Dětský domov Chomutov - KOBY: V.Tábor, D.Černý, J.Brom, V.Holubová, V.Kafka, 
T.Vas, L.Černá, D.Kvapilová,M.Cabadaj + tety a strejda

ZŠ a MŠ Strupčice - Školní družina

Petr Dvořák
Bára Komárková
Mgr. Jarmila Jiráková
Bruno Fischer
Václav Charvát
Hana Tomsová
Veronika Veselá
Marie Hellerová
Jana Andrašková
MUDr. Eva Šulcová
Základní škola a Mateřská škola Březno

ZŠ Měcholupy

Gabriela Hájková
Ota Jirák
Kamila Šedová
Základní škola Lipenec
Ing. Eva Procházková
Turistický kroužek - ZŠ Všehrdova

Žáci ZUŠ Rakovník
Hráči celosvětové hry Geocaching.com

Vladimír Hotový a Veronika Roncová

I., II. Přípravná třída a družina ZŠ a MŠ Litvínov - Janov

Marcela Váchová
Eaton Industries s.r.o.
Petra Sladká, Miroslav Macurák a Milan Zelenka

Jiřina Chloubková a Milan Zelenka

Kateřina Křížová

PODKRUŠNOHORSKÝ ZOOPARK DĚKUJE 
ZA POMOC A SPOLUPRÁCI V ROCE 2009
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Věra Buchtová
Maya Buchtová
Ekoselect a.s.
Základní škola praktická, p.o., Kmochova 205/10, Bílina

Natálka Ducháčková
Renáta Filo
Marie Pikalová
Irena Pikalová
Jana Klenerová
Matyáš, Renata a Petr Bočkovi, Jana a Pavel Krylovi

Michal Tarant
Matěj Alexander
Medvědi z Brumlinuše
Lucie Havlíčková
Eliška Švarcová z Kladna
Linda Tomšovičová
Základní škola a Mateřská škola Březno

Manželé Holečkovi
Marcel Pitterling
Naďa Ivanková
Základní škola Lenešice, okres Louny

9. třída ZŠ a MŠ Strupčice
Ludmila Dolejšová
Bioptická a cytologická laboratoř s.r.o. (v zastoupení: MUDr. Miroslav Šulc)

Senior klub Jirkov
Střední zdravotnická škola Chomutov (viz komentář)

Mgr. Vladimíra Šlencová
PaedDr. Soňa Valušková
Rodina Čížkova z Chomutova a Panenského Týnce

Rodina Pouzarova
Alice Rubešová
Kateřina Jíchová

Autorizovaný prodejce vozů Škoda AutoDům Chomutov spol. s r. o.

Žáci 6.B Základní školy Most
Lucie Lepšíková
Marta Stryjová
Veronika Losová
Mgr. Ing. Ivana Řápková

Firmy a jednotlivci:

Agrocom Hrušovany
Agroservis Černovice - pan Beran
Baumax ČR, s.r.o.
Indiáni
Hasiči 
Městské lesy Chomutov
Městské lesy Jirkov
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
Lukáš Halaš - zástupce vedoucího provozu, údržbář
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