
VÝROČNÍ ZPRÁVA
2011



2 3

OBSAH

Úvodní slovo......................................................................3 

Návštěvnost......................................................................4

Marketing a propagace................................................. 5

Skanzen Stará Ves.........................................................11

Ekocentrum......................................................................14

Zoologie............................................................................19

Útulek pro psy...............................................................52

Doprava a provoz...........................................................53

Ekonomie......................................................................... 55

Chov koní..........................................................................58

Pracovníci a spolupracovníci zooparku.......................61

Údaje o zooparku...........................................................63

Poděkování.......................................................................64



2 3

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení návštěvníci, přátelé a příznivci zooparku,

       uplynulý rok 2011 byl pro zaměstnance Podkrušnohorského zooparku úspěšný. Zoopark 
navštívilo 242 171 návštěvník, je to druhá nejvyšší návštěvnost v historii zooparku. 
Pro návštěvníky nově realizujeme modernější informační systém popisových tabulí a cedulek 
a v nastaveném trendu přístupu k informacím a vzdělávání budeme pokračovat.
Velkou událostí bylo v květnu opětovné otevření a zpřístupnění Centra krušnohorského lidového 
umění - skanzenu Stará Ves. Ve spolupráci s partnerským městem Annaberg-Buchholz, jsme zde 
realizovali za pomoci dotace Cíl 3 výstavbu nových objektů, které připomínají historii a způsob 
života obyvatel Krušných hor. Významné události se zúčastnili vzácní hosté z města Annaberg-
Buchholz, města Chomutova a zástupci Ústeckého kraje.
Modernizoval se vstupní ticketing-systém a došlo k vzájemnému propojení pokladního systému. 
Novinka přinesla řadu úskalí, které se i v náročném terénu areálu zooparku podařilo zvládnout. 
Činnost v Ekocentru přinesla nejvíce radosti dětem. Při pravidelně pořádaných akcích se příjemně 
odreagovaly a získaly spoustu nových a užitečných informací. Největší zájem o návštěvu 
Ekocentra je tradičně o letních prázdninách, kdy děti tráví část prázdnin v příjemném prostředí 
a ve společnosti zvířátek.
V zooparku se narodila nebo vylíhla řada vzácných a ohrožených druhů zvířat. Krásné okamžiky 
příchodu nově narozeného jedince si pracovníci zoologického oddělení užívají po celý kalendářní 
rok. Tyto krásné okamžiky jsou vykoupeny celoroční starostlivou péčí o svěřená zvířata, mnohdy 
za tvrdých klimatických podmínek.
Chci poděkovat všem zaměstnancům zooparku za jejich každodenní náročnou práci.
Děkuji všem návštěvníkům, sponzorům a adoptivním rodičům za celoroční pomoc a podporu. 
Velké poděkování patří i největšímu podporovateli zooparku a tím je Statutární město Chomutov.

           Věřím, že i v příštím roce zavítáte, společně s vašimi blízkými, podívat se na krásný přírodní 
areál s našimi zvířaty a podpoříte naše poslání přiblížit živou přírodu všem lidem a zároveň 
pomáhat přežít těm druhům zvířat, které bojují o holou existenci.

Bc. Iveta Rabasová
ředitelka zooparku
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NÁVŠTĚVNOST 
ZOOPARKU

Návštěvnost zooparku v roce 2011 
byla 242.171 návštěvník. Odměnou 
pro 200.000. návštěvníka roku 
2011 byla celoroční permanentní 
vstupenka, dárková taška s reklamní-
mi předměty a možnost nakrmit 
velbloudy a buvoly, kterou paní 
Protivová s rodinou s potěšením 
využila. 

KUM   2011 KUM   2010 KUM   2009 KUM   2008 KUM   2007 KUM 2006 KUM 2005 KUM 2004

LEDEN 3751 2.207 3.097 4.496 5.309 2.526 5.269 2.443
ÚNOR 9212 6.066 6.574 17.913 13.629 6.372 7.984 7.856
BŘEZEN 25289 15.842 15.651 28.787 33.420 13.200 19.358 18.348
DUBEN 58134 45.331 54.018 46.018 75.786 37.351 44.503 43.063
KVĚTEN 87932 69.931 88.448 81.544 105.619 67.102 69.608 69.316
ČERVEN 119678 102.956 117.064 113.473 138.640 105.754 101.049 102.114
ČERVENEC 158506 137.189 153.363 145.343 171.535 136.599 131.773 134.491
SRPEN 195863 174.952 196.461 183.825 212.852 169.857 165.639 164.718
ZÁŘÍ 217811 192.736 217.066 198.351 229.534 196.578 185.350 181.812
ŘÍJEN 231834 208.031 228.125 211.531 243.013 211.249 205.689 197.157
LISTOPAD 238273 214.758 235.638 219.019 246.551 216.888 210.244 201.362
PROSINEC 242171 216.396 239.483 223.792 251.427 224.161 214.028 206.268

Tabulka návštěvnosti 2004 - 2011
200.000. návštěvník roku 2011
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MARKETING 
A PROPAGACE
Tématicky zaměřené akce
6. 1. – Jízda Tří králů na 
chomutovské náměstí

Tradiční Jízda Tří králů zakončila sérii 
akcí s vánoční tématikou a zároveň 
byla první akcí nového roku. Kašpar, 

Melichar a Baltazar  se s početnou družinou vydali do centra města, kde 
popřáli primátorovi a všem obyvatelům štěstí v novém roce. V průběhu 
akce byly vybírány příspěvky do Tříkrálové sbírky Charity České 
republiky. 

5. 3. – Masopustní průvod a veselice

Další akce opět připomínala české tradice. Čtyřicet dní před Velikonocemi 
se návštěvníci mohli v zooparku připojit k masopustnímu průvodu. Na 
náměstí 1. máje byly k vidění postavy z pohádek, na povoze taženém 
koňmi jel například dobrý voják  Švejk, princezna Zubejda či opičák. 
Zábava pokračovala na podvečerní masopustní veselici v restauraci 
Tajga.

12 . 3. – Probuďte 
s námi medvědy

Jednoduchý popěvek 
k probuzení medvědů se 
malí návštěvníci naučili 
rychle a po probuzení už 
Michala, Nera, Noru a 
Míšu představili  pracovníci 
zooparku při mimořádném 
komentovaném krmení. 

2. 4. – Zahájení jarní sezóny 

Po zimní přestávce byly pro 
návštěvníky připraveny Jízdy 
Lokálkou Amálkou a Safari 
expresem, projížďky na koních 
a ponících a lanové centrum. 
Statek domácích zvířat ožil 
ukázkami řemesel, pro nejmenší 
zahrálo Městské divadlo Most 
veselou pohádku. Pokřtěno bylo 
první letošní hříbě Shetlandského 
poníka. Jméno Agnes vybraly děti 
z chomutovského Klokánku. 

16. 4. – Den Země 

Oslava Dne Země proběhla 
ve spolupráci s Ústeckým krajem 
a Českým atletickým svazem. Projekt s názvem Atletika pro děti, 
aneb staň se atletickou nadějí Ústeckého kraje představila úspěšná 
atletka Zuzana Hejnová a hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová. 
Oslava celosvětového svátku Země přinesla návštěvníkům kromě 
zábavy i informace o probíhající kampani EAZA / Evropská asociace 
zoologických zahrad a akvárií. Kampaň HELP APE věnovanou ochraně 
velkých primátů podporoval zoopark po celý rok. 

24. 4. - Velikonoční neděle 

Velkonoční neděle byla v zooparku věnována přípravě na koledu. 
Chlapci si vlastnoručně upletli pomlázku, děvčata se naučila nové 
metody zdobení vajíček. Krásnou atmosféru statku domácích zvířat 
dokreslilo vystoupení rusínského folklorního souboru Skejušan. 

30. 4. - Pálení čarodějnic 

Slet čarodějnic se v zooparku uskutečnil večer před filipojakubskou 
nocí. Kromě kouzelných soutěží proběhla i volba Miss a závěrečné 

Z akce „Probuďte s námi medvědy“

Den Země s Vandou Hybnerovou
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pálení čarodějnic s oblíbeným opékáním špekáčků na ohni.

4. 6. - Den dětí 

Pro děti připravil Podkrušnohorský zoopark pestrý celodenní program. 
Bavilo je Divadlo Ludvík, šermíři, divadlo rodiny Kopeckých, hudební 
skupina Myš a Maš, taneční skupina Zaira. Herec Petr Vágner pokřtil 
mláďata vzácných ovcí stepních – arkalů. Vernisáží byla zahájena 
výstava prací kreslířky Idy Novotné, která děti po celý den učila 
netradiční metody kreslení. 

23. 7. - Opičiny v zooparku

Akce, která měla za úkol hravou formou seznámit děti s problematikou 
letošní kampaně EAZA „APE Campaign“ na ochranu velkých lidoopů. 

12. 8. - Den adoptivních rodičů

Každoroční setkání příznivců zooparku s ředitelkou Ivetou Rabasovou 

spojené se speciální prohlídkou 
zooparku s doprovodným programem. 
Příjemné odpoledne bylo zakončeno 
projížďkou do Pohádkového safari. 

10. 9. – Loučení s prázdninami

Rozloučit se s prázdninami a ověřit 
si své znalosti o zvířatech mohly 
děti v zooparku druhou zářijovou 
sobotu. Pro nejmenší byl připraven 
minimuzikál, který zahrálo dětem 
Divadlo Rozmanitostí, loutková scéna 
Městského divadla v Mostě.

1. 10. - Den zvířat 

Odpolední program byl 
věnován oslavencům, tedy 
všem zvířatům. Divadlo 
Ve Tři zahájilo program 
humorným preventivním 
pořadem o správném 
chování ke zvířatům, 
na který navázala 
prezentace psích útulků 
v Jirkově a v Chomutově. 
Předvedeni byli psíci 
griffonci, návštěvníci mohli 

obdivovat výsledky mnohaletého tréninku místního voltižního družstva, 
které si připravilo exhibici. Společnost ochrany dravců a sov předvedla 
krásné letové ukázky, představena byla nová atrakce pro děti – velryba 
Klotylda. Narozeného oslíka domácího pokřtila herečka  Michaela 
Dolinová. 

5. 11. - Strašidelná zoo

Vyrobit si strašidelnou postavu z dýně přišlo do zooparku více než 

Slavnostní křtiny arkalů s Petrem Vágnerem u příležitosti Dne dětí

Opičiny

Den zvířat s Michaelou Dolinovou
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1 000 návštěvníků. Vydlabané a rozsvícené 
dýně se postaraly o strašidelnou atmosféru. 
K dobré náladě zahrála hudební skupina 
Úlet. Program byl zakončen lampiónovým 
průvodem po zoo a ohňovou show. 

Akce pro školní kolektivy
28. 6. - Soutěž o nejhezčího strašáka

Celkem deset školních kolektivů přihlásilo 
své nápadité výtvory do letošního 
ročníku Soutěže o nejhezčího strašáka.  
Nejzdařilejší strašáci byli vystaveni na plotě 
krušnohorského statku ve Staré Vsi. 

28. 11. – 2. 12. – Zdobení stromků

Po celý týden přicházeli děti z mateřských a základních škol vánočně 
nazdobit stromky rostoucí v areálu zooparku. Většina ozdůbek navíc 
posloužila jako krmítka pro ptáky a drobné živočichy.

Spolupráce na akcích Statutárního města Chomutova
Podkrušnohorský zoopark se podílel na realizaci akcí Statutárního 
města Chomutova. 

Chomutovské Velikonoce 21. – 25. 4.

- instalace ozdobené břízky a historického žebřiňáku na náměstí 
1. máje 

Chomutovské Vánoce 9. – 23. 12.

- v průběhu Vánočních trhů byla na náměstí 1. máje umístěna 
ohrada s domácími zvířaty

- zoopark zajišťoval okružní jízdy vláčkem Lokálkou Amálkou 
centrem města Chomutova

Návštěvnost tradičních akcí 2009 – 2011

Programové akce na objednávku 

17. 3. – Najdi zvíře

Odpolední program pro skupinu zaměstnanců Úřadu Regionální 
rady regionu soudržnosti Severozápad měl za cíl nejen odreagování 
účastníků. Během soutěže si vyzkoušeli například práci ošetřovatelů 
v zoo nebo jízdu na koni. 

Strašidelná zoo

Soutěž o nejhezčího strašáka
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26. 8. – Zážitkové odpoledne 

V průběhu akce se skupina 45 zaměstnanců soukromé společnosti stalo 
účastníky zábavné hry, během které plnili úkoly či krmili vybrané druhy 
zvířat výměnou za indicii. Důležitou součástí odpoledne bylo prověřit 
schopnost spolupráce mezi účastníky a prohloubit znalosti o fauně 
Eurasie. 

9. 9. - Oslava narozenin

Oslavu narozenin pro dvanáctiletého chlapce a jeho kamarády pojalo 
oddělení propagace jako cestu plnou úkolů, po jejichž splnění čekal 
všechny zúčastněné dárek v podobě projížďky do Eurosafari.

Publikační činnost – Oázy, letáky, brožury
Propagační oddělení připravilo v roce 2011 dvě vydání zpravodaje 
Oáza včetně grafických podkladů. Tisk celkem 45 000 kusů byl 
řešen dodavatelsky. Zpravodaj byl distribuován na infocentra, školy 

a organizace v Ústeckém a Karlovarském kraji. Zdarma byl k dispozici 
i všem návštěvníkům Podkrušnohorského zooparku.

Na podzim byl vydán stolní kalendář na rok 2012. Stejně jako 
v uplynulých letech jsou jeho hlavním motivem fotografie zvířat žijících 
v zooparku. Kalendář byl vydán v nákladu 3 000 ks, z toho 2 000 ks bylo 
okamžitě vyexpedováno odběratelům. 

Vydány byly čtyři druhy letáků a jedna brožura:

- Navštivte svět zvířat Eurasie / trojjazyčný/

- Adopce zvířat

- Stará Ves – poznejte historii Krušných hor 

- DMS – snadný způsob pomoci

- Výukové programy

Nový informační systém 

V rámci jednotného kon-
ceptu vizualizace byl rok 
2011 zaměřen na venkovní 
prostor Podkrušnohorského 
zooparku. Nový design 
získaly popisné cedule ke 
zvířatům, vytvořeno bylo 
deset naučných bannerů, 
které návštěvníkům poskytují 
více informací o zvířatech 
chovaných v zooparku, 
přibližují svět volně žijících živočichů a poukazují na výjimečnost 
přírodního prostředí zooparku. Forma poskytovaných informací je 
stručná a výstižná, doplněná obrazovými prvky pro co nejjednodušší 
a nejzábavnější vysvětlení. Bannery jsou rozmístěny po celém areálu 
zooparku v blízkosti expozic či míst, kterých se informace týkají a jejich 
počet se bude i nadále rozrůstat. 

Oslava narozenin v zooparku

Nový informační systém
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Realizované výstavy 

Leden – březen – Makrofotografi e 

Autor fotografií Pavel Krásenský patří mezi špičky ve svém oboru. 
Dlouholetý pracovník Podkrušnohorského zooparku, entomolog 
a fotograf přiblížil hmyz natolik fascinujícím způsobem, že sám divák 
neunikl myšlence o neuvěřitelné pestrosti a fantazii přírody. 

Duben - květen - Papua Nová Guinea a Borneo 

V rámci akce „Zahájení sezóny aneb rozjeďte to s námi“ byla otevřena 
výstava fotografií Alexandra Pospěcha s názvem „Papua Nová Guinea 
a Borneo“. Fotografie autor pořídil v rámci dvou projektů, Kurzu tropické 
ekologie (PřF JČU) a Pesisir Balikpapan (Zoo Ústí n. L.), které byly 
prostřednictvím doprovodných textů představeny. 

Červen - Co velbloudi dělají, když je lidi nevidí?

Netradiční prodejní výstava Idy Novotné, která byla slavnostně zahájena 
vernisáží a workshopem pro děti při oslavách Mezinárodního dne dětí. 

Červenec – srpen - Výstava k 35. 
výročí založení Jezdeckého klubu 

Výstava fotografií pořízených za 35 let 
činnosti Jezdeckého klubu doplněná 
jezdeckými potřebami se těšila zájmu nejen 
u milovníků jezdectví. 

Září – říjen - Výstava origami

Členové České origami společnosti, 
chomutovští origamisté a klienti Domova 
pro seniory v Kadani srdečně zvali na 
netradiční výstavu a workshop, který 
proběhl v sobotu 1. 10. 2011. 

Listopad – prosinec - Voda hrou

Výstava vybraných fotografií ze soutěže „Voda hrou“ vyhlášené centrem 
ekologické výchovy Viana při Schole humanitas v Litvínově ve spolupráci 
s vodárenskými společnostmi. 

Podpořené projekty
Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií EAZA vyhlašuje 
každoročně kampaň, která má za úkol upozornit veřejnost na závažnou 
situaci ohrožených druhů živočichů. V roce 2011 byla kampaň zaměřena 
na ochranu velkých primátů a jejich životního prostředí. K podpoře 
kampaně s názvem HELP APE vyhlásil zoopark soutěž se stejným 
názvem. Návštěvníci mohli soutěžit po celou hlavní návštěvnickou 
sezónu od dubna do konce září. Vyhlášení výsledků  soutěže a předání 
cen proběhlo 1. října při oslavě Dne zvířat.

Webové stránky, facebook 

Webové stránky Podkrušnohorského zooparku nadále plnily svůj 
hlavní účel. Jasně a přehledně informovaly návštěvníky o cenách 
vstupného, připravovaných akcích a službách. Svěží a moderní design 
a přehledné rozvržení jednotlivých sekcí zjednodušilo a zrychlilo přístup 
k informacím. Denně využívali návštěvníci i možnost zasílat své dotazy 
a postřehy prostřednictvím jednoduchého on – line formuláře. 

Pomocí facebooku byly rozesílány informace o novinkách a při-
pravovaných akcích. Počet přátel Podkrušnohorského zooparku na 
facebooku vzrostl v roce 2011 na 1 800. 

Komunikace s médii, mediální partneři
V roce 2011 bylo do médií odesláno celkem 115 tiskových zpráv. Zaslané 
podklady využívala především regionální média. Úspěšně pokračovala 
spolupráce s regionálními zpravodaji Českého rozhlasu a radia Blaník. 
Pravidelně byla témata zooparku publikována v týdeníku Nástup, Výstava Idy Novotné
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Chomutovských novinách, Mladé frontě Dnes a  Deníku Chomutovska. 

V říjnu byla uzavřena smlouva o spolupráci se společností MMS servis, 
která zajišťuje propagaci stěžejních akcí PZOO pomocí reklamních 
spotů v rádiu. 

Účast na konferencích a odborných komisích
EARAZA 2011 – Nikolaev (Ukrajina) – 31.5. - 3.6. 
– Miroslav Brtnický, Ing. Drahomíra Slačíková

Revizní komise UCSZOO – Zoo Jihlava – 9.5. 
– Bc. Iveta Rabasová

Valná hromada UCSZOO – Zoo Plzeň – 25. - 27.5. 
– Bc. Iveta Rabasová

Česko-Slovensko-Polské setkání – Bielowieza – 25. - 27.5. 
– Miroslav Brtnický, Pavel Rouč

EAZA 2011 – Montpellier (Francie) – 21. - 24.9. 
– Bc. Iveta Rabasová, Miroslav Brtnický, Pavel Krásenský 

WAZA 2011 – Praha – 2. - 6.10. 
– Bc. Iveta Rabasová

Konference pracovníků vzdělávání a marketingu 
– Praha – 23. – 25.10.2011 
– Martina Pelcová, Martina Andělová, Petra Kubíková

Komise ploutvonožců – Zoo Hodonín – 20. - 21.10. 
– Bc. Iveta Rabasová

Komise pro jeleny – Zoo Bratislava – 23 - 24.2. 
– Miroslav Brtnický, Petra Zálešáková

Komise pro divoké ovce a kozy – Zoo Liberec – 15. - 16.11. 
– Miroslav Brtnický, Petra Zálešáková 

Konference pracovníků vzdělávání a marketingu

Komise pro chov koňovitých – Kostelec nad Černými lesy – 8. - 9.11. 
– Miroslav Brtnický, Pavel Krásenský

Komise pro evidenci a transporty zvířat – Kostelec nad Černými 
lesy – 8. - 9.11. 
– Miroslav Brtnický, Pavel Krásenský
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SKANZEN 
STARÁ VES

V roce 2011 byly v projektu Obnova 
Ahníkovského zámku příprava území 
inženýrské sítě, financovaném 
z „Programu řešení ekologických 
škod vzniklých před privatizací 

hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském 
kraji“, dokončeny inženýrské sítě – kanalizace, vodovod, kabelový 
rozvod nízkého napětí, přeložka kabelového vedení nízkého napětí,  
trafostanice vysokého napětí a rozvod 220 V, středotlaký plynovod, 
vysokotlaký plynovod a regulační stanice, dále pak veškeré přípojky od 

inženýrských sítí k jednotlivým objektům, rozvod veřejného osvětlení 
a instalace lamp veřejného osvětlení v dubové aleji.

V rámci projektu Centrum krušnohorského lidového umění na podporu 
přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným 
státem Sasko v programu Cíl 3 financovaném z Evropského fondu 
pro regionální rozvoj proběhly na jaře roku 2011 dokončovací stavební  
práce a povrchové úpravy terénu areálu. 

V sobotu 7. května 2011 byl areál skanzenu Stará Ves slavnostně 
otevřen a zpřístupněn veřejnosti. Slavnostního otevření se 
zúčastnili významní hosté z české i německé strany. Všichni 
návštěvníci této kulturní akce si mohli prohlédnout nově vytvořené 
expozice. V prostorách stoleté roubenky převezené ze Soběnic 
u Úštěku byla vytvořena ve spolupráci s Ing. Schenkem expozice Včely 
a včelařství Krušných hor. Druhou stálou expozici tvoří prezentace 
Ströherské sbírky, která v rámci česko německého projektu poukazuje 
na lidové umění a výrobu dřevěných hraček na obou stranách Krušných 
hor. Návštěvníci si také mohli prohlédnout řemeslnou dílnu, občerstvit se 
ve stodole, kde se jinak nachází stálá expozice starých zemědělských 
strojů, či si prohlédnout budovu špejcharu, kde je umístěno sociální 
zařízení.

S oficiálním otevřením byl stanoven nový návštěvní řád skanzenu 
Stará Ves. Areál se stal součástí prohlídkové trasy Podkrušnohorského 
zooparku. Návštěvníci mohou areál nadále navštěvovat v rámci 
prohlídky zooparku. Pro vstup do areálu slouží nový vstupní turniket 
v blízkosti restaurace U Pratura, turnikety pro opuštění areálu byly 
vybudovány celkem tři. 

Kulturní akce ve skanzenu Stará Ves:

7. 5. - Otevření expozic ve skanzenu Stará Ves

Slavnostní otevření nových expozic postavených v rámci projektu 
Centrum krušnohorského lidového umění  v programu Cíl 3 na podporu 
přeshraniční spolupráce České republiky a Svobodného státu Sasko 
zakončilo dvouletou výstavbu ve Staré Vsi. Mezi pozvanými hosty byla 
hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová, primátorka města Annaberg Slavnostní otevření Staré Vsi
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– Buchholtz  Barbara Klepsch, primátor Statutárního města Chomutova 
Jan Mareš, ředitelé Oblastního muzea v Chomutově a v Mostě, 
chomutovští zastupitelé a radní a mnoho dalších významných hostů. Po 
slavnostním zahájení byl připraven kulturní program a slavnostní raut.

28.6. - Soutěž o nejhezčího strašáka 

Akce se zúčastnilo osm chomutovských základních a mateřských škol 
a děti z výchovného ústavu v Místě. Úkolem dětí bylo podle vlastní 
fantazie vyrobit z přírodních materiálů figurínu strašáka a dopravit jej do 
skanzenu Stará Ves. Jedna z prvních akcí v nově otevřeném skanzenu 
proběhla v příjemné atmosféře. Pro děti byly připraveny zábavné 
soutěže, jízdy na ponících, opékání buřtů a prohlídka interiérů nově 
vybudovaných staveb. 

Třetí místo získala MŠ Radost z Palackého ulice v Chomutově, druhé 
místo ZŠ a MŠ speciální z ulice Palachova v Chomutově a první 
místo získal kolektiv dětí z výchovného ústavu v Místě. Kromě tašek 
s propagačními materiály získali výherci projížďku Safari expresem 
nebo Lokálkou Amálkou a výukový program dle vlastního výběru. 

12.08., 13.08., 19.08. a 20.08. – Pohádkové safari 

Zážitek z večerní prohlídky zvířat v Eurosafari zpestřený projížďkou 
do skanzenu plného pohádkových bytostí využilo 1 518 návštěvníků. 
Stavby ve Staré Vsi posloužily jako kulisy několika krátkých představení, 
která herci návštěvníků během projížďky předvedli.

17. 9. – Slavnosti vína 

Na pořádání prvního ročníku Slavností vína se podílel Podkrušnohorský 
zoopark, Agentura Jaroslav Stejný, Vinné sklepy Chomutov a Roman 
Kačerik, provozovatel lesnické obchodní činnosti STIHL. Předvedena 
byla stará zemědělská technika a práce výtvarníků v plenéru. 
S úspěchem se setkala dřevorubecká soutěž, ochutnávka vín a vinného 
moštu i soutěže a jízdy na ponících. 

22. 10. - Drakiáda

Kromě pouštění draků na louce pod větrným mlýnem a soutěže o 
nejhezčího vlastnoručně vyrobeného draka čekalo návštěvníky opékání 
buřtů, pečení brambor a prohlídka krušnohorského statku, roubenky a 
větrného mlýna.

27. 11., 4. a 11.12. - Adventní neděle 

Výroba adventních věnců a ozdůbek z přírodních materiálů, pečení 
cukroví v peci, zdobení perníčků a Mikulášská nadílka. To vše bylo 
náplní adventních nedělí ve Staré Vsi. 

Slavnosti vína

Pohádkové safari
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4. 12. - Mikulášská nadílka 

Ve stodole krušnohorského statku byly od 14:00 hodin připraveny 
soutěže a adventní dílny. Děti si vyráběly vánoční ozdoby a adventní 
věnce, vyzkoušely si upéct linecké cukroví v peci nebo vyrobit čerta 
z papíru. 

Vůz tažený koňmi přivezl Mikuláše, čerty a anděly v 16:00 hodin. Každé 
dítě dostalo od Mikuláše sladkou odměnu, pro děti z chomutovského 
Dětského domova a Klokánku byly připraveny mikulášské čokoládové 
balíčky. Téměř osmdesát pozvaných dětí se mohlo radovat z nadílky 
díky členům chomutovské ČSSD, kteří balíčky, jako každoročně, na akci 
věnovali.  

18. 12. - Živý betlém 

Představení na motivy biblického příběhu o narození Ježíška v Betlémě 
doprovázené vánočními písněmi a koledami Zámeckého sextetu shlédlo 
během posledního adventního odpoledne 221 návštěvníků. 

Živý BetlémMikulášská nadílka
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KAMPAŇ NA ZÁCHRANU 
LIDOOPŮ

V pořadí již 9. kampaň vyhlášená 
Evropskou asociací zoologických 

zahrad a akvárií (EAZA), byla tentokrát zacílena na všechny velké primáty, 
např. gorily, orangutany a šimpanze, jejichž populace jsou ohroženy 
vyhubením. PZOO podpořil tuto kampaň osvětou široké veřejnosti, 
především mladé generace prostřednictvím několika akcí. Kampaň 
odstartovala při oslavách Dne Země (16. 4.), hlavní akce věnované 
kampani byly OPIČINY (23. 7.) a akce LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI (10. 
9.), na které byly vyhlášeny výsledky vědomostní a výtvarné soutěže 
HELP APE pro děti a mládež do 18 let. Soutěž  probíhala od 1. 6. do 
30. 8. 2011. Téma kampaně se stalo hlavním námětem pro etapovou 
hru „TÁBOR LIDOOPŮ“ probíhající na letních táborech pořádaných 
Ekocentrem při PZOO a představilo nejmladší generaci mládeže 
odlehčeným způsobem život lidoopů včetně souvislostí s kampaní.

VÝUKOVÉ PROGRAMY

V roce 2011 proběhlo celkem 60 vzdělávacích programů, kterých se 
zúčastnilo 1 266 žáků a 35 seniorů. Mezi nejčastěji volené výukové 
programy patřil program „Mašinkou s mateřinkou“, „Máme rádi zvířata“, 
„Příroda v ohrožení“, „Hmyzí společenství aneb táhneme za jeden 
provaz“ a „ Život na statku“. 

Nabídka výukových programů byla v průběhu roku inovována. Zaběhlé 

a osvědčené programy dostaly „nový kabát“ v podobě bohatšího 
programu, nových výukových metod a zajímavostí ze světa přírody. 
Programy se specializovaly na každý vzdělávací stupeň od mateřských 
po střední školy a vznikla řada nových programů, které pojímají 
environmentální výchovu jako příležitost poučit se nejen o vztazích 
v přírodě, ale také o vztazích mezilidských, a příležitost zorientovat se 
ve svých vlastních hodnotách. 

V nové nabídce programů se také projevilo otevření nové části zooparku 
Stará Ves, kde se odehrávají programy přibližující žákům původní 
řemesla a tradice spojené s životem na statku.

Propagace kompletní nabídky výukových programů byla v závěru roku 
významně podpořena vydáním brožury, určené pro všechny zájemce 
o environmentální výchovu. 

EKOCENTRUM

Výukový program studentů střední školy



14 15

EKOTÁBORY

Tradiční příměstské ekotábory pro děti od 7 
do 12 let probíhaly v PZOO v době školních 
prázdnin. Program ekotáborů se snažil dětem 
hravou formou přiblížit ekologické souvislosti 
a podpořit v nich lásku k přírodě. Důraz 
byl kladen na přátelskou atmosféru tábora 
a všestranný rozvoj dětí. Týden jarních prázdnin 
strávilo na ekotáboře v duchu „Cestování kolem 
světa“ celkem 17 dětí z Chomutova a okolí. 
Kapacita letních běhů praskala ve švech, během 
šesti týdnů prožilo na „Táboře lidoopů“ část 
svých prázdnin 168 dětí z Chomutova, Mostu 
i Žatce. Zázemí pro dva běhy táborů poskytl 

PZOO také Ekocentru Dymnivka z Postoloprt, kterých se zúčastnilo 
50 dětí. Podzimního ekotábora pořádaného v termínu 26. 10. - 28. 10. 
se zúčastnilo 12 dětí. Pro vedení ekotábora přinesl novou zkušenost 
se začleněním dětí se zdravotním postižením. Během roku 2011 se 
zúčastnilo ekotáborů v PZOO celkem 247 dětí.

ZOOPARK SENIORŮM

V únoru 2011 byla navázána spolupráce mezi PZOO a Městským ústa-
vem sociálních služeb v Chomutově, v rámci níž Ekocentrum připravilo 
pro Domov seniorů, Klub seniorů, denní stacionář a děti ze speciální 
školky na Písečné pásmo interaktivních přednášek o zvířatech a životním 
prostředí, včetně programů s kontaktními zvířaty. Cílem přednášek bylo 
zpestřit seniorům a dalším 
účastníkům den a zajímavou 
formou zprostředkovat envi-
ronmentální osvětu. 

V průběhu roku se v rámci 
této aktivity Ekocentra usku-
tečnilo 13 programů, kterých 
se zúčastnilo 150 seniorů, 8 
dětí a 15 osob se zdravotním 
postižením.

NOVÉ PROJEKTY

Rok 2011 přinesl zajímavou zkušenost s přeshraniční spoluprácí 
na projektu MOORCAMP. Pořadatelem projektu byl Naturpark 
Erzgebirge/Vogtland a cílem jeho realizace bylo prohloubení česko-
německé spolupráce a také ochrana společného přírodního bohatství  
krušnohorských rašelinišť. Studenti ve věku od 16 do 20 let z České 
republiky a Německa v období od 27. 6. do 8. 7. budovali za pomoci 
odborníků dřevěné hráze na rašeliništi Lehmsheide a zajišťovali 

Letní ekotábor

Podzimní ekotábor

Senioři v PZOO
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management lučního ekosystému. Kromě pracovní činnosti byl pro 
studenty připraven pestrý zábavně-naučný program. Přestože se 
Moorcamp uskutečnil na německé straně hor, studenti navštívili také 
PZOO a vypomohli zde. Za českou stranu se Moorcampu zúčastnilo 
šest studentů z okresu Most a Chomutov, pobyt byl studentům hrazen 
z Fondu malých projektů Euroregionu Krušnohoří.

Od září 2011 je PZOO partnerem Střední průmyslové školy v Chomutově, 
která je zapojena do projektu Komenius – „Young European Volunteers“ 
se zaměřením na téma ochrana zvířat. Týmy studentů 1. – 3. ročníku pod 
vedením paní Mgr. Marie Bečvářové v prvním období spolupráce inovují 
vybrané výukové programy pro ZŠ a vytvářejí multimediální výukové 
pomůcky. Výsledky práce budou odzkoušeny v praxi přímo studenty 
na jaře 2012 a prezentovány na mezinárodní konferenci. Dalším cílem 
projektu je přímá podpora ohrožených zvířat formou adopce zvířat. 
Studenti SPŠ pomáhají také při opravách starých zemědělských strojů 
ze Staré Vsi. 

EKOCENTRUM PRO PEDAGOGY

Každoročně přispívá Ekocentrum k metodické podpoře environmentální 
výchovy, vzdělávání a osvěty v regionu. V srpnu 2011 měla skupina 25 
pedagogů ze základních a středních škol Ústeckého a Karlovarského 
kraje možnost seznámit se blíže s nabídkou výukových programů 
Ekocentra skrze praktické ukázky. Seznámili se s prostorem Ekocentra, 
Staré Vsi a Eurosafari. Tato akce proběhla ve spolupráci s SSEV 
Pavučina v rámci projektu „Specializované činnosti v EV“.

SÁZENÍ STROMŮ 

PZOO byl jednou z organizací v České republice, který podpořil dne 28. 
října 2011 jedinečnou akci hromadného sázení stromů organizovaného 
Nadací Partnerství. Cílem akce bylo připomenout důležitost a význam 
stromů, druhořadým cílem byl pokus o rekord v sázení stromů. Možnost 

zasadit strom v areálu PZOO využilo celkem 20 lidí z okresu Chomutov 
a Most. Rekord padl, během 8 hodin se podařilo vysadit na území ČR 
6 919 stromů.

Během roku 2011 vedla činnost Ekocentra Petra Kubíková.

Přehled proběhlých výukových programů v průběhu roku:

Měsíc
Počet žáků, kteří se 
zúčastnili výukových 
programů

Počet výukových 
programů

leden
únor 64 4
březen
duben 155 8
květen 444 17
červen 309 17
červenec příměstský letní tábor
srpen příměstský letní tábor
září 45 6
říjen 88 6
listopad
prosinec 15 1
celkem 1301 60
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DMS - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 

Dárcovské SMS pomohly zvířatům v Podkrušnohorském zooparku 
Chomutov.

PŘEHLED POČTU DOŠLÝCH DMS V LETECH 2008 - 2011

Období 
veřejné 
sbírky

2008/2009 2009/2010 2010/2011

Počet 
došlých 
DMS

657 629 409

Od října roku 2008 měli návštěvníci zooparku jedinečnou možnost 
sponzorovat jednotlivá zvířata přímo od jejich výběhů a voliér pomocí 
mobilního telefonu. V rámci tříletého projektu (v období od 1. 10. 2008 
– 30. 9. 2011) Podkrušnohorský zoopark získal prostřednictvím Fóra 
dárců celkem 1 695 dárcovských sms (DMS). Cena jedné DMS byla 
30,- Kč (zoopark získal 27,- Kč z každé zaslané DMS)   

Veřejná sbírka, jejímž cílem bylo získat prostředky na chov ohrožených 
druhů zvířat, probíhala formou pronájmu telefonní linky, na kterou lidé 
zasílali DMS pro vybraný druh zvířete, ale bylo možné zasílat také 
finanční dary přímo na sbírkový účet zřízeného u Komerční banky. 
Zvířata, která byla u lidí nejoblíbenější a dostala nejvíce DMS patří spíše 
k statnějším zástupcům říše zvířat, nejvíce byli podporováni kopytníci 
a šelmy. První příčku obsadili tuleni, dále zaslali návštěvníci nejvíce 
DMS vlkům, medvědům, takinům a buvolům. Nejméně dotována byla 
ptačí říše, minimum podpory se dostalo pěvcům, volavkám, kormoránům 
či pelikánům. Na nižších příčkách se „umístil“ překvapivě také zubr 
evropský, pro Podkrušnohorský zoopark erbovní zvíře.

Využití získaných fi nančních prostředků 
Smyslem projektu bylo umožnit veřejnosti sponzorovat zvířata 
chovaná v Podkrušnohorském zooparku a podílet se tak na záchraně 
ohrožených druhů. Během tříletého trvání veřejné sbírky byla díky 
veřejnosti shromážděna částka 58.160,35 Kč. Finanční prostředky byly 
během let 2008 – 2011 ukládány ve zvláštním sbírkovém fondu a v roce 
2011 využity pro zajištění veterinární péče chovaných druhů zvířat 
včetně nákupu a aplikace léků. Finanční dary získané od návštěvníků 
Podkrušnohorského zooparku, samotného Fóra dárců, ale také lidí, 
kteří zaslali částku přímo na sbírkový účet tohoto projektu, významně 
podpořily péči o chované druhy zvířat. 

Propagace projektu
Hlavním komunikačním nástrojem projektu dárcovské SMS pro 
Podkrušnohorský zoopark, konkrétně pro chované druhy zvířat, bylo po 
celou dobu trvání projektu především logo DMS, které bylo umístěno 
na informační tabulky u výběhů zvířat a ptačích voliér, návštěvníci zde 
mohli také najít tvar DMS pro konkrétní druh.

Dále jsme v průběhu tří let pravidelně informovali veřejnost o možnosti 

Graf 1
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přispění do veřejné sbírky prostřednictvím tisku, především čtvrtletníku 
Oáza vydávaným Podkrušnohorským zooparkem, dále pomocí 
tiskových zpráv zasílaných do regionálního Chomutovského deníku, 
dále byl zapojen také regionální rozhlas. Stejně tak je možné informace 
o dárcovské SMS nalézt na webu Podkrušnohorského zooparku. 

Propagace projektu byla přímo podpořena při každoročně pořádaných 
akcích pro veřejnost, které tematicky souvisely s ochranou živočichů, 
životního prostředí a osvětou veřejnosti – Den Země, Den zvířat, akce 
vztahující se k mezinárodním záchranným kampaním vyhlašovaným 
Evropskou asociací zoologických zahrad a akvárií. 

Poděkování
Podkrušnohorský zoopark v Chomutově děkuje všem, kteří v průběhu 
let 2008 až 2011 zaslali finanční dar na sbírkový účet nebo dárcovskou 
SMS některému ze zvířat, které zoopark chová a podpořili tak péči 
o ně. Často se jednalo o silně či přímo kriticky ohrožené druhy zvířat, 
kde podpora jedince může mít zásadní význam pro celou skupinu či 
populaci daného druhu. 

Zároveň děkujeme Fóru dárců, které také přispívalo finančním dary na 
sbírkový účet projektu a zprostředkovalo Podkrušnohorskému zooparku 
tuto podporu veřejnosti. 

Rádi bychom závěrem dodali jediné: DMS skutečně pomáhá, díky za 
to.
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ZOOLOGIE

Celkový stav chovaných zvířat 
k 31. 12. 2011 čítal 1060 jedinců ve 
163 druzích. Programů EEP a ESB 
se týkal chov 18 druhů zvířat. 

Savci
Mezi největší úspěchy patří odchov rysa karpatského, Lynx lynx 
carpathicus. 

Po spojení mladého samce ze Zoo Olomouc a samice pocházející 
původem z volné přírody se po bezmála 30 letech v zooparku narodilo 
mládě rysa.

V polovině května samice porodila dvě zdravá mláďata. Po třech týdnech 
pod vlivem stresového jednání jedno ze svých mláďat, samičku, usmrtila. 
Druhé kotě, samečka, odchovala. Je to první úspěšně odchované mládě 
tohoto poddruhu rysa v historii zooparku. Po domluvě s koordinátorem, 
bude mladý samec umístěn do zoo v Mulhouse ve Francii, kde vytvoří 
nový chovný pár. 

Chovný pár koček divokých, Felis silvestris byl v období říje držen 
odděleně vzhledem ke skutečnosti, že v zooparku stále zůstávají čtyři 
odchovaná mláďata z roku 2010.

Z lasicovitých šelem se odchovala dvě mláďata u kolonoků sibiřských, 
Mustela sibirica. 

U nově sestaveného páru norků evropských, Mustela lutreola se 
vyskytl problém, který se opakuje v řadě chovů těchto šelmiček, kdy se 
samec norka neumí správně chovat 
k samici během říje, a proto nedojde 
ke spáření. 

Chov malých šelem byl v průběhu 
roku opakovaně narušen nezvanými 
hosty, kteří úmyslně poškodili voliéry 
v chovném zázemí, čímž došlo 
k úniku dvou kolonoků. 

Chovný pár charz žlutohrdlých, 
Martes flavigula byl v období říje 
velmi aktivní a je pravděpodobné, 
že se příští rok dočkáme narození 
dalšího mláděte. K naší roční 
samici bychom rádi získali mladého 
nepříbuzného samce. Do budoucna 
počítáme s  chovem dvou párů těchto Mládě rysa karpatského Charza žlutohrdlá
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atraktivních šelem.

Na začátku roku jsme získali mladého samce manula, Otocolobus 
manul z jihlavské zoo a úspěšně jsme ho spojili s naší odchovanou 
samicí. Tímto krokem se snažíme zajistit budoucnost chovu, vzhledem 
k pokročilému věku samice v původním chovném páru.

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.

U jediného druhu opic chovaného v zooparku makaka magota, Macaca 
sylvanus se narodilo a odchovalo jedno mládě.Vzhledem k věkové 
pyramidě skupiny uvažujeme do budoucna o příchodu jedné nebo dvou 
nových samic.

Po čtyřech letech se v zooparku narodila mláďata zubra evropského, 
Bison bonasus bonasus. Jedno z nich se narodilo v expozici v klasické 
části zoo a další dvě v areálu Eurosafari. Ve všech třech případech se 
jednalo o samce. Jedno z mláďat jsme museli utratit, protože matka 
o něho zcela ztratila zájem, po komplikovanému porodu, u kterého byl 
nutný veterinární zákrok. 

Úspěšně jsme odchovali dvě mláďata, samce a samici takina indického, 
Budorcas taxicolor taxicolor. Mladá tříletá samice byla odvezena do 
polské zoo ve Wroclavi. 

V chovu jelenů byl největším úspěchem odchov samice jelena 
bucharského, Cervus elaphus bactrianus. V současné době chováme 
6 jedinců tohoto málo chovaného poddruhu jelena. Narodila se čtyři 
mláďata jelena milu, Elaphurus davidianus. Ve skupině losa 
evropského, Alces alces alces se podařil odchov samičky. 
Vzhledem ke zhoršujícímu se zdravotnímu stavu jsme museli utratit Zubr evropský

Mládě jelena bucharského



20 21

starou samici. Na základě této skutečnosti je cílem doplnění chovu 
o nejméně jednu mladou losici. Úspěšně nedopadl odchov mláděte soba 
polárního, Rangifer tarandus. Malý sob po měsíci uhynul na celkovou 
sepsi organismu. Pro příští rok byl předjednán příchod mladého samce 
a dvou samic. 

Ve stádě kozorožců alpských, Capra ibex ibex se narodilo osm mláďat. 
Tři z nich uhynula po útoku škodné.

Narozením tří mláďat a úspěšným odchovem ovcí stepních-
arkalů, Ovis vignei jsme získali prvenství v rámci Unie Českých 
a Slovenských zoologických zahrad. V rámci evropských zoologických 
zahrad patříme v současnosti mezi čtyři instituce, které tento druh 
chovají. 

V chovu domácích zvířat patří zoopark mezi zoo s největším počtem 
plemen a jedinců. Odchovy se podařily u všech druhů turů, skotského 
náhorního skotu, Bos taurus, buvola domácího, Bubalus bubalis 

a uherského stepního skotu, Bos taurus. Rozmnožila se všechna 
chovaná plemena ovcí a koz, kromě ovcí walliských.

Stádo pony shetlandských, Equus caballus se rozrostlo o šest 
narozených hříbat, jsou to potomci zapůjčeného plemenného hřebce 
jménem Helénico. V letošním roce jsme připustili pět klisen.

Chováme také norské národní plemeno koní – koně fjordské, Equus 
caballus. Naší klisně, kterou jsme v loňském roce připustili plemenným 
hřebcem původem z Holandska, se letos narodila kobylka. 

Skupina koní shirských, Equus caballus se na podzim rozrostla o dvě 
letos narozené klisny, které jsme získali jako podíl z chovu ze Zoo parku 
Vyškov. Opakovaně se nám, ale nepodařilo připustit naší šestnáctiletou 
klisnu. Nyní chováme šest těchto impozantních chladnokrevníků.

U tarpanů, Equus caballus, se narodila dvě hříbata a na podzim jsme 
získali z polské Wroclavi roční klisnu.

Na začátku roku potratila jedna z našich dvou oslic domácích, Equus 
asinus. Druhá v létě porodila zdravou osličku, kterou bez problémů 
odchovala.

Ptáci
Po delší pauze se opět podařilo rozmnožit krasky červenozobé, Urocissa 
erythrorhyncha. Odchovali jsme tři mláďata. Ještě úspěšnější co se počtu 
mláďat týče, byla kraskám příbuzná straka modrá, Cyanopica cyana. 
Vylíhlo se sedm mláďat, odchov se podařil u šesti z nich. V expozici 
pěvců bylo možné při hnízdění pozorovat bulbula červenouchého, 
Pycnonotus jocosus, hrdličku kropenatou, Streptopelia chinensis 
chinensis a bažanta zlatého, Chrysolophus pictus. Kolonie alexandrů 
čínských, Psittacula derbiana úspěšně odchovala čtyři mláďata. 
U dospívajícího páru alexandrů černohlavých, Psittacula himalayana 
očekáváme první hnízdění v příštím roce.

Do nově zrekonstruované voliéry sov byl umístěn pár sovic krahujových, Mládě ovce stepní - arkala
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Surnia ulula a sovic sněžních, 
Bubo scandiacus. V jedné části 
expozice je umístěn barevně 
velice atraktivní mandelík hajní, 
Coracias garrulus. V ubikaci 
vzniklo dosud chybějící zimoviště 
pro menší druhy ptáků.

Odchov mláďat se podařil u sovy 
pálené, Tyto alba. U puštíka 
bradatého, Strix nebulosa 
a sýčka obecného, Athene 
noctua byly dvě snůšky 
neoplozené. Ke dvěma stávajícím 
samicím výrečka malého, Otus 
scops jsme na konci roku získali 
mladého samce.

Mezi brodivými ptáky úspěšně 
odchovali deset mláďat ibisi 
skalní, Geronticus eremita, kteří 

jsou v přírodě kriticky ohrožení. Kvakoši noční, Nycticorax nycticorax 
odchovali tři mláďata, pár volavek rusohlavých, Bubulcus ibis dvě 
mláďata. U slípek zelenonohých, Gallinula chloropus byl úspěšný 
odchov tří mláďat, slípky modré, 
Porphyrio porphyrio porphyrio snesly pět 
vajec, hnízdění však bylo neúspěšné. 

Plameňáci růžoví, Phoenicopterus 
ruber roseus snesli pět vajec, ale jejich 
inkubaci na hnízdech přerušily ataky 
predátorů.

Ptáci z naší kolekce pěti druhů jeřábů 
postupně dospívají a některé páry by již 
příští rok mohli poprvé zahnízdit. Nově 
jsme dopárovali jeřáby bělošíjí, Grus 

vipio a jeřáby japonské, Grus japonensis. Letos se podařilo zahnízdit 
pouze již dospělému chovnému páru jeřábů panenských, Grus virgo.

Z vrubozobých, úspěšně odchovaly housata bernešky velké, Branta 
canandensis a husy tibetské, Anser indicus. Největší vodní ptáci, 
pelikání bílí, Pelecanus onocrolatus a pelikáni kadeřaví, Pelecanus 
crispus zahnízdili v chovném zázemí, kde pravidelně zimují. Ze dvou 
snůšek vajec se však mláďata nevylíhla.

Neúspěšně skončilo i hnízdění dravců, a to orlů skalních, Aquila 
chrysaetos a orlů stepních, Aquila nipalensis. Oběma těmto druhům 
se v minulosti v zooparku odchov podařil, letošní rok však poznamenala 
nečekaná událost, kdy samice orla stepního svá tři mláďata po několika 
dnech pozřela, a u orlů skalních došlo k rozbití vajec z důvodu vyrušení 
u chovné voliéry. Nově byl doplněn pár orla kamčatského, Haliaeetus 
pelagicus kdy jsme k naší samici dovezli již zkušeného samce 
z Rakouska. Po úhynu samice orla mořského, Haliaeetus albicilla 
na jaře tohoto roku jsme chov doplnili novým nepříbuzným párem 
z Kazachstánu a mladým samcem ze Zoo Poznaň. Pár orlosupů 
bradatých, Gypaetus barbatus zahnízdil již začátkem roku v lednu, ze 
tří vajec byla dvě oplozená. Jedno plně vyvinuté mládě se nedokázalo 
vzhledem k poloze naklubat do vzduchové komůrky a druhé uhynulo 
v polovině inkubace.

Terárium
Počátkem roku se podařilo 
získat skupinu šesti jedinců 
agamy hardún Laudakia 
stellio. S naším v té době 
jediným samcem jsme 
tak vytvořili reprodukce 
schopnou skupinu, což 
v následujících měsících 
vedlo k úspěšnému 
rozmnožení tohoto druhu. 

Mládě straky modré

Mládě husy tibetské Agama hardún - líhnutí mláďat
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Třicet odchovaných mláďat agamy se stalo pro návštěvníky terárií 
velkou atrakcí. Vzhledem k početnému odchovu mláďat ješterky 
perlové Timon lepidus v loňském roce, jsme se z důvodu malého zájmu 
o odchovaná mláďata této vzácné a největší evropské ještěrky rozhodli, 
že v letošním roce nebudeme jejich vejce inkubovat. U nás odchovaní 
jedinci velmi rychle dospěli a sami se začali množit. 

Z důvodu vyšších teplot v průběhu zimování se nám letos nepodařilo 
rozmožit užovky stromové Zamenis longissimus. U blavorů žlutých 
Pseudopus apodus nebylo pozorováno páření a nebyly nalezeny žádné 
snůšky jejich vajec.

Naopak se nám podařilo odchovat jedenáct mláďat užovky amurské 
Elaphe schrencki, tento úspěch však bude na nějakou dobu poslední, 
vzhledem k současnému stavu sedmnácti jedinců, který nám 
neumožňuje dále navyšovat stav tohoto druhu.

Dalším plazem, kterého se letos podařilo znovu rozmnožit, byla zmije 
růžkatá Vipera ammodytes, samice porodila osm mláďat.

Potěšující pro nás byly odchovy u všech tří 
druhů želv. Dvě mláďata byla odchována 
u želv stepních Testudo horsfieldi, jedno 
mládě jsme odchovali u želv bahenních 
Emys orbicularis. Nejcennějším přírůst-
kem byl první úspěšný odchov čtyř želv 
zelenavých Testudo hermanni v historii 
terárií v zooparku. Pro tento druh jsme 
na konci roku vybudovali nový a větší 
betonový bazének v jejich expozici.

V létě jsme získali nového samce trnorepa afrického Uromastyx 
acanthinurus, kterého jsme přidali ke dvěma starším samicím. 
Úspěšnost tohoto spojení bude možné posoudit po odzimování na jaře 
v roce 2012. 

Mladá užovka amurská

Mládě želvy stepní
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Významné příchody do zooparku

2.0.0 Norek evropský (Euronertz, Německo; Zoo Tallinn, 
Estonsko)

0.1.0 Orel stepní (Zoo Olomouc).
2.1.0 Orel mořský (Zoo Poznaň, Polsko; Zoo Alma Ata, 

Kazachstán)
1.1.0 Sovice krahujová (Zoo Saint Croix, Francie).
1.0.0 Výreček malý (Zoo Praha).
1.0.0 Orel východní (Rosenburg, Rakousko).
1.0.0 Jeřáb bělošíjí (Zoo Rostock, Německo).
1.0.0 Jeřáb mandžuský (Zoo Münster, Německo)
1.2.0 Ovce stepní - arkal (Zoo Tallinn, Estonsko).
1.0.0 Manul (Zoo Jihlava). 
0.3.0 Sob (Zoo Brno, Zoo Praha).
0.1.0 Kůň domácí tarpan (Zoo Wroclaw, Polsko)
0.2.0 Kůň domácí shirský (Zoopark Vyškov)

Významné transporty ze zooparku

0.1.0 Los evropský (Zoo Praha)
1.0.0 Orel mořský (Aves Kladno)
1.0.0 Užovka stromová (Zoopark Vyškov)
0.1.0 Jeřáb panenský (Faunia Madrid, Španělsko)
0.1.0 Kolonok (Zoo Drážďany, Německo)
0.1.0 Takin indický (ZOO Wroclaw, Polsko)
0.2.0 Tur domácí - skotský náhorní skot (Zoo Ostrava)
2.0.0 Ženetka tečkovaná (ZOO Pescheray, Francie)

Narozená mláďata

0.0.30 Agama hardún (Laudakia stellio)
0.0.4 Alexandr čínský (Psittacula derbiana)
0.0.3 Berneška kanadská (Branta canadensis)
2.3.0 Buvol domácí (Bubalus bubalis)
0.0.1 Hrdlička čínská (Streptopelia chinensis)
6.4.0 Ibis skalní (Geronticus eremita)
1.2.0 Jelen bucharský (Cervus elaphus bactrianus)
1.0.1 Jelen lesní (Cervus elaphus)
1.3.0 Jelen milu (Elaphurus davidianus)
0.0.3 Kaloň egyptský (Rousettus aegyptiacus)
1.1.1 Kolonok (Mustela sibirica)
5.10.0 Koza domácí - bílá (Capra hircus)
1.0.0 Koza domácí - bezrohá hnědá (Capra hircus)
12.11.0 Koza domácí - kamerunská (Capra hircus)
6.3.0 Koza domácí - karpatská (Capra hircus)
0.2.0 Koza domácí - walliská (Capra hircus)
2.6.0 Kozorožec alpský (Capra ibex)
1.1.0 Kočka divoká (Felis silvestris)
0.0.3 Kraska červenozobá (Urocissa erythrorhyncha)
0.0.50 Křepelka japonská (Coturnix japonova)
0.0.6 Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax)
0.1.0 Kůň domácí - fjordský (Equus caballus)
2.5.0 Kůň domácí - pony shetlandský (Equus caballus)
1.1.0 Kůň domácí - tarpan (Equus caballus)
0.1.0 Kůň domácí - český teplokrevník (Equus caballus)
0.1.0 Los evropský (Alces alces)
0.1.0 Makak magot (Macaca sylvanus)
0.0.15 Muflon (Ovis musimon)
0.0.3 Orel stepní (Aquila nipalensis)
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0.1.0 Osel domácí (Equus asinus)
2.3.0 Ovce domácí - Jákobova (Ovis aries)
7.8.0 Ovce domácí - cápová (Ovis aries)
3.5.0 Ovce domácí - merinová (Ovis aries)
4.1.0 Ovce domácí - ouessantská (Ovis aries)
1.0.0 Ovce domácí - valašská (Ovis aries)
2.6.0 Ovce domácí - vřesovištní (Ovis aries)
2.1.0 Ovce stepní - arkal (Ovis vignei)
1.1.0 Rys karpatský (Lynx lynx carpathicus)
1.0.0 Sob (Rangifer tarandus)
0.0.3 Sova pálená (Tyto alba)
0.0.1 Srnec obecný (Capreolus capreolus)
0.0.7 Straka modrá (Cyanopica cyana)
1.1.0 Takin indický (Budorcas taxicolor taxicolor)
4.2.0 Tur domácí - skotský náhorní (Bos taurus)
1.1.0 Tur domácí - uherský stepní (Bos taurus)
0.0.11 Užovka amurská (Elaphe schrencki)
0.1.0 Velbloud dvouhrbý - domácí (Camelus bactrianus)
0.2.0 Volavka rusohlavá (Bubulcus ibis)
0.0.8 Zmije růžkatá (Vipera ammodytes)
3.0.0 Zubr evropský (Bison bonasus)
0.0.1 Želva bahenní (Emys orbicularis)
0.0.4 Želva zelenavá (Testudo hermanni)
0.0.2 Želva čtyřprstá (Testudo horsfieldii)
1.0.2 Ženetka tečkovaná (Genetta genetta)

Nákup zvířat

2.4.0 Agama hardún (Laudakia stellio)
0.1.0 Tur domácí - skotský náhorní skot (Bos taurus)

0.2.0 Králík domácí - český černopesíkatý (Oryctolagus 
cuniculus)

Prodej zvířat

0.0.14 Agama hardún (Laudakia stellio)
1.1.0 Buvol domácí (Bubalus bubalis)
0.2.0 Jelen milu (Elaphurus davidianus)
0.0.45 Ještěrka perlová (Timon lepidus)
2.5.0 Koza domácí - kamerunská (Capra hircus)
0.1.0 Kozorožec alpský (Capra ibex)
0.2.0 Krůta domácí (Meleagris gallopavo)
0.0.42 Křepelka japonská (Coturnix japonica)
1.0.0 Kůň domácí - fjordský (Equus caballus)
1.3.0 Kůň domácí - pony shetlandský (Equus caballus)
1.0.0 Kůň domácí - tarpan (Equus caballus)
1.0.0 Kůň domácí - český teplokrevník (Equus caballus)
0.0.16 Muflon (Ovis musimon)
1.2.0 Ovce domácí - Jákobova (Ovis aries)
3.5.0 Ovce domácí - cápová (Ovis aries)
1.2.0 Ovce domácí - merinová (Ovis aries)
3.1.0 Ovce domácí - vřesovištní (Ovis aries)
1.0.0 Srnec obecný (Capreolus capreolus)
3.6.0 Tur domácí - skotský náhorní (Bos taurus)
0.0.5 Zmije růžkatá (Vipera ammodytes)
0.0.7 Želva čtyřprstá (Testudo horsfieldii)

Chované druhy zapojené v EEP - 13

15.15.1 Ibis skalní (Geronticus eremita)
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2.4.0 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)
2.2.0 Manul (Otocolobus manul)
1.1.0 Norek evropský (Mustela lutreola)
4.2.0 Orel mořský (Haliaeetus albicilla)
1.1.0 Orlosup bradatý (Gypaetus barbatus)
2.5.0 Pelikán kadeřavý (Pelicanus crispus)
1.1.0 Pižmoň (Ovibos moschatus wardi)
1.1.0 Rosomák sibiřský (Gulo gulo)
4.5.0 Zubr evropský (Bison bonasus)

Chované druhy vedené v ESB - 5

1.4.1 Jelen bucharský (Cervus elaphus bactrianus)
1.2.0 Orel východní (Haliaeetus pelagicus)
2.1.0 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)

Jeleni milu
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Celkový stav zvířat a pohyby v roce 2011

Savci

Letouni - Chiroptera

Název Stav k 1.1.2011 Příchod Odchovy Odchod Jiné úbytky Úhyn Stav k 31.12.2011 

kaloň egyptský 4.2.7  0.0.3   1.1 3.1.10

Rousettus aegyptiacus RDB=LC       

Primáti - Primates

Název Stav k 1.1.2011 Příchod Odchovy Odchod Jiné úbytky Úhyn Stav k 31.12.2011 

makak magot 7.3 2.0 1.0  1.0 0.1 7.2

Macaca sylvanus ESB,RDB=VU       

Šelmy - Carnivora

Název Stav k 1.1.2011 Příchod Odchovy Odchod Jiné úbytky Úhyn Stav k 31.12.2011 

charza žlutohrdlá 1.2      1.2

Martes flavigula RDB=LR       

jezevec lesní 2.0      2.0

Meles meles RDB=LR       

kočka divoká 3.3      3.3

Felis silvestris CROH=KOH,RDB=LC       
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kolonok 3.4  0.1.1 0.1 2.0 0.1 1.3.1

Mustela sibirica RDB=LR       

kuna skalní 1.1      1.1

Martes foina RDB=LR       

manul 1.2 1.0     2.2

Otocolobus manul EEP,ISB,RDB=NT       

medvěd hnědý 2.2      2.2

Ursus arctos CROH=KOH,RDB=LR       

mýval severní 2.2      2.2

Procyon lotor RDB=LR       

norek evropský 0.1 2.0   1.0  1.1

Mustela lutreola EEP,RDB=EN       

psík mývalovitý 1.1     0.1 1.0

Nyctereutes 
procyonoides RDB=LC       

rosomák 1.2    0.1  1.1

Gulo gulo EEP,RDB=LC       

rys karpatský 1.1  1.0    2.1

Lynx lynx carpaticus ESB,CROH=SOH,RDB=NT       

tchoř tmavý 0.1      0.1

Mustela putorius RDB=LR       
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tuleň kuželozubý 1.3      1.3

Halichoerus grypus ESB,RDB=LR       

vlk eurasijský 2.0      2.0

Canis lupus lupus CROH=KOH,RDB=LC,CITES=I       

ženetka tečkovaná 5.2   2.0   3.2

Genetta genetta RDB=LR       

Lichokopytníci 
- Perissodactyla

Název Stav k 1.1.2011 Příchod Odchovy 
mláďat Odchod Jiné úbytky Úhyn Stav k 31.12.2011 

kiang východní 1.0      1.0

Equus kiang holdereri ISB,RDB=LR       

kůň domácí - anglický 
plnokrevník 1.1 0.2     1.3

Equus caballus        

kůň domácí - český 
teplokrevník 3.2 1.0 0.1 1.0   3.3

Equus caballus        

kůň domácí - fjordský 2.1  0.1 1.0   1.2

Equus caballus        

kůň domácí - norik 3.0   1.0   2.0

Equus caballus        
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kůň domácí 
- shetlandský pony 5.13 2.1 1.5 6.4   2.15

Equus caballus        

kůň domácí - shirský 2.4 0.4  1.2 0.1  1.5

Equus caballus        

kůň domácí - tarpan 2.3 1.2  1.0   2.5

Equus caballus        

kůň Převalského 2.0      2.0

Equus przewalskii EEP,ISB,RDB=EW,CITES=I       

osel domácí 2.3  0.1  1.0  1.4

Equus asinus        

Sudokopytníci 
- Artiodactyla

Název Stav k 1.1.2011 Příchod Odchovy 
mláďat Odchod Jiné úbytky Úhyn Stav k 31.12.2011 

buvol domácí 4.7  2.3 1.1 0.1 2.0 3.8

Bubalus bubalis RDB=EN       

jak domácí 0.2      0.2

Bos grunniens        

jelen bucharský 1.3.1  0.1    1.4.1

Cervus elaphus 
bactrianus ESB,RDB=VU       

jelen lesní 2.2.1  1.0.1    3.2.2

Cervus elaphus RDB=LC       



30 31

jelen milu 4.9  1.3 0.2   5.10

Elaphurus davidianus RDB=CR       

koza domácí 3.13 1.1 5.9 1.6 2.1 0.1 6.15

Capra hircus        

koza domácí 
- bezrohá, hnědá 3.1  1.0 1.0   3.1

Capra hircus        

koza domácí 
- kamerunská 2.6  8.11 4.8 1.0 0.1 5.8

Capra hircus        

koza domácí 
- karpatská 1.8  2.3 2.0 0.1 0.1 1.9

Capra hircus        

koza domácí 
- walliská 3.3  0.2 1.0   2.5

Capra hircus        

kozorožec alpský 3.10  2.4 1.2 0.1 0.1 4.10

Capra ibex ibex RDB=LR       

los evropský 1.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 1.2

Alces alces alces CROH=SOH,RDB=LR       

muflon 4.11.7 0.0.23 0.0.1 0.0.16  0.0.2 4.11.13

Ovis aries musimon        

ovce domácí - cápová 6.14 2.2 6.8 6.8 2.2  6.14

Ovis aries aries        
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ovce domácí 
- Jákobova 1.6  2.2 2.2   1.6

Ovis aries aries        

ovce domácí 
- merinová 3.7  3.4 2.2  0.2 4.7

Ovis aries aries        

ovce domácí 
- ouessantská 2.5  3.1 2.0  0.1 3.5

Ovis aries aries        

ovce domácí 
- valašská 0.2  1.0   0.1 1.1

Ovis aries aries        

ovce domácí 
- vřesovištní 3.4  5.2 4.2   4.4

Ovis aries aries        
ovce domácí 
- walliská 1.4      1.4

Ovis aries aries        

ovce stepní 0.3 1.2 1.1.1    2.6.1

Ovis vignei        

pižmoň grónský 1.1      1.1

Ovibos moschatus 
wardi EEP,ISB,RDB=LR       

prase divoké 0.2      0.2

Sus scrofa RDB=LR       
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prase domácí 
- mangalica 1.2      1.2

Sus domesticus        

sob 0.1 1.3.1    1.2.1 0.2

Rangifer tarandus RDB=LR       

srnec obecný 2.2 0.1 0.0.1 1.0   1.3.1

Capreolus capreolus RDB=LR       

takin čínský 1.0      1.0

Budorcas taxicolor 
bedfordi ESB,RDB=EN       

takin indický 1.3  1.1 0.1   2.3

Budorcas taxicolor 
taxicolor ESB,RDB=EN       

tur domácí - pratur 
(zpětné vyšlechtění) 0.3     0.1 0.2

Bos taurus        

tur domácí - skot 
skotský náhorní 2.12 1.3 4.1 1.8   6.8

Bos taurus        
tur domácí - skot 
stepní uherský 4.3  1.1 2.0  1.0 2.4

Bos taurus        

velbloud dvouhrbý 
- domácí 1.1  0.1    1.2

Camelus bactrianus RDB=CR       
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zubr evropský 2.5  3.0 1.0   4.5

Bison bonasus 
bonasus EEP,ISB,RDB=EN       

Hlodavci - Rodentia

Název Stav k 1.1.2011 Status Příchod Odchovy 
mláďat Odchod Jiné úbytky Úhyn Stav k 31.12.2011 

bobr evropský 0.2.1      0.2.1

Castor fiber CROH=SOH,RDB=NT       

burunduk 1.0      1.0

Tamias sibiricus RDB=LR       

dikobraz srstnatonosý 1.1      1.1

Hystrix indica RDB=LR       

pestruška písečná 0.0.7      0.0.7

Lagurus lagurus RDB=LR       

poletuška slovanská 1.0.7     0.0.1 1.0.6

Pteromys volans RDB=LR       

svišť bobak 1.0 1.1    1.0 1.1

Marmota bobak RDB=LR       

sysel obecný 1.1.4      1.1.4

Spermophilus citellus CROH=KOH,RDB=VU       

tarbík egyptský  1.1     1.1

Jaculus jaculus RDB=LC       
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Zajíci - Lagomorpha

Název Stav k 1.1.2011 Příchod Odchovy 
mláďat Odchod Jiné úbytky Úhyn Stav k 31.12.2011 

králík domácí 3.11      3.11
Oryctolagus cuniculus 
v. edulis        

Ptáci

Veslonozí 
- Pelecaniformes

Název Stav k 1.1.2011 Příchod Odchovy 
mláďat Odchod Jiné úbytky Úhyn Stav k 31.12.2011 

kormorán velký 8.6      8.6

Phalacrocorax carbo CROH=OH,RDB=LC       

pelikán bílý 3.4      3.4

Pelecanus onocrotalus RDB=LC       

pelikán kadeřavý 2.5      2.5

Pelecanus crispus EEP,RDB=VU,CITES=I       
Brodiví 
- Ciconiiformes
Název Stav k 1.1.2011 Status Příchod Odchovy 

mláďat Odchod Jiné úbytky Úhyn Stav k 31.12.2011 

bukač velký 1.0      1.0

Botaurus stellaris CROH=KOH,RDB=LC       
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čáp bílý 2.1      2.1

Ciconia ciconia CROH=OH,RDB=LC       

ibis skalní 9.13.2 1.2 5.1   0.1.1 15.15.1

Geronticus eremita EEP,ISB,RDB=CR,CITES=I       

kolpík bílý 3.3      3.3

Platalea leucorodia CROH=KOH,RDB=LC       

kvakoš noční 4.9.11 0.0.3 0.0.3    4.9.17

Nycticorax nycticorax CROH=SOH,RDB=LC       

volavka rusohlavá 1.1.2      1.1.2

Bubulcus ibis RDB=LC       

Plameňáci 
-  Phoenicopteriformes

Název Stav k 1.1.2011 Příchod Odchovy 
mláďat Odchod Jiné úbytky Úhyn Stav k 31.12.2011 

plameňák růžový 7.10      7.10
Phoenicopterus ruber 
roseus RDB=LC       

Vrubozobí 
- Anseriformes

Název Stav k 1.1.2011 Příchod Odchovy Odchod Jiné úbytky Úhyn Stav k 31.12.2011 

berneška kanadská 2.3.10  0.0.3 0.0.1   2.3.12

Branta canadensis RDB=LC       

berneška rudokrká 2.1     0.1 2.0

Branta ruficollis RDB=VU       
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čírka obecná 1.1.1    0.1 1.0 0.0.1

Anas crecca crecca CROH=OH,RDB=LC       

hohol severní 1.1      1.1

Bucephala clangula CROH=SOH,RDB=LC       

husa domácí - tuluská 0.2.1    0.2  0.0.1

Anser anser f. 
domestica        

husa tibetská 3.3      3.3

Anser indicus RDB=LC       

husa velká 9.10      9.10

Anser anser RDB=LC       

husice liščí 2.2.1      2.2.1

Tadorna tadorna RDB=LC       

husice rezavá 1.3.2      1.3.2

Tadorna ferruginea RDB=LC       

hvízdák eurasijský 0.1      0.1

Anas penelope RDB=LC       

kachnička 
mandarinská 1.1.5      1.1.5

Aix galericulata RDB=LC       

labuť velká 2.3      2.3

Cygnus olor RDB=LC       
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ostralka štíhlá 3.4      3.4

Anas acuta CROH=KOH,RDB=LC       

polák chocholačka 2.2      2.2

Aythya fuligula RDB=LC       

polák malý 5.3.5      5.3.5

Aythya nyroca CROH=KOH,RDB=NT       

zrzohlávka rudozobá 4.4.3      4.4.3

Netta rufina CROH=SOH,RDB=LC       
Dravci - 
Falconiformes
Název Stav k 1.1.2011 Příchod Odchovy Odchod Jiné úbytky Úhyn Stav k 31.12.2011 

moták pochop 0.2      0.2

Circus aeruginosus CROH=OH,RDB=LC       

orel mořský 2.2 3.1  1.0  0.1 4.2

Haliaeetus albicilla EEP,CROH=KOH,RDB=LC,CIT
ES=I       

orel skalní 1.1 0.0.1    0.0.1 1.1

Aquila chrysaetos CROH=KOH,RDB=LC       

orel stepní 1.1 0.1     1.2

Aquila nipalensis RDB=LC       

orel východní 0.2 1.0     1.2

Haliaeetus pelagicus ESB,RDB=VU       
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orlosup bradatý 1.1      1.1

Gypaetus barbatus EEP,RDB=LC       

sokol stěhovavý 1.0      1.0

Falco peregrinus CROH=KOH,RDB=LC,CITES=I       

sup bělohlavý 1.1      1.1

Gyps fulvus ESB,RDB=LC       

Hrabaví - Galliformes

Název Stav k 1.1.2011 Příchod Odchovy 
mláďat Odchod Jiné úbytky Úhyn Stav k 31.12.2011 

bažant obecný 
kirgizský  3.0     3.0
Phasianus colchicus 
mongolicus RDB=LC       

bažant zlatý 1.2     0.1 1.1

Chrysolophus pictus RDB=LC       

krůta domácí  0.2  0.2   0.0 
Meleagris gallopavo f. 
domestica        

křepelka čínská 0.0.4      0.0.4

Coturnix chinensis RDB=LC       

křepelka japonská 0.0.65  0.0.50 0.0.42   0.0.73

Coturnix japonica RDB=LC       

křepelka polní 1.0      1.0

Coturnix coturnix CROH=SOH,RDB=LC       
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páv korunkatý 0.6.2      0.6.2

Pavo cristatus RDB=LC       

Krátkokřídlí 
- Gruiformes

Název Stav k 1.1.2011 Příchod Odchovy Odchod Jiné úbytky Úhyn Stav k 31.12.2011 

jeřáb bělošíjí 1.4 1.0     2.4

Grus vipio EEP,ISB,RDB=VU,CITES=I       

jeřáb bílý 1.1      1.1

Grus leucogeranus EEP,ISB,RDB=CR,CITES=I       

jeřáb mandžuský 1.1 1.0  1.0   1.1

Grus japonensis EEP,ISB,RDB=EN,CITES=I       

jeřáb panenský 2.3   0.1   2.2

Anthropoides virgo RDB=LC       

jeřáb popelavý 1.1      1.1

Grus grus CROH=KOH,RDB=LC       

slípka modrá 1.1      1.1

Porphyrio porphyrio 
porphyrio RDB=LC       
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Bahňáci 
- Charadriiformes

Název Stav k 1.1.2011 Příchod Odchovy Odchod Jiné úbytky Úhyn Stav k 31.12.2011 

dytík úhorní 0.1      0.1

Burhinus oedicnemus CROH=KOH,RDB=LC       
Měkkozobí 
- Columbiformes
Název Stav k 1.1.2011 Příchod Odchovy Odchod Jiné úbytky Úhyn Stav k 31.12.2011 
holub domácí - 
moravský pštros 4.4.7      4.4.7
Columba livia f. 
domestica        

holub hřivnáč 1.0      1.0

Columba palumbus RDB=LC       

hrdlička čínská 1.1.1      1.1.1
Streptopelia chinensis 
chinensis RDB=LC       

hrdlička divoká  1.1     1.1

Streptopelia turtur RDB=LC       

Papoušci 
- Psittaciformes

Název Stav k 1.1.2011 Příchod Odchovy Odchod Jiné úbytky Úhyn Stav k 31.12.2011 

alexandr černohlavý 1.1      1.1

Psittacula himalayana RDB=LC       

alexandr čínský 5.3  0.0.2    5.3.2

Psittacula derbiana RDB=LC       
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Sovy - Strigiformes

Název Stav k 1.1.2011 Příchod Odchovy Odchod Jiné úbytky Úhyn Stav k 31.12.2011 

puštík bělavý 2.2 1.0    1.0 2.2

Strix uralensis CROH=KOH,RDB=LC       

puštík obecný 1.1     1.0 0.1

Strix aluco RDB=LC       

puštík vousatý 1.1      1.1

Strix nebulosa RDB=LC       

sova pálená 2.2.8  0.0.3 0.0.7  0.0.1 2.2.3

Tyto alba CROH=SOH,RDB=LC       

sovice krahujová 0.1 1.1     1.2

Surnia ulula RDB=LC       

sovice sněžní 2.2     0.1 2.1

Nyctea scandiaca RDB=LC       

sýček obecný 5.2      5.2

Athene noctua CROH=SOH,RDB=LC       

výr velký 1.1      1.1

Bubo bubo CROH=OH,RDB=LC       

výreček malý 0.2 1.0     1.2

Otus scops CROH=KOH,RDB=LC       
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Srostloprstí 
- Coraciiformes

Název Stav k 1.1.2011 Příchod Odchovy Odchod Jiné úbytky Úhyn Stav k 31.12.2011 

mandelík hajní 1.1     0.1 1.0

Coracias garrulus CROH=KOH,RDB=NT       

Pěvci - Passeriformes

Název Stav k 1.1.2011 Příchod Odchovy Odchod Jiné úbytky Úhyn Stav k 31.12.2011 

bulbul červenouchý 1.0.3 0.1     1.1.3

Pycnonotus jocosus RDB=LC       

čížek lesní 0.1      0.1

Carduelis spinus RDB=LC       

hýl obecný 0.1      0.1

Pyrrhula pyrrhula RDB=LC       

kraska červenozobá 2.1  0.0.2    2.1.2
Urocissa 
erythrorhyncha RDB=LC       

stehlík obecný 0.1.1      0.1.1
Carduelis carduelis 
major RDB=LC       

straka modrá 2.1.1  0.0.5 0.0.1   2.1.5

Cyanopica cyana RDB=LC       
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Plazi

Želvy - Chelonia

Název Stav k 1.1.2011 Příchod Odchovy Odchod Jiné 
úbytky Úhyn Stav k 31.12.2011 

želva bahenní 6.10  0.0.1   0.1 6.9.1

Emys orbicularis CROH=KOH,RDB=LR       

želva čtyřprstá 0.3.11  0.0.2 0.0.7  0.1.1 0.2.5
Testudo horsfieldii 
kazachstanica RDB=VU       

želva zelenavá 1.5.1 0.1 0.0.4    1.6.5

Testudo hermanni RDB=NT       

Šupinatí - Squamata

Název Stav k 1.1.2011 Příchod Odchovy Odchod Jiné 
úbytky Úhyn Stav k 31.12.2011 

agama hardún 1.0 2.4 0.0.27 0.0.14   3.4.13

Laudakia stellio        

blavor žlutý 2.1.4     1.0 1.1.4

Pseudopus apodus        

gekon prstýnkový 0.0.7    0.0.7   0.0.0

Tarentola annularis        

gekon zední 0.0.3    0.0.3    0.0.0
Tarentola mauritanica 
mauritanica RDB=LC       
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chameleon jemenský  1.0     1.0
Chamaeleo 
calyptratus        

ještěrka paví  1.1   0.1  1.0

Timon pater        

ještěrka perlová 3.3.43 0.0.5  1.1.43 0.0.1 0.0.3 2.2.1

Timon lepidus        

scink válcovitý 1.0.36      1.0.36

Chalcides ocellatus        

štíhlovka podkovní 1.2      1.2
Hemorrhois 
hippocrepis        

trnorep skalní 1.3 0.0.1     1.3.1
Uromastyx 
acanthinura        

užovka amurská 1.0.3  0.0.11    1.0.14

Elaphe schrencki        

užovka hladká 0.0.1     0.0.1 0.0.0

Coronella austriaca CROH=SOH       

užovka stromová 2.1.6   1.0  0.0.5 1.1.1

Zamenis longissimus CROH=KOH       

užovka žebříčková 0.1      0.1

Rhinechis scalaris        
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zmije obecná 1.2      1.2

Vipera berus CROH=KOH       

zmije růžkatá 0.1.8  0.0.6 0.0.6   0.1.8

Vipera ammodytes        

Obojživelníci

Žáby - Anura

Název Stav k 1.1.2011 Příchod Odchovy Odchod Jiné 
úbytky Úhyn Stav k 31.12.2011 

kuňka východní 0.0.5      0.0.5

Bombina orientalis RDB=LC       

Ocasatí - Caudata

Název Stav k 1.1.2011 Příchod Odchovy Odchod Jiné 
úbytky Úhyn Stav k 31.12.2011 

žebrovník Waltlův 0.0.1      0.0.1

Pleurodeles waltl RDB=NT       
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Ryby

Máloostní 
- Cypriniformes

Název Stav k 1.1.2011 Příchod Odchovy Odchod Jiné 
úbytky Úhyn Stav k 31.12.2011 

jelec jesen 2      2

Leuciscus idus CROH=OH,RDB=LR       

kapr obecný 2      2

Cyprinus carpio RDB=DD       

lín obecný 2      2

Tinca tinca RDB=LR       

střevlička východní 6      6

Pseudorasbora parva        

Ostnoploutví 
- Perciformes

Název Stav k 1.1.2011 Příchod Odchovy Odchod Jiné 
úbytky Úhyn Stav k 31.12.2011 

ježdík obecný 7      7
Gymnocephalus 
cernuus        

slunečnice pestrá 10      10

Lepomis gibbosus        
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Celkový stav zvířat k 31.12.2011

 1.1.2011 31.12.2011

 Species Specimens Species Specimens

Plazi (Reptilia) 17 175 16 144

Ptáci (Aves) 67 416 69 446

Savci (Mammalia) 69 397 70 435
Obojživelníci 
(Amphibia) 2 6 2 6

Ryby (Pisces) 6 29 6 29

Celkem (Total) 161 1023 163 1060

Použité zkratky
RDB (IUCN Red list - Mezinárodní červená kniha)

EW (Extinct in the wild) - vyhynulý v přírodě

CR (Critically Endangered) - kriticky ohrožený

VU (Vulnerable) - zranitelný

NT (Near Threatened) - téměř ohrožený

LC (Least Concern) - málo dotčený

Fauna ČR

KOH - kriticky ohrožený

OH - ohrožený

SOH - silně ohrožený

Stanice pro handicapovaná zvířata

Stanice pro handicapovaná zvířata Podkrušnohorského zooparku 
Chomutov přijímala v roce 2011 handicapovaná zvířata ze spádových 
oblastí Chomutovska, Kadaňska a Podbořanska. V průběhu roku bylo 
dovezeno i několik handicapovaných zvířat z jiných spádových oblastí 
(Mostecko, Lounsko, Teplicko, Ústecko, Litoměřicko). Šlo většinou 
o případy, kdy nás lidé dopředu nekontaktovali a zvíře přivezli. Byly 
to případy, kdy byla naše stanice mnohem blíže než stanice určená 
pro konkrétní spádovou oblast a lidé se rozhodli zvíře odvézt na bližší 
místo. 

Pro zajštění odborné péče o zvířata ve stanici se zúčastnily školení (8. 

Mláďata ježka
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- 10.11.) a následné zkoušky o odborné způsobilosti (28.11.) Bc. Iveta 
Rabasová a Kristýna Spoustová. Veterinární péče byla zajišťována 
soukromou veterinářkou MVDr. Vladimírou Habětínovou. Zvířata byla 
přijímána na dvou vstupních branách, v řadě případů po předchozí 
telefonické domluvě. Po příjmu byl vždy kontaktován zoolog a zvíře bylo 
co nejdříve ošetřeno a umístěno ve stanici, popřípadě vypuštěno zpět 
do volné přírody. O příjmu zvířete byl vždy veden záznam s pořadovým 
číslem, kde je uvedena osoba, která zvíře přinesla a také na jakém místě 
a v jakém stavu bylo zvíře nalezeno. Zvířata jsou evidována v databázi, 
kterou poskytl ČSOP, resp. p. Kašinský.  

K 31.12.2011 bylo do stanice přijato 229 ks zvířat ve 53 druzích. 
Podobně jako v předešlých letech byli nejčastěji přijímáni netopýři 
(35 ks), ježci (30 ks), poštolky (21 ks), rorýsové (20 ks) a káňata 

(13 ks). Nejčastějšími důvody příjmu byla drobná i vážnější zranění 
po střetu s dopravním prostředkem, po nárazu do překážky nebo po 
pádu. V několika případech šlo i o vážná zranění, která se neslučovala 
se životem a tak se přistoupilo k utracení zvířete. Bohužel stejně jako 
v předešlých letech se do stanice dostávala některá zvířata zbytečně 
odchycená. Šlo především o mladé poštolky, rorýse, netopýry a ježky. 
Důvodem odchytu byla v řadě případů mylná obava, že jsou mladá 
zvířata osiřelá. U rorýsů a netopýrů šlo často o zvířata, která nemohla při 
vyrušení sama vzlétnout ze země, nebo o probuzené hibernanty. Lidé 
do stanice přinášeli i zvířata, 
které se u nás ve 
volné přírodě přirozeně 
nevyskytují. Jednalo se o 
2 ks želvy nádherné, 1 ks 
chameleóna jemenského, 2 
ks suchozemských želv a 1 
ex. ovce domácí. 

Za zajímavé příchody může-
me označit příjem čápa 
černého, motáka pochopa, 
volavky popelavé a orlovce 
říčního. Mladý čáp černý byl 
nalezen na tenisovém kurtu, 
odkud nemohl odlétnout 
díky ochranným sítím. Čáp 
měl drobné oděrky, byl 
ošetřen a po několika dnech 
vypuštěn na místo, kde 
bylo pozorováno hnízdění a 

Zraněná poštolka

Zraněný strakapoud
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odkud s největší pravděpodobností mladý čáp pocházel. Orlovec říční 
byl nalezen v prostoru chmelnice, kde se zachytil do chmelových drátů. 
Měl otevřenou zlomeninu pravého křídla a jeho stav byl velmi vážný a 
po třech dnech uhynul. 

V průběhu roku 2011 jsme vyjížděli k 13 nahlášeným případům. 
Jednalo se většinou o zraněná zvířata a po telefonické domluvě jsme 
je jeli sami odchytit. Poskytovali jsme také rady po telefonu lidem, kteří 
našli zraněné zvíře a chtěli se o něj postarat sami.

O stanici pro handicapovaná zvířata informujeme na našem webu 
www.zoopark.cz a formou tiskových zpráv. V průběhu roku byli někteří 
handicapovaní živočichové (poštolka obecná, ježek, sova pálená)  použiti 
k ekologické výchově v rámci ekotábora a také v rámci jednotlivých 
výukových programů, které ekologické centrum Podkrušnohorského 
zooparku Chomutov pořádá.

Zvířata přijatá do stanice v roce 2011

bažant obecný 1
bukáček malý 1
čáp bílý 1
čáp černý 1
čolek velký 2
dlask obecný 1
dlask tlustozobý 1
drozd kvíčala 1
fretka 1

holub 5
holub hřivnáč 2
hrdlička divoká 2
hrdlička zahradní 1
husa velká 3
jestřáb lesní 1
ježek 30
jiřička obecná 8
kachna 3
kalous ušatý 6
káně 14
kos 1
krahujec obecný 2
kulíšek nejmenší 1
kuna skalní 1
kvíčala 1
labuť velká 3
liška obecná 2
moták pochop 1
netopýr 10
netopýr hvízdavý 1
netopýr rezavý 24
nutrie 1
orlovec říční 1
ovce domácí 1
páv korunkatý 1
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plch 2
poštolka obecná 21
potápka roháč 1
racek stříbřitý 2
rehek domácí 1
rorýs 20
sojka 2
srnec obecný 10
straka obecná 8
strakapoud velký 1
sýček obecný 1
sýkora koňadra 2
užovka obojková 1
veverka obecná 3
vlaštovka obecná 1
volavka popelavá 1
vrabec domácí 1
vrabec domácí 1
vrána 3
zajíc polní 5
želva nádherná 2
celkem 229

Veverka obecná
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ÚTULEK 
PRO PSY

Od února 2008 je zoopark 
provozovatelem městského útulku 
pro psy. Do útulku jsou umísťováni psi 
bez majitele, zajištění na katastrálním 
území obce Chomutov. Psi jsou 

odchytáváni po upozornění 
občanů Městskou policií, 
zajišťovatelem provozu 
- veterinářem MVDr. 
M. Halounkem, nebo 
přiváděni lidmi kteří je 
našli. Po příchodu do 
útulku je pes vyšetřen 
a v případě potřeby i ošetřen 
veterinářem, zbaven vnitř-
ních i vnějších parazitů a po 
7 dnech vakcinován. Pokud 
se o něj do 14 dnů nepřihlásí 
majitel, je pes nabízen 
k adopci. V umísťování psů 
je útulek úspěšný. V roce 
2011 bylo do útulku přijato 
269 psů, adoptováno 210 
psů, majitelům vráceno 54 
psů a 6 psů uhynulo nebo 
bylo utraceno (z důvodů 
zdravotních, stářím nebo 
pro agresivitu).

Počty za jednotlivé měsíce:

Přijato Adoptováno Vráceno majiteli Úhyn
leden 24 17 7
únor 21 14 3
březen 24 24 6 1
duben 30 18 7 2
květen 22 20 5 3
červen 24 19 5
červenec 20 21 3
srpen 29 16 1
září 15 24 1
říjen 30 10 6
listopad 9 20 2
prosinec 21 7 8

Pracovníci útulku se účastní se psy akcí zooparku (Den zvířat) i jiných 
akcí sloužících k propagaci a umístění psů (výstavy psích voříšků, 
výstava Člověk v přírodě v Lounech). Do útulku také dochází děti, které 
tu pomáhají, venčí psy, seznamují se s péčí o ně a učí se zodpovědnosti 
ve vztahu ke zvířatům. Závěrem chtějí pracovníci útulku poděkovat 
všem lidem dobré vůle, kteří útulku byli a jsou nakloněni a pomáhají 
podporou, dary, spoluprací atd. 

Miky - obyvatel psího útulku
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DOPRAVA
A PROVOZ

Úsek provozu a dopravy zabezpečuje 
především služby pro další úseky 
PZOO. Mimo této činnosti zajišťuje 
i sekání zeleného krmení, vojtěšky 
a výrobu sena. Celoročně úsek 
provozu také obstarává okus pro 

zvířata a likvidaci okusu štěpkováním. Dále provádí sekání výběhů 
a dalších ploch v areálu PZOO, dovoz krmiv, vlastní transporty zvířat, 
terénní úpravy, úpravy živých plotů, opravy oplůtků kolem výběhů, 
opravy plotů, krmelců, elektrických 
ohradníků a další. Pro veřejnost 
byla zpřístupněna i další část PZOO 
– Centrum krušnohorského lidového 
umění, kde úsek provozu zajišťuje 
úpravy ploch, úklid areálu, údržbu 
cest .

Zelené krmení a výroba sena 
probíhala na plochách letiště 
v Pesvicích a v části Eurosafari. 
Jelikož nemáme vlastní plochy 
vojtěšky podařilo se ji zajistit v Jirkově 
na Středním odborném učilišti 
a u Agrocomu Hrušovany.

Vozový park
- Vozový park je v PZOO značně zastaralý a to jak nákladní, tak

i osobní automobily.

Tomu odpovídají i náklady na autoprovoz – vysoká spotřeba 
pohonných látek , náklady na opravy vozidel, a to i v případě, že 
většinu oprav provádí na vozidlech zaměstnanci PZOO a opravy 

neřešíme dodavatelsky.

Provoz 

- Začátek roku byl poznamenán přívaly sněhu, v důsledku toho 
došlo k poškození konstrukce průchozí voliéry a poškození dvou 
přístřešků s rákosovou střechou.

- Oprava izolací ve výběhu svišťů

- Oprava střechy na přípravně krmiv

- Dětská ZOO – bazén pro vodní želvy

- Dětská ZOO – oprava zídky

- U vstupu do PZOO ( od sil.č.13) docházelo k propadání zámkové 
dlažby, bylo nutné ji rozebrat a znovu položit

Vodotrysk u Kamenného rybníka

Úklidové práce
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- Na parkovišti byly nainstalovány nové závory pro vjezd i výjezd 

- Na střeše průchozí voliéry pro drobné ptactvo byla část střechy 
zazeleněna

- Lávky vedoucí k přístřešku ve výběhu opic byly vybaveny novými 
lanovými sítěmi, pro větší bezpečnost návštěvníků a zároveň 
došlo k výměně poškozených dřevěných částí

- Oprava oplocení kolem voliér a skladů na Šichtově dole 

- Drobné opravy na budovách – zednické, elektrikářské

- Oprava bazénu u tuleňů

- Výsadba keřů a stromů v areálu

- Bílení ubikací zvířat 

- Opravy dětských atrakcí, včetně nátěru

- Instalace nové dětské atrakce – vodotrysku znázorňující velrybu 
– u Kamenného rybníka 

- Úprava výběhu rosomáků

- Započalo se s výstavbou nové dětské atrakce v blízkosti kiosku 
U vlka 

Na základě smlouvy s Magistrátem města Chomutov 
a Podkrušnohorským zooparkem zde vykonávalo veřejnou službu 30 
občanů. Každý z nich měl odpracovat 30 hodin měsíčně. Vykonávali 
především úklidové a jiné pomocné práce – sběr odpadků v areálu 
a kolem areálu zooparku, hrabání listí, zametání návštěvnických 
cest, úklid sněhu apod., což se příznivě projevilo na celkovém 
vzhledu zooparku.

Úklidové práce
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EKONOMIE

V roce 2011 obdržel zoopark dotace na provoz ve výši 18 811 106,94  
Kč, z toho:

od zřizovatele na provoz 15 717 000,00 Kč
dotace zřizovatel 
– Den země 5 000,00 Kč

dotace zřizovatel 
– Den dětí 20 000,00 Kč

dar Ústecký kraj – na podporu 
společenských akcí PZOO 140 000,00 Kč

dotace na VPP a SUPM 158 354,00 Kč
dotace ASISTA – projekt 
„V padesáti nekončíme“ 145 164,00 Kč 

dotace bfz – projekt „První 
šance i mladým bez vzdělání” 375 303,00 Kč

dotace MŽP 1 641 646,00 Kč
dotace Cíl 3 
– Centrum Krušnohorského 
lidového umění

608 639,94 Kč

I v roce 2011 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 2011 287 916,58 Kč, z toho:

adopce a sponzoring zvířat 165 400,00 Kč
anonymní dary 97 417,58 Kč
účelové dary návštěvníků 14 100,00 Kč
dárcovské SMS 10 999,00 Kč 

Výnosy
Výnosy celkem za rok 2011 činily 35 841 810,03 Kč
Plán celkových výnosů vč. dotací byl splněn na 109,91 %. 
K 31.12.2011 vykázal zoopark  hospodářský výsledek ve výši 
29 115,84 Kč. 
Vlastní výnosy na rok 2011 byly splněny na 112,71 %, meziročně stouply o 
8,40 %. Plánované tržby za vstupné a služby spojené s činností zoo (např. 
Lokálka Amálka, Safari expres, parkovné atd.) byly splněny na 100,92 %, 
v tržbách za reklamu se podařilo získat nad plán 500 tis. Kč částku 1 757 
tis. Kč. Kladně lze hodnotit výrazné zvýšení tržeb za příměstské tábory. 
V roce 2011 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 ve výši 115 tis. Kč. Nepodařilo se naplnit plán 
výnosů vedlejší činnosti o 28,00 %. 
Vlastní výnosy při zapojení fondů byly ve výši 17 030 703,09 Kč.

Lokálka Amálka u vstupní pokladny
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účet výnosy celkem Kč %

601

602

603

604

614

641

644

648

649

662

663

669

Tržby za vlastní výrobky

Tržby z prodeje služeb

Tržby z pronájmu

Tržby za prodané zboží

Změna stavu zásob

Smluvní pokuty a penále

Výnosy z prodeje materiálu

Zúčtování fondů

Ostatní výnosy z činností

Úroky

Kurzové zisky

Ostatní finanční výnosy

132 698,93

13 352 437,32

217 892,07

711 793,24

 35 583,00

20 827,61

1 031 085,34

262 817,58

1 1 45 712,01

3 826,85

447,14

115 582,00

0,37

37,25

0,61

1,99

0,10

0,06

2,88

0,73

3,20

0,01

0,00

0,32

celkem vlastní výkony 17 030 703,09 47,52

672 příspěvky a dotace na provoz 18 811 106,94 52,48

Celkem výnosy 35 841 810,03 100,00 

ztráta  29 115,84

Náklady
Náklady celkem za rok 2011 činily  35 812 694,19 Kč
Rozpočet nákladů na rok 2011 byl čerpán na 109,82 %, meziročně došlo 
ke zvýšení celkových nákladů o 1,93 %. Růst cen v roce 2011 se projevil 
v překročení plánovaného rozpočtu ve spotřebě PH, krmiv, elektřiny, 

které byly pokryty vyššími příjmy za reklamu. V roce 2011 se nepodařilo 
realizovat leasing užitkového nákladního vozu.

účet výnosy celkem Kč %

501

502

504

511

512

513

518

521

524

527

528

538

544

547

549

551

563

569

572

Spotřeba materiálu

Spotřeba energie

Prodané zboží

Opravy a udržování

Cestovné

Náklady na reprezentaci

Ostatní služby

Mzdové náklady

Zákonné sociální pojištění

Zákonné sociální náklady

Jiné sociální náklady

Ostatní daně a poplatky

Prodaný materiál

Manka a škody

Ostatní náklady z činností

Odpisy dlouhodobého majetku

Kurzové ztráty

Ostatní finanční náklady

Náklady na nároky na prostředky 
rozpočtů ÚSC

6 095 619,44 

2 207 332,29

524 381,98 

 1 462 485,65 

108 216,18 

10 029,80

5 187 698,94 

12 517 570,00 

4 231 147,00 

510 135,10

53 428,00 

555 445,40

 73 713,45

1 900,00

1 140 035,50

1 058 815,00

3 324,48

62 892,98

8 523,00 

17,02

6,16

1,46

4,08

0,30

0,03

14,49

34,95

11,82

1,42

0,15

1,55

0,21

0,01

3,19

2,96

0,01

0,17

0,02

Celkem náklady 35 812 694,19 100,00 
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Porovnání soběstačnosti v letech 2006 - 2011

Ukazatel 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Náklady celkem Kč 31 152 777 33 536 847 32 718 150 36 995 340 35 131 029 35 812 694

Vlastní výnosy vč. darů  Kč 13 065 211 15 814 635 14 342 817 16 424 051 15 710 586 17 030 703

Soběstačnost % 41,94 47,16 43,84 44,39 44,72 47,55

Krytí nákladů  
zřizovatelem % 44,73 40,25 47,16 45,75 44,74 43,96

Ostatní krytí nákladů 
(dotace MŽP a ostatní 
dotace)    

% 13,33 14,09 9,02 9,90 10,47 8,57

 

Investice 
Investiční dotace a ostatní příjmy na investice 
v roce 2011:
Investiční dotace od zřizovatele 1 720 000,00 Kč
Převod z rezervního fondu 1 000 000,00 Kč
Dotace Ústecký kraj – Nový odbavovací systém 

PZOO 70 000,00 Kč

Investiční dotace Cíl 3 
– Centrum Krušnohorského lidového umění 11 618 831,24 Kč

Celkem 14 408 831,24 Kč

Pořízení investic v roce 2011

Stroje a zařízení:

JOHN DEERE – GATOR 432 592,72 Kč

Odbavovací systém 100 218,00 Kč

Stavební investice:

Centrum krušnohorského lidového 
umění - Stará Ves 1 802 958,00 Kč

Voliéra pro malé vodní ptactvo 703 920,00 Kč
Stanice pro handicapované 

živočichy 149 657,96 Kč

Celkem investice 3 189 346,68 Kč

K 31.12.2011 čerpal zoopark revolvingovou investiční půjčku ve výši 
3 380 000,00 Kč na předfinancování projektu „Centrum krušnohorského 
lidového umění“.
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CHOV KONÍ

Rok 2011 byl v chovu koní úspěšný. 
Odchováno bylo celkem 11 hříbat. 
Pravidelné odchovy zpestřovaly 
život koní ve výbězích, hříbata 
poskytovala atraktivní podívanou 
pro návštěvníky. Kromě omlazení 
chovu byl důležitý i finanční přínos 
při prodeji hříbat. Tržby z prodeje 

koní dosáhly v roce 2011 celkem 126 000 Kč. 

V březnu se zoopark zúčastnil výstavy v Lysé nad Labem s názvem Jaro 
s koňmi, kde byl valach Geri z chovu PZOO hodnocen jako exteriérově 
2. nejlepší kůň.

Norický hřebec Wendelín se 
v červenci zúčastnil svodu 
chladnokrevných hřebců, kde 
byl ve velké konkurenci vybrán 
odbornou ministerskou komisí 
k absolvování šedesáti denního 
testu v Hřebčinci Tlumačov. 
Po úspěšném zakončení testu 
následovaly výkonnostní zkoušky, 
po kterých byl vyhodnocen jako 
druhý nejlepší plemenný hřebec 
v kategorii chladnokrevných koní 
do tří let.

Neúspěšný byl pokus o připuštění 16 leté klisny Shirského koně, které 
končí produktivní věk. Přestože byla v roce 2011 umístěna u plemenného 
hřebce v Bad Lausig v Německu, nezabřezla. 

Úspěšně připuštěno bylo celkem 5 shetlandských pony, 2 oslice domácí, 
1 český teplokrevník, 2 angličtí plnokrevníci,1 fjord a 2 tarpani. 

Ve stájích PZOO bylo kromě koní v majetku Podkrušnohorského 
zooparku celoročně ustájeno v nájmu 18 koní soukromých majitelů.

Po celý rok probíhala údržba jezdeckého areálu a stájí. Zcela 
nevyhovující jsou v současné době stáje pony shetlandského, které se 
využívají již více než 30 let. 

Název Stav 
k 1.1.2011 Příchod Odchovy 

mláďat Odchod Jiné 
úbytky Úhyn

Stav 
k 

1.12.2011 

kůň domácí 
- anglický 
plnokrevník

1.1 0.2     1.3

Equus caballus        

kůň domácí 
- český 
teplokrevník

3.2 1.0 0.1 1.0   3.3

Equus caballus        

kůň domácí 
- fjordský 2.1  0.1 1.0   1.2

Equus caballus        

kůň domácí 
- norik 3.0   1.0   2.0

Equus caballus        

kůň domácí 
- shetlandský 
pony

5.13 2.1 1.5 6.4   2.15

Equus caballus        

kůň domácí 
- shirský 2.4 0.4  1.2 0.1  1.5

Equus caballus        

Norický hřebec Wendelín
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kůň domácí 
- tarpan 2.3 1.2  1.0   2.5

Equus caballus        

osel domácí 2.3  0.1  1.0  1.4

Equus asinus        

Sportovní akce v jezdeckém areálu PZOO v roce 2011: 

26. 3. - Jarní parkurové 
závody

První chomutovské parkurové 
závody zahájily Chomutovskou 
ligu 2011. Pro koně s jezdci byly 
připraveny soutěže ve stupni 
„ZM“, „Z“ a „ZL“, které absolvovali 
v kryté jezdecké hale zooparku.  

7. 5. - Májové voltižní 
závody 

Závodů v akrobacii na koni se zúčastnila všechna česká voltižní 
družstva. Krásnou ukázku akrobacie na koni, povinné i volné sestavy 
shlédlo několik set diváků. 

11. 6. - Parkurové závody

Další ze závodů Chomutovské ligy 2011 se uskutečnily ve venkovní 
jízdárně Podkrušnohorského zooparku Chomutov. Ve čtyřech soutěžích 
se uskutečnilo 60 startů závodníků z jednadvaceti jezdeckých oddílů.

V soutěži stupně L* ( s výškou překážek do 120 cm) „O pohár primátora 
města Chomutova“ bojovalo 21 soutěžících. Vítězkou se stala teprve 14 
letá Karolína Klímová z Jezdeckého klubu Slzavé údolí. Pohár předal 

Parkurové závody

vítězce náměstek primátora Ing. Jan Řehák, který celou soutěž sledoval 
z první řady divácké tribuny.

30. – 31. 7. - Jezdecké dny 

Oslavu 35. výročí založení Jezdeckého klubu PZOO pořádal Jezdecký 
klub PZOO s podporou Statutárního města Chomutova, Ústeckého 
kraje a Podkrušnohorského zooparku. 

Připraven byl dvoudenní sportovní program zaměřený na vozatajské 
a jezdecké disciplíny. Proběhl Cross maraton pro vozataje, disciplíny ve 
vozatajských drezurách, vozatajském parkuru  a skokové hobby závody 
pro nejmladší jezdce od osmi let.

Na akci byli pozváni všichni zakládající a bývalí členové Jezdeckého 
klubu PZOO. Čestným hostem se stal pan Walter Markel, zakladatel 
a první ředitel Podkrušnohorského zooparku. 

V přestávkách mezi jednotlivými disciplínami probíhal doprovodný 

Jezdecké dny
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program pro diváky.

8. 10. - Podzimní parkurové závody – O Pohár hejtmanky 
Ústeckého kraje

Poslední parkurové závody v jezdecké sezóně 2011 . V soutěži stupně 
„ZL“, s výškou parkurových překážek do 110 cm, byly vyhlášeny 
kromě aktuálního pořadí i výsledky Chomutovské ligy 2011. Jezdcům, 
startujícím na jarních, letních i podzimních závodech v Chomutově se 
výsledky sčítaly a výherce si odnesl finanční prémii.  Nejlepší jezdkyní 
a vítězkou Chomutovské ligy se stala Jana Nováková s koněm Duel 4, 
reprezentující Stáj Nechranice. 

O pohár hejtmanky Ústeckého kraje Jany Vaňhové soupeřili jezdci 
v soutěži stupně „L“, s výškou překážek do 120 cm. Pohár vybojovala 
Darina Pálková s koněm Nela 2 z Jezdeckého klubu Velvary.

Hubertova jízda

29. 10. - Hubertova jízda 

Slavnostního zakončení jezdecké sezóny se zúčastnilo více než 30 
jezdců. Připravena pro ně byla trasa vedoucí lesy a loukami v okolí 
Blatna u Chomutova. Cestou překonávali jezdci na koních přírodní 
překážky. Po návratu do jezdeckého areálu zooparku je čekal hon na 
lišku. Diváci se pobavili při ukázkách výcviku dravců a soutěžích pro 
pony. 

17. 11. – Skoky ve volnosti 

Sportovní akce byla určená pro 3 – 4 leté koně a pro pony, kteří soupeřili 
o pohár Podkrušnohorského zooparku v soutěžích Skok mohutnosti 
a Skok na styl. Tyto disciplíny jsou důležitou součástí v hodnocení kvality 
mladých hřebců a klisen. Do zooparku přijel přihlášené koně hodnotit 
známý posuzovatel a hlavní rozhodčí Ing. Jan Šíma. 
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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 Ulrychová – pokladní – prodavačka 

Ekocentrum
Petra Kubíková – vedoucí ekocentra 
Věra Stejná, Mgr. – vedoucí areálu Stará Ves

Propagace
Martina Pelcová – vedoucí propagace 

Emil Laurenčík – výtvarník do 14.9.2011 (odchod do důchodu)
Martina Andělová – pracovník propagace 

Provoz
Drahomíra Slačíková, ing. – vedoucí provozu 
Regina Kalabusová – technik dopravy
Martin Pavlíček - údržbář
Pavel Švob – elektrikář
Bohuslav Hronza – elektrikář od 1.3.2011
Lukáš Halaš – řidič – opravář
Herbert Malley – řidič – opravář do 31.8.2011 (odchod do důchodu)
Ondřej Mazuch – řidič – opravář do 4.9.2011 (odchod do důchodu)
Pavel Rott – řidič – opravář od 1.9.2011
Václav Hodáč – dělník do 31.1.2011
Evžen Feher – dělník do 30.6.2011
Pavel Kadlec – dělník od 8.8.2011
Michal Karlovský řidič – dělník
Robert Karlovský – dělník
Petr Kub – dělník
Štefan Makula – zedník od 16.3.2011
Miroslav Miker - dělník 
Vladislav Opálka – dělník
František Vostrý řidič – údržbář 
Jan Pavlík – dělník 
Marie Bišingerová – uklízečka 
Miroslav Borč – dělník 

Zoologie
Miroslav Brtnický – vedoucí zoolog 
Pavel Krásenský – zoolog, evidence zvířat
Vladimíra Habětínová, MVDr. - veterinární služby, externí pracovník
Marcela Horáčková – ošetřovatel - MD
Klára Fartáková – ošetřovatel 
Tereza Fišerová – ošetřovatel do 31.8.2011
Alena Fričová – ošetřovatel
Petr Hora – chovatel
Jitka Jindrová – ošetřovatel 
Jitka Kratochvílová – ošetřovatel
Jana Mesteková – ošetřovatel 
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Iveta Myšková, Bc. – ošetřovatel  
Hana Palubjaková - ošetřovatel 
Blanka Peterková – ošetřovatel - MD
Marcela Procházková – ošetřovatel
Kristýna Spoustová – ošetřovatel - stanice pro handicapované živočichy 
Todor Stojanov –  chovatel
Věra Tajšlová, Bc. - ošetřovatel
Libor Vašíček  – ošetřovatel 
Hana Vodopivcová – ošetřovatel 
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 

Dozorčí rada PZOO:
Mgr. Pavel Karel Markvart – předseda dozorčí rady 
Jana Vaňhová 
Petr Husák 
Vlastimil Waic
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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): 163/1060 

Počet Evropských chovných programů (EEP): 13/77

Počet Evropských plemenných knih (ESB): 5/18

Členství v odborných organizacích: 

UCSZOO - 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

Spolek chovatelů zubra evropského

ASCHK - Asociace svazů chovatelů koní ČR

ÚDAJE 
O ZOOPARKU
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PODĚKOVÁNÍ

Seznam poděkování:
Statutární město Chomutov

Ústecký kraj

Adoptivní rodiče:

Eva Halmiová
Školní družina při ZŠ Březenecká
Václav Malhaus
Marie Bičišťová
Marcela Zámečníková a Aleš Laslofi
Petr Matějka
Jaroslav Forejt

Třída 5.B ZŠ Zahradní Chomutov
Pavel Holan
Základní škola a Mateřská škola Chomutov, 17. listopadu
MUDr. Tomáš Zelenka
Marie Hellerová
Bruno Fischer
Martina Protivová
Hana Tomsová
Lada Talaváňová
Anetka Zrostlíková
Jana Marečková
III.A ZŠ Zahradní, Chomutov
Lucie Zebischová
Mateřská škola Chomutov, Šafaříkova 4335
Marek Brnada
Klub seniorů Chomutov - Úterní skupina
ZŠ Měcholupy
Gabriela Hájková
Jana Vaňhová - hejtmanka Ústeckého kraje
Kamila Šedová
Barbora Škarvadová
Anička Pivoňková
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NELUMBO Education, o.p.s.
Hudební skupina Makovec
MUDr. Eva Šulcová
Členové TOM 19045 Výrové z Postoloprt 
- učitelka Květa Fialová
- Jožka Hrdina
- Roman Sladký 
- Kája Vrba
- Míša Konrád
- Tom Nquyen  
Jan a Eliška Marešovi

PODKRUŠNOHORSKÝ ZOOPARK DĚKUJE 
ZA POMOC A SPOLUPRÁCI V ROCE 2011
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Informační centrum Severočeských dolů, a. s.
Ing. Rudolf Kozák
Bc. Jana Kozáková
Lada Jirotková a Josef Krajkář
6.A, 8. ZŠ Chomutov
MŠ - POHÁDKA Jirkov
Barunka Laštovková
Tereza a Petr Treutnerovi
Třída 5.A ZŠ Dukelská, Kraslice
Lukáš a Pavla Hablawetzovi
Školní družina III. odd. - II.B a III.A, Základní škola Chomutov, Hornická
Luboš Imr
Anetka Černohorská, Daniel Zíbrt, Miroslav Krejčí, Miroslav Macurák, Petra Sladká
Jiřina Chloubová a Milan Zelenka
Linda Tomšovičová
Věra Slancová
Miroslava Šapovová
Matyáš, Renata a Petr Bočkovi, Jana a Pavel Krylovi
Matyáš Boček
Zlata, Sofinka a Jan Čákovi
Základní škola a Mateřská škola Březno
Základní škola a Mateřská škola Březno
Marie Pikalová
Irena Pikalová
Žáci 5. třídy ZŠ a MŠ Lužec nad Vltavou
Třídy II.C a II.D ZŠ Prokopa Holého, Louny
MUDr. Dagmar Marečková a Jiřík Marek
Jitka Valentová DiS.
Marcel Pitterling
Naďa Ivanková
Martin Onak

VI. třída ZŠ a MŠ Strupčice
Rodina Urbanova
Ludmila Dolejšová
Marie Bičišťová
Třída 4.A a Mgr. Květa Bauerová, ZŠ Zahradní, Chomutov
Bioptická a cytologická laboratoř s. r. o. (v zastoupení: MUDr. Miroslav Šulc)
Střední škola energetická a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800, p. o.
Střední škola energetická a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800, p. o.
Rodina Vávrů
Střední zdravotnická škola Chomutov (viz komentář)
Mgr. Vladimíra Šlencová
PaedDr. Soňa Valušková
Rodina Čížkova z Chomutova a Panenského Týnce
Rodina Pouzarova
Mgr. Helena Remišová a Míša, Bibi, Terka a Daník
Jiří Veselý
Rodina Majerů
Marta Stryjová
Čenda, Čudlalka, Gotiér, Krutor
Sabinka Vaňhová
Jaroslav Nerad
Martin Pacholet

Firmy a jednotlivci:

Severočeské doly, a. s.
Ústecký kraj - Jana Vaňhová
ČSSD

AGRO servis - Milan Beran, Černovice
Proxima, a. s.
Městská policie
Václav Malhaus
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ASISTA - projekt “V padesáti nekončíme”
bfz - projekt “První šance i mladým bez vzdělání”
Vaigl a syn, Údlice
Rodina Schenkova
SOU energetické
Technické služby Chomutov
Ekoselect
Agrocom Hrušovany
Hlaváček a synové Boleboř
Pila Chomutov - pan Kučera
Vejražka Jiří , Údlice
Enerservis CV s.r.o.
SOU Energetické Chomutov
Vaigl a syn, Údlice
Technické služby Chomutov
Městské lesy Chomutov
Globus Chomutov
Železářství ČESKÝ ŠIKULA
Potex Pesvice- Potměšil Miroslav
ARIB Chomutov
Rostislav Raisr, Jirkov
Ida Novotná
Lesy ČR - Petr Hrouda
Ekocentrum CEVYK
Skauti z Chomutova a Jirkova
Roman Lošťák a skupina indiánů
Česká origami společnost
Klienti domova pro seniory Kadaň
Jana Březinová
Jakub Kozák
Manželé Nepovímovi
Členové Jezdeckého klubu PZOO
Vladimír Tengler
Šárka Kučerová
Radovan Kaše
Miroslav Zeman


