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ÚVODNÍ SLOVO

Vážení návštěvníci a příznivci zooparku,

v prosinci minulého roku jsem odpovídala novinářům na otázku, jaká mám osobní i pracovní přání 
v roce 2012. Každý máme osobní přání být zdravý a spokojený. Pro zoo je velmi důležité, aby bylo 
zdravých i více než 1100 kusů jednotlivých zvířat.  Stárnutí a nemoci zvířat zcela nikdo neovlivní. 
Co však můžeme ovlivnit jsou podmínky, ve kterých zvířata chováme a složení krmiva. K tomu je 
nutná i spolupráce návštěvníků, nelze na zvířatech dělat pokusy co všechno od návštěvníků vydrží. 
K tomu slouží i nově nainstalované krmné automaty, které regulují výdej krmiva. Nemají účel zvíře 
nakrmit, je to příspěvek na krmení.

Pracovní rok v zoo je vždy úžasný a pestrý. Po kruté zimě, která nás všechny potrápila, jsme  
netrpělivě čekali na první narozená mláďata, která přináší radost a další pozitivní impuls pro 
práci zoologického oddělení. Zoopark v letošním roce navštívilo  220 841 návštěvníků.  Rekordní 
návštěvnost to není, ale je to příjemné číslo vzhledem k velikosti města a současné široké nabídce 
aktivit,  kterou Chomutov a okolí nabízí.     

Celý kolektiv zaměstnanců se svojí prací podílí na nabídce a atraktivitě našeho areálu. Cílem naší 
práce je, aby si zoopark udržel návštěvnickou atraktivitu a návštěvník ve věku od 1 do 100 let 
si u nás odpočinul v příjemném přírodním prostředí, odreagoval se, prožil příjemné chvíle se svými 
blízkými.  

Zaměstnanci zooparku jsou aktivní 365 dní v roce a poskytují služby nejen návštěvníkům, 
ale i u nás chovaným zvířatům a zvířatům v nouzi. 

Za jejich každodenní práci jim patří poděkování. 

Dík patří i velkým podporovatelům Podkrušnohorského zooparku a tím je Statutární město 
Chomutov a Severočeské doly a.s.

Přijďte se k nám podívat! 

Bc. Iveta Rabasová
ředitelka zooparku
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NÁVŠTĚVNOST 
ZOOPARKU

Návštěvnost zooparku v roce 2012 
byla 220.841 návštěvník. Paní Raue-
rová prošla vstupní pokladnou jako 
200.000. návštěvníce. Spolu se dvě-
ma dcerami Maruškou a  Karolínkou 
obdržela dárkovou tašku a celoroční 
vstupenku. Nevšedním zážitkem 
byla také procházka po zooparku 
s průvodcem a krmení tuleňů 

                                                     a velbloudů.

KUM  2012 KUM   2011 KUM   2010 KUM   2009 KUM   2008 KUM   2007 KUM 2006 KUM 2005

LEDEN 3848 3751 2.207 3.097 4.496 5.309 2.526 5.269
ÚNOR 7754 9212 6.066 6.574 17.913 13.629 6.372 7.984
BŘEZEN 28197 25289 15.842 15.651 28.787 33.420 13.200 19.358
DUBEN 49199 58134 45.331 54.018 46.018 75.786 37.351 44.503
KVĚTEN 77946 87932 69.931 88.448 81.544 105.619 67.102 69.608
ČERVEN 107668 119678 102.956 117.064 113.473 138.640 105.754 101.049
ČERVENEC 143855 158506 137.189 153.363 145.343 171.535 136.599 131.773
SRPEN 184310 195863 174.952 196.461 183.825 212.852 169.857 165.639
ZÁŘÍ 203336 217811 192.736 217.066 198.351 229.534 196.578 185.350
ŘÍJEN 213489 231834 208.031 228.125 211.531 243.013 211.249 205.689
LISTOPAD 218039 238273 214.758 235.638 219.019 246.551 216.888 210.244
PROSINEC 220841 242171 216.396 239.483 223.792 251.427 224.161 214.028

Tabulka návštěvnosti 2005 - 2012 200.000. návštěvník roku 2012

Krmení velbloudů jako speciální bonus
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MARKETING 
A PROPAGACE

V roce 2012 rozšířilo oddělení 
propagace nabídku návštěvnického 
servisu. Z „Nevšedních zážitků 
v zoo“ mohli vybírat rodiny s dětmi, 
sportovně založení návštěvníci, 
firemní kolektivy, senioři i zamilované 

páry. Nejvyužívanější zůstaly projížďky zoovláčkem Lokálkou Amálkou 
a Safari expresem. Prohlídky Eurosafari s výkladem průvodce a okružní 
jízda zooparkem byly i součástí zážitkových dnů a vybraných výukových 
programů. Se začátkem letních prázdnin byla zahájena novinka – Safari 
expres vyjížděl na večerní prohlídky Eurosafari z kempu sousedního 
Kamencového jezera. Novinka byla podpořena reklamní kampaní v rádiu 

a propagačním letákem. 
Leták byl distribuován  nejen 
návštěvníkům zooparku, ale 
i rekreantům na Kamencovém 
jezeře. Marketingová kampaň 
byla přínosná, zájem o 
večerní projížďky v porovnání 
s předchozími lety vzrostl 
o 30 procent. Novinkou 
byly i víkendové tématické 
workshopy ve Staré Vsi. 
Prohlídky interiérů staveb ve 
Staré Vsi probíhaly čtyřikrát 
denně, během letních 
měsíců byly často zpestřeny 
ukázkami ze života našich 
předků. Návštěvníci si oblíbili 
ukázky kosení trávy kosou 
a  srpem, stloukání másla,  
vázání březových košťat 
nebo výrobu ptačích klícek 
a ochutnávky lidových jídel. 

V areálu zooparku byl 
vytvořen zcela nový směrový 
systém.Celkem 230 ukazatelů 
z dubového dřeva nahradilo staré nevyhovující směrovky. S jejich 
instalací významně pomohlo 250 zaměstnanců Hypoteční banky, kteří  
v pátek a v sobotu 8. a 9. června věnovali svůj čas v rámci Firemního 
dobrovolnictví nejen instalaci nového směrového systému, ale i úklidu, 
natírání oplocení a úpravě terénu. 

Pokračovala i obměna popisných cedulek u zvířat. Většina z popisek 
360 druhů zvířat už má nový grafický design a je nainstalována u expozic 
v praktických dřevěných zášupnících. Návrhy korespondují s používaným 
grafickým manuálem, originální je použití kresby nahrazující fotografii  
portrétu zvířete. 

Zaměstnanci Hypoteční banky při akci firemního dobrovolnictví

Popisné cedulky ke zvířatům

Safari expres
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Akce pro veřejnost
 6. 1. - Jízda Tří králů 

Kašpar, Melichar a Baltazar na koních se poklonili ve Staré Vsi 
v zooparku Ježíškovi v jesličkách a vydali se na chomutovskou radnici 
zazpívat Tříkrálovou koledu primátorovi města a popřát štěstí v novém 
roce všem lidem dobré vůle. Po přijetí primátorem požehnali Tři králové 
domům v centru města a vybírali příspěvky do kasičky Charity České 
republiky. 

17.3. - Probouzení medvědů hnědých

Probouzení medvědů hnědých, pro které byly připraveny pamlsky 
v podobě piškotových dortů s oblíbenými druhy zeleniny a ovoce 
a medem bylo jednou z prvních jarních akcí. Děti se o medvědech 
dozvěděly spoustu zajímavostí během medvědích soutěží.

14. 4. - Den Země

Už při vstupu do zooparku byli návštěvníci informováni o důležitosti 
třídění odpadů a za vysloužilý elektrospotřebič mohli získat vstupenku 

zdarma. Ekologicky zaměřený program Dne Země zahájila vernisáž 
fotografií Tomáše Petra z cest po Indii s ochutnávkou indického čaje a 
indických specialit. Už druhým rokem se k oslavě připojili i Lesy České 
republiky. Pracovníci Lesů ČR připravili pro děti zajímavé soutěžní 
disciplíny.

2. 6. - Den dětí

Divadlo Krabice Teplice zahájilo Den dětí humornou pohádkou Vlk a ovce 
běží z kopce. Taneční umění předvedly děti ze Základní umělecké školy 
Jirkov, vystoupila Mistryně světa v orientálních tancích a malí tanečníci 
folklorního souboru Krušnohor. Krejčík Honza pobavil děti Velkou 
školní taškařicí, svět kouzel a magie představil kouzelník Ray Salman. 
Herečka Ivana Jirešová s dcerou pokřtila hříbě pony shetlandského. 
Děti se mohly chovat jako zvířata v rámci stejnojmenné soutěže a každé 
z nich si odneslo ze zooparku sladkou odměnu. 

2. 9. - Loučení s prázdninami

Začátek školního roku zpříjemnilo malým návštěvníkům zooparku Divadlo 
Krabice Teplice se svým interaktivním pásmem a okruh plný zajímavých 

Jízda Tří králů na chomutovském náměstí

Opičiny

Probouzení medvědů
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soutěžních otázek. Prvních 400 dětí čekala sladká odměna. 

6. 10. - Den zvířat

Mezinárodní den zvířat oslavil zoopark zábavou pro děti i dospělé. 

Připraveno bylo vystoupení country-rockové skupiny,  zábavné soutěže 
a zvířecí olympijské hry. Herec Kamil  Emanuel Gott představil psy 
z chomutovského a jirkovského psího útulku a pokřtil  malé želvy stepní 
– čtyřprsté. Želvy dostaly originální jména: Kamil, Emanuel, Mistr a Julie. 
Nechyběla vernisáž a workshop Mgr. Jaroslavy Bendové, která tvoří 
obrazy pomocí antické metody enkaustiky.

20. 10. - Den stromů

Podkrušnohorský zoopark se již podruhé připojil k celosvětové oslavě 
Dne stromů. Cílem akce bylo připomenout veřejnosti důležitost 

a význam dřevin.  Návštěvníci mohli v areálu zooparku zasadit strom, 
nebo přispět finanční částkou na pořízení sazenice. S organizací 
soutěže O poklad skřítka Stromovouse významně pomohli pracovníci 
Lesů ČR a pracovníci Hasičského záchranného sboru Chomutov. Tento 
den bylo v zooparku zasazeno 42 stromů.

3. 11. - Strašidelná Zoo

Rozsvítit zoopark strašidly z dýní a stovkami lampiónů přišlo do 
zooparku 1 190 návštěvníků. Hudební skupina Ventilky a Pumpičky 
hrála k dlabání dýní veselé písničky, soutěžilo se o nejoriginálnější 
masku a nejpovedenější dýni. Vyvrcholením večera byla ohňová show. 

Jednalo se již o druhý ročník společné akce Unie českých a slovenských 
zoologických zahrad. 

23. 12. - Nadílka pro zvířata

Vánoční nadílka byla tentokrát určena zvířatům v zooparku a psům 

Strašidelná zoo

Den dětí

Strašidelná zoo
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v chomutovském útulku. Návštěvníci, kteří přinesli med, piškoty, jablka 
nebo granule pro psy, měli tento den vstup do zooparku zdarma. Na 
statku domácích zvířat v zooparku si připomínali vánoční zvyky – lití 
olova, rozkrajování jablíček, pouštění lodiček. Malí návštěvníci hledali 
zatoulané jehňátko, po jeho odhalení dostali sladkou odměnu. 

Programové akce na objednávku
11. 8. - Kontaktní prohlídka zooparku

Během speciální prohlídky bylo pro nevidomé návštěvníky připraveno 
několik zastavení u kontaktních zvířat a krátká přednáška o chovaných 
zvířatech doplněná hmatovou prohlídkou exponátů. 

Účast na veletrzích

TUZEMSKÉ VELETRHY

Go & Regiontour Brno – 12.- 15.1. 

Mezinárodní veletrh průmyslu cestovního ruchu a turistických možností 
v regionech - účast Chomutova v rámci expozice Ústeckého kraje 
„Brána do Čech“

Holiday World Praha – 9. - 12. 2. 

21. ročník veletrhu.- účast Chomutova v rámci expozice Ústeckého kraje 
„Brána do Čech“

Miniveletrh cestovního ruchu Most – 26. 6. 

jednodenní veletrh s tipy na výlety tzv. na poslední chvíli 
a představil další nové zajímavosti z přilehlého i vzdáleného okolí. 
- samostatná expozice Chomutova

Člověk v přírodě – Výstaviště Louny – 7. - 9. 9.

Prezentace na výstavě spočívala v umístění propagačních materiálů 
v hlavním pavilonu a ve vytvoření krátkodobé expozice domácích zvířat 

ve venkovních prostorech výstaviště. 

ITEP Plzeň – 20. - 22. 9. 

osmý ročník 3. největšího veletrhu cestovního ruchu v České republice 
- samostatná expozice Chomutova

ZAHRANIČNÍ VELETRHY

Reisemarkt Dresden – 27. - 29. 1.

- účast Chomutova v rámci expozice Czech Tourism

Touristik & Caravaning Leipzig – 21. - 25.11. 

23. ročník největšího veletrhu cestovního ruchu ve východní části 
Německa - samostatná expozice Chomutova

Spolupráce na akcích Statutárního města Chomutov 

Chomutovské Velikonoce – 2. - 9. 4. 

Propagační oddělení se aktivně zapojilo při realizaci tradiční velikonoční 
výzdoby náměstí 1. máje.

Chomutovské Vánoce – 2. - 23. 12.  

Během adventních trhů na náměstí 1. máje zajišťoval zoopark okružní 
jízdy Lokálkou Amálkou a expozici domácích zvířat v dřevěné ohrádce.

 

Soutěže pro veřejnost

17. 3. Na medvědí stezce

Při medvědí rozcvičce, krmení medvědů nebo medvědím běhu si děti 
vyzkoušely chování medvědů hnědých.
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2. 9. Zvířata tě naučí…..

Soutěž připravená na akci Loučení s prázdninami měla děti humornou 
formou připravit na nadcházející školní rok. Jednotlivé disciplíny byly 
motivovány životem zvířat a školními předměty.

6. 10. Chovejte se jako zvířata

Během oslavy Dne zvířat si děti i rodiče mohli vyzkoušet svou zručnost 
a obratnost v činnostech a zvycích typických pro  zvířata. 

 

Soutěže pro školní kolektivy
1. 4. – 30. 9. V džungli

Soutěž byla vyhlášena pro děti předškolního a mladšího školního věku. 
Výtvarné práce musely souviset s tématem V Džungli a mohly  být 
vytvořeny libovolnou technikou. Zúčastnilo se celkem 197 dětí z 11 škol, 
porota vybírala celkem ze 110 výkresů a objektů.

Výtvarná soutěž měla za cíl podpořit celoevropskou kampaň Ohrožené 
druhy Jihovýchodní Asie. 

Akce pro školní kolektivy
23. 5. Mladý záchranář 

Pohybově vědomostní soutěž Mladý záchranář připravili profesionální 
hasiči z Chomutova. Pro čtyřčlenná družstva bylo v areálu zooparku 
připraveno deset stanovišť, na kterých musely děti prokázat své znalosti 
i šikovnost v oblasti poskytování první pomoci, sebeochrany, topografii a 
pomoci osobám v ohrožení. Účastníci si vyzkoušeli například komunikaci 
s operačním střediskem, podání první pomoci či přenášení zraněného.

26. 11. – 30. 11. Zdobení stromků

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

Publikační činnost 
–  Oázy, letáky, brožury

Propagační oddělení připravilo dvě vydání časopisu Oáza, který byl 
zdarma distribuován do škol, infocenter a městských organizací. 
Obdrželi ho také všichni návštěvníci zooparku. 

V posledním čtvrtletí získal zoopark finanční prostředky z dotace 
Ústeckého kraje určenou na výrobu propagačních předmětů. Byly 
vyrobeny reprezentativní reklamní předměty: klíčenky, propisovací 
tužky, pexesa a školní rozvrhy hodin.

Nové letáky: Svatební obřad v zooparku, Večerní safari, Výukové 
programy

Média, tisk

Oddělení propagace zajišťovalo celoročně komunikaci s médii 

Zdobení stromků
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Duben – květen: KUMBHMÉLA

Výstava fotografií Tomáše Petra z cest po posvátné Indii

Červen – červenec: IN & OUT

Pohled na svět prostřednictvím fotografií Miloše Štáfka

Srpen: Výstava masožravých rostlin 

Oblíbená prodejní výstava manželů Srbových. 

Září: Papua Nová Guinea a Borneo

Výstava fotografií cestovatele Oldřicha Kiliána

Říjen – listopad: Enkaustika

Obrazy Mgr. Jaroslavy Bendové vytvořené pomocí antické metody 
– enkaustiky.

Prosinec: Krušné hory

Krásy Krušných hor zachycené fotoaparátem Zdeňka Kopeckého.

formou odesílaných tiskových zpráv. Během roku jich bylo odesláno 
celkem 85. Informace o odchovech, novinkách a plánovaných akcích 
byly pravidelně zveřejňovány především v regionálním tisku (Deník 
Chomutovska, týdeník Nástup, Chomutovské noviny). Příspěvky 
vycházely v celostátních denících, převážně v Mladé frontě Dnes.  

Televize

Reportáže z Podkrušnohorského zooparku byly zařazeny do regionálního 
vysílání TV Nova. V polovině srpna natáčel v Podkrušnohorském 
zooparku štáb České televize Ostrava jeden z dílů pořadu Ze zoo do 
zoo. 

Rozhlas 

Spolupráce probíhala s rádiem Frekvence 1 a rádiem Blaník a se 
společností MMS servis. Reklamní spoty byly vysílány na rádiu 
Blaník před stěžejními programovými akcemi. Celkem proběhlo sedm 
rozhlasových reklamních kampaní.

Internet 

Tiskové zprávy byly pravidelně uveřejňovány na informačních serverech 
a portálech cestovního ruchu. Informace o novinkách a akcích byly 
umístěny také na webu UCSZOO a na webu www.echomutov.cz 

Webové stránky, Facebook

Webové stránky byli spolu s facebookem jedním z nejvyužívanějších 
prostředků komunikace. Poskytovaly návštěvníkům ucelený souhrn 
informací o zooparku a možnost zobrazovat novinky téměř okamžitě 
velkému počtu lidí.

Počet přátel na facebookovém profilu zooparku vzrostl na 2 176 osob. 

Realizované výstavy 
Únor – březen: Makrosvět v krajině

Fotografie krajin Petra Korytiny a Radka Fišera doplněné 
makrofotografiemi Pavla Krásenského.

Vernisáž výstavy KUMBHMÉLA
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Účast na konferencích, odborných komisích 
a seminářích: 
Valná hromada UCSZOO /Unie českých a slovenských zoologických 
zahrad/ - Košice, Slovensko – 17. - 18. 5. – Bc. Iveta Rabasová, 
Martina Pelcová, Martina Andělová

Zasedání EARAZA /Euroasijská asociace zoologických zahrad 
a akvárií/ –  Jaroslavl, Rusko –  21. - 27. 5. – Ing. Drahomíra 
Slačíková, Miroslav Brtnický

Česko-slovensko-polské setkání – Zoo Liberec – 13. - 15. 6. 
– Bc. Iveta Rabasová, Miroslav Brtnický, Martina Andělová

Zasedání EAZA /Evropská asociace zoologických zahrad 
a akvárií/ – Innsbruck, Rakousko – 26.9. - 29.9.– Bc. Iveta Rabasová, 
Miroslav Brtnický, Pavel Krásenský

Zasedání WAZA /Světová asociace zoologických zahrad 
a akvárií/ – Melbourne, Australia – 6.10.- 15.10. – Bc. Iveta 
Rabasová, Pavel Krásenský

Komise UCSZOO 

Komise evidence zvířat, transporty + chov koňovitých – Kostelec 
nad Černými Lesy – 13. - 14. 11. – Miroslav Brtnický, Pavel Krásenský

Komise šelem a primátů – Zoo Brno – 17. - 18. 4. – Alena Fričová

Komise pro jelenovité, ovce a kozy – Zoo Praha – 29. 2. - 1. 3. 
– Miroslav Brtnický, Petra Zálešáková

Komise pro žirafy, antilopy, velbloudovité a lichokopytníky 
+ Krmivářská komise – Zoo Dvůr Králové – 3. - 4. 4. – Miroslav 
Brtnický, Bc. Iveta Myšková

Seminář CITES – 15. - 16. 5. – Sedlácký Dvůr u Humpolce – Miroslav 
Brtnický, Pavel Krásenský

Valná hromada UCSZOO v Košicích
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SKANZEN 
STARÁ VES

Soubor staveb ve Staré Vsi je 
ukázkou historie a způsobu 
života obyvatel původních vesnic 
Krušnohoří. Celoročně je možné 
absolvovat prohlídku interiérů 

staveb, které představují pro Krušné hory typické architektonické styly. 

Soubor staveb je tvořen stavbami 
hrázděnými (kaplička, krušnohorský 
statek, stodola), roubenými (roubená 
chalupa) i zděnými (větrný mlýn, 
špejchar).

Realizované kulturní akce vycházejí 
z původních zvyků a obyčejů obyvatel 
krušnohorských vesnic. Pro děti 
a mládež z regionu je Stará Ves místem, 
kde se poprvé mohou prostřednictvím 
výukových programů setkat s původní 
podobou českých lidových tradic 
a řemesel. Na obohacení víkendových 
prohlídek vznikly v roce 2012 nově 
řemeslné dílny, tzv. workshopy. 
Expozice včelařství, hračkářství 
i interiéry krušnohorského statku 
výminku byly doplněny o nové 
exponáty, v roubence vznikla zcela 
nová expozice krajkářství. 

Tradiční kulturní akce 
26. 2. Masopust

Z Podkrušnohorského zooparku byl tradičně vypraven průvod maškar. 
Maškary se vezly na povozu taženým koňmi nebo historickým traktůrkem, 
jely na koních či ponících nebo šly pěšky. Průvod projel chomutovská 
sídliště Kamenná a Zahradní  a za veselého zpěvu došel do Staré Vsi. 
Zabijačkové hody, hudba skupiny Úlet a maškarní rej připomněli lidový 
zvyk, podle kterého předcházelo masopustní veselí 40 dní trvajícímu 
půstu.

8. 4. Velikonoční neděle

Velikonoční odpoledne ve Staré Vsi bylo věnováno výrobě velikonočních 
vajíček a pletení pomlázek z vrbových proutků. Návštěvníci si mohli 
vyzkoušet paličkování, drátkování, pečení chleba v peci nebo výrobu 
domácího másla. K dobré náladě zazpíval soubor Skejušan a zatančili 
nejmenší tanečníci  souboru Krušnohor. Prohlídka roubenky s ukázkou bylinkářství

Odpoledne s kovářem
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30. 4. Pálení čarodějnic

K poslednímu dubnovému dni se vztahuje prastarý obyčej pálení 
čarodějnic. Ochranné ohně působící obecně proti zlým nadpřirozeným 
mocnostem pocházejí již z předkřesťanských dob. Naše „čarodějnice“, 
připodobněné duchu slovanských a germánských mýtů, mají stejný 
význam zla, které se jasným ohněm spálí. Pálení čarodějnic patří ke 
zvykům, které se v řadě míst udržely dodnes v poměrně původní podobě 
– tj. pálení vatry na tradičním místě, připalování košťat, jejich metání 
a nošení ohořelých kousků domů pro ochranu obydlí.

Ve stejném duchu probíhá Pálení čarodějnic i ve Staré Vsi. Pro 
čarodějničky a čarodějníky bylo na dvoře statku připraveno vystoupení 
kouzelníka, soutěže čarodějnický rej s vyhodnocením nejhezčích masek  
a s pálením symbolické čarodějnice na hranici – v našem případě 
nejvytrvalejšího panáka strašáka z předešlého roku.

10., 11., 17. a 18. 8. Pohádkové Safari

České pohádky i lidové pověsti jsou další součástí českých nehmotných 
lidových tradic, na něž  Podkrušnohorský zoopark navazujeme jednou 
z nejnavštěvovanějších akcí. Do této akce je zapojeno přes 70 
účinkujících, kteří jsou převlečeni jako pohádkové bytosti z  českých 
pohádek a lidových pověstí. Návštěvníci Pohádkového safari jsou 
vtaženi do děje při jízdě soupravou Safari expres, na povoze taženými 
koňmi či vláčkem Lokálkou Amálkou. Celé představení se odehrává 
v dobovém prostředí Staré Vsi, kdy samotná příroda – les, křoví, 
rybník s ostrůvkem i lidová architektura -  vytváří malebné kulisy pro 
nezapomenutelný zážitek.

Pálení čarodějnic

Masopust

Pohádkové safari
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Během čtyř večerů bylo na 
projížďky vypraveno celkem 
1 915 osob.

8. 9. Vinobraní 
ve Staré Vsi

Slavnosti vína nabídly 
kromě ochutnávky vín 
i hudební vystoupení Jindry 
Kejaka, Adély Radimcové 
či Iggiho Gotta. Program 
doplnily jízdy malotraktorem,  
prohlídky čertovského 
mlýna, projížďky na koních 
a ponících, ukázky voltiže 
nebo vystoupení tanečnice 
flamenca. Akci spolupořádal 
Podkrušnohorský zoopark 
s Agenturou Jaroslav 
Stejný a Vinnými sklepy 
Chomutov. 

2. 12. První adventní 
neděle 

Ve stodole krušnohorského 
statku byly od 13 hodin 
připraveny soutěže a adventní 
dílny. Děti i dospělí si vyráběli  adventní věnce či vánoční výzdobu 
z přírodních materiálů.  

5. 12. Mikuláš na statku a čertovský mejdan

Ve vyzdobené stodole předvedlo Divadlo Ve Tři zábavné pásmo plné 
soutěží, zpěvu a tanečních her. V 18 hodin přivezl kočár tažený koňmi 
Mikuláše s anděly. 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 a KSČM, kteří 
balíčky na akci věnovali.  

9. 12. Druhá adventní neděle

Vinobraní ve Staré Vsi

Při druhé adventní neděli vyráběli 
děti krmítka pro ptáčky z šišek, 
rozpuštěného sádla a semínek 
a vánoční ozdobné vločky na 
zavěšení.Tento advent vyvrcholil 
pěveckým vystoupením dětí 
z chomutovského dětského 
domova.

16. 12. Třetí adventní neděle

Třetí adventní neděle ve skanzenu  
voněla vánočním cukrovím. Děti 
si zkoušely upéci vlastní vánoční 
cukroví. Z rozváleného lineckého 
a perníkového těsta vykrajovaly 
oblíbené tvary, které zdobily 
vybraným kořením a následně 
upekly v peci hrázděného statku. 
Součástí adventu byla i soutěž 
o nejchutnější vánočku. Nejlepší vánočku upekla paní Petra Klímová 
z Chomutova, která získala dárkovou tašku a permanentní vstupenku 
do PZOO.

Akce pro školní kolektivy 
Výukové programy 

Programy ve Staré Vsi si  převážně vybíraly mateřské školy, nejčastěji 
volily téma Život na statku.

29. 9. Pohádkový les

Druhý ročník této akce si v areálu Staré Vsi zorganizovala MŠ Kvítko 
z Chomutova. Po připravené trase procházeli rodiče s dětmi a společně 
u pohádkových postav plnili úkoly. Celá akce byla zakončena zpěvem 
a opékáním špekáčků u společného táboráku za stodolou hrázděného 
statku. 

50 účastníků

Mikuláš na statku
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17.10. Projektové dopoledne 

Areálu Podkrušnohorského zooparku využila Praktická a speciální ZŠ 
Chomutov, která si pro žáky školy připravila zábavné soutěže i pohybové 
hry v tomto prostředí spojené i s prohlídkou jednotlivých objektů. Celé 
dopoledne vyvrcholilo vyhodnocením soutěží a společným zpěvem 
u táboráku a opékáním buřtů.

60 účastníků

12.12. a 21.12. Vánoční besídky 

Starou Ves si také vybraly pro své vánoční besídky třídy z Praktické 
a speciální ZŠ v Chomutově. Ve stodole krušnohorského statku 
se svým pěveckým i hereckým vystoupením rozloučili se starým 
rokem. Na toto setkání si připravili vlastnoručně upečené vánočky 
a cukroví.

60 účastníků

Soutěže pro školní kolektivy
26. 6. Soutěž o nejlepšího strašáka

Soutěž navazuje na staré české lidové tradice, kdy se na venkově 
umísťoval panák – strašák na zahrádku či pole, aby odháněl okolní 
ptactvo, které by poškodilo úrodu. 

Tato soutěž je určena pro děti mateřských a základních škol. Děti se  
nejdříve v rámci výuky seznamují s významem původních strašáků 
a následně celá třída společně vyrobí jednoho strašáka z přírodních 
materiálů. 

S tímto strašákem přišly do Staré Vsi čtyři Mateřské školky 
z Chomutova, kde z vytvořených přírodních děl vznikla jedinečná galerie 
na plotě. Pro žáky byl připraven doprovodný program jehož součástí 
byla například poznávací soutěž s tématem dobových předmětů, jízda 
na ponících, skákání v pytli či jízda na koloběžkách. 

Workshopy – řemeslné dílny
Celoroční kulturní program v roce 2012 nově obohatily víkendové 
řemeslné dílny.

Návštěvníci si během jarních a letních víkendů vyzkoušeli, jak si 
vlastním způsobem upravit tričko, vyrobit košíček, či vykovat vlastními 
silami ozdobnou skobu.

Řemeslné dílny obohatil i folklórní soubor Jirkovák nejen svým tanečním 
a pěveckým vystoupením ale i ukázkami z tradičních dovedností našich 
předků – vázání košťat z březového proutí, předení na kolovrátku, praní 
v neckách a bělení prádla na sluníčku.

Pravidelnými návštěvníky workshopů byly kolektivy dětí z Dětského 
domova Chomutov. 

14. 4. Pleteme košíky z pedigu

Účastníci odpoledního workshopu se naučili vyrábět košíky z pedigu 
a odnesli si domů vlastní originální výrobky. 

12. 5. Triky s triky

V průběhu workshopu se starší trička změnila v nová pomocí metody 
savování.

Soutěž o nejlepšího strašáka
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26. 5. Drátkování

Vyzkoušet svou zručnost a vytvořit zajímavý šperk technikou drátkování 
si mohli všichni návštěvníci dalšího z květnových workshopů.

16. 6. Odpoledne s malířem a kovářem 

Umělecký kovář předváděl ukázky svého řemesla a výtvarně zaměření 
návštěvníci měli možnost konzultovat svá díla s akademickým malířem. 

23. 6. Sypaná batika

Kdo chtěl na léto originální šátek či šálku vlastní výroby, využil možnost 
naučit se zdobit látky metodou sypané batiky. Během slunečného 
odpoledne vznikly ve Staré Vsi krásně zdobené modely. 

6.10. Podzimní dekorace z přírodních materiálů

Závěsné dekorace z materiálu, který bylo možné nasbírat při procházce 

Odpoledne s malířem

lesem udělali radost dětem i dospělým. 

Soutěže pro veřejnost
23.6. Svatojánská noc

V soutěži pro účastníky Rodinného zápolení, celoročního projektu  
Statutárního města Chomutov pro rodiny s dětmi, získávali účastníci za 
splněné úkoly postupně devět bylin. Na konci soutěžní trasy je čekal 
ukrytý poklad a opékání špekáčků. 

29. 10. Plackování

Nedělní odpoledne ve Staré Vsi bylo věnováno soutěži o nejlepší 
placku z brambor, cuket, květáku nebo škvarků. Porota byla sestavena 
z nesoutěžících návštěvníků, kteří hlasovali pro tři nejlepší výrobky. 
Vítěz získal dárkové předměty a vstupenky do Podkrušnohorského 
zooparku.

Sešlo se 10 vzorků soutěžních placek, z nichž byly vybrány 3 nejlepší. 
Příjemným překvapením na této akci byla i účast dětí z Podzimního 
ekotábora zooparku, které se umístily na pěkném třetím místě.
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Kampaň na záchranu velkých zvířat 
jihovýchodní Asie

Evropská asociace zoo a akvárií 
(EAZA) vyhlásila pro období 

2011 – 2013 v pořadí již desátou kampaň na záchranu ohrožených 
živočichů. Pozornost odborníků a veřejnosti je v rámci EAZA-IUCN/
SSC Southeast Asia Campaign 2011-2013 soustředěna na ohrožená 
zvířata jihovýchodní Asie a zaměřuje se jak na velké, veřejnosti známé, 
obratlovce, jako například orangutani, sloni indičtí či tygři sumaterští, 
tak i na druhy méně známé jako například kahau, banteng či vzácný tur 
a „vlajkový“ druh kampaně saola. Tato zvířata obývají velmi různorodá 
prostředí a kampaň zdůrazňuje, že přísná ochrana těchto oblastí je 
jedinou možností, jak zajistit budoucnost populacím ohrožených druhů. 

Podkrušnohorský zoopark podpořil tuto kampaň především osvětou 
mladé generace prostřednictvím několika aktivit. Kampaň odstartovala 
výtvarnou soutěží NA VLASTNÍ TRIKO, určenou široké veřejnosti. 
Vlastnoručně zdobená trika pomohla výstižně sdělit poslání a cíl 
kampaně. V průběhu jarních prázdnin byla v areálu zooparku připravena 
vědomostní soutěž DOSTAŇTE NÁS, díky které se návštěvníci blíže 
seznámili s dvanácti druhy živočichů žijícími v jihovýchodní Asii. 
V letní sezóně byla v rámci kampaně připravena v areálu zooparku 
terénní luštitelská soutěž pro týmy starších žáků KŘÍŽEM KRÁŽEM 
ZOOPARKEM na téma „Zelený mor – palma olejná“, soutěžní křížovku 
bylo možné luštit také na stránkách časopisu Oáza do konce srpna. Do 
této korespondenční soutěže se zapojilo 48 luštitelů z různých krajů. 
Výhry putovaly například až do Plzně. Předávání důležitých informací 
a možností, jak pozitivně ovlivnit svým spotřebitelským chováním stav 

životního prostředí se dařilo i prostřednictvím speciálních zážitkových 
programů, které byly začleněny do programu letních ekotáborů.  

Hlavní osvětovou akcí zacílenou na nejmladší věkové kategorie 
byla výtvarná soutěž V DŽUNGLI. Zájem o účast projevily školy 
z Chomutovska a z Mostecka, přihlášeno bylo 110 výkresů a objektů od 
197 zúčastněných dětí. Dětské práce vznikaly v období od května do 
září 2012. Děti z mateřských škol a žáci základních škol pomohli svou 
tvorbou upozornit na ohrožené druhy zvířat jihovýchodní Asie. Práce 
byly vystaveny poprvé na DEN ZVÍŘAT 6. 10. v areálu zooparku, poté 
byly vystaveny v prostorách restaurace Tajgy. 

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 

Na počátku roku 2012 proběh-
la inovace vzdělávacích pro-
gramů, do které byli zapojeni 
také studenti Střední průmys-
lové školy v Chomutově, kteří 
projevili zájem spolupracovat 
se zooparkem v rámci mezi-
národního projektu Komenius 
– „Young European Volunte-
ers“ se zaměřením na téma 
ochrana zvířat.

Týmy studentů z 1. – 3. 
ročníku pod vedením paní 
Mgr. Marie Bečvářové 
připravovaly a v březnu 2012 
v praxi odzkoušely vzdělávací 
programy pro několik tříd 
ZŠ. Výsledky spolupráce 
a vlastní aktivity prezentovaly 
ve Staré Vsi v zooparku 
v rámci konference s účastí 

EKOCENTRUM

Výukový program Krmítko
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zahraničních studentů. Studenti SPŠ splnili také jeden z dalších cílů 
svého projektu: zajistili opravu zemědělských strojů ve Staré Vsi. 

Vzdělávací programy pro školní i mimoškolní kolektivy jsou prioritní 
aktivitou v nabídce environmentální výchovy a osvěty. V uplynulém roce 
proběhlo celkem 86 vzdělávacích programů, kterých se zúčastnilo 1 745 
žáků z mateřských, základních a středních škol. Jako způsobu obohacení 
výchovy a vzdělávání využívají environmentálních programů nejvíce 
pedagogové 1. stupně základních a mateřských škol. Nejatraktivnější 
vzdělávací program pro předškoláky a žáky 1. stupně základních škol 
byl program “Mašinkou za zvířátky“, který kombinuje prohlídku části 
areálu mašinkou Lokálkou Amálkou a hravý program seznamující děti 
s životem zvířat.  Na podzim a v zimě patřil mezi favority této věkové 
kategorie vzdělávací program „Krmítko“, který dětem a pedagogům 
nabízí praktické návody a inspiraci, jak pomáhat zvířatům přežít zimu 

a při tom přírodě neškodit. Pro starší žáky volili pedagogové programy, 
které řeší téma ochrany přírody. Upřednostňovány byly zejména 
novinky pro rok 2012, programy „Ptačí svět“, „Příroda v ohrožení“ či 
„Biodiverzita“. Zájem projevily školy také o programy přibližující žákům 
původní řemesla a tradice spojené s životem na statku probíhající ve 
Staré Vsi.

Návštěvnost vzdělávacích programů v průběhu let 2007 – 2012.

Rok 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Počet žáků 1745 1301 1356 3059 783 0

V rámci nabídky aktivit pro školy byly uspořádány další ročníky 
tvořivých soutěží podporující znalost lidových tradic a rukodělnou práci 
s přírodninami. 

29. 6. „O nejhezčího strašáka“ 

- soutěž spojená s programem ve Staré Vsi 

26. – 30. 11. „Zdobení vánočních stromků“

- akce pro školní kolektivy i veřejnost

Je potěšující, že některé školní kolektivy se pravidelně účastní těchto 
akcí, některé již 5. rokem a zároveň přibývají zcela nový soutěžící. Letos 
se nově do zdobení stromků v areálu zooparku zapojily také rodiny či 
skupiny seniorů. Celkem bylo nazdobeno 18 stromků. 

EKOTÁBORY

V době školních prázdnin od jara do podzimu pořádá zoopark příměstské 
ekotábory pro děti od 6 do 12 let.  Během roku 2012 se zúčastnilo 
ekotáborů celkem 242 dětí.

V programu ekotáborů je kladen důraz na rozvíjení kladného vztahu 

Výukový program Máme rádi zvířata
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dětí k přírodě, pochopení ekologických souvislostí a aktivní odpočinek 
v příjemné atmosféře. 

Nabídku jarních prázdnin v zooparku využilo celkem 20 dětí 
z Chomutovska i Mostecka. Děti byly motivovány světem draků, do 
kterého bylo ukryto mnoho témat o přírodě a její ochraně. 

Kapacita letních ekotáborů nestačila pokrýt zájem veřejnosti. Během 
šesti týdnů prožilo „Cestu do pravěku“ celkem 216 dětí z Chomutova, 
Mostu, Slaného i Žatce. Zázemí pro dva běhy ekotáborů poskytl zoopark 
také Ekocentru Dymnivka z Postoloprt,  kterých se zúčastnilo celkem 50 
dětí. 

Tečku za ekotábory udělaly krátké podzimní prázdniny, které v zooparku 
strávilo 6 dětí. Hlavní část programu probíhala ve Staré Vsi, děti si 
vyzkoušely různé lidové zvyky a tradice, mimo jiné se zapojily do soutěž 

v Plackování, pro kterou bylo nutné vlastnoručně vyrobit a usmažit 
bramborové placky.  

Účast na letních táborech 2009 – 2012.

Rok 2012 2011 2010 2009
Počet dětí 242 247 224 100

SPOLUPRÁCE EKOCENTRA S JINÝMI ORGANIZACEMI 

Rok 2012 přinesl Ekocentru PZOO několik příležitostí k rozvíjení kontaktů 
s německými partnery. V první polovině roku 2012 Ekocentrum opětovně 
navázalo úzkou spolupráci se saskou organizací Naturpark „Erzgebirge/
Vogtland“, cílem společné komunikace bylo pokračování v organizaci 
vzdělávacích aktivit zacílených na české a německé studenty. Jedním 
z hlavních výstupů spolupráce a společného plánování bylo uspořádání 
2. ročníku česko-německého tábora (11. – 19. 8.) zaměřeného na 
obnovu a péči o rašeliniště v Krušných horách a hledání společných 
kulturních kořenů. Za českou stranu se účastnilo šest studentů ve 
věku 16 – 23 let, pobyt byl studentům hrazen z Fondu malých projektů 
Euroregionu Krušnohoří.

Přínosem pro účastníky projektu byly rozmanité informace na 
téma ochrany biodiverzity krajiny, NATURA 2000 a stavu životního 
prostředí. Velký důraz byl kladen také na poznávání společných 
kulturních kořenů, které jsou dány z velké míry obydlením společného 
přírodního prostoru Krušných hor. Zároveň účastníci tábora získali 
řadu praktických zkušeností s ochranným managementem biotopu 
rašeliniště, kdy pomáhali vybudovat dřevěné přehrážky v odtokových 
kanálech na rašeliništi Stengelheide v blízkosti českoněmecké hranice 
u Reitzenhainu. Na české straně byl německým účastníkům představen 
Podkrušnohorský zoopark, jeho poslání a také kulturně-historické prvky 
v jeho areálu. Účastníci se zde přímo podíleli na obnově staroslovanské 
chýše. V rámci česko-německého tábora proběhla řada exkurzí a setkání 
s odborníky, které byly vystřídány relaxací a aktivitami podporujícími 

Divadelní představení na Ekotáboře
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která podpořila v roce 2011 celorepublikovou akci hromadného sázení 
stromů organizovaného Nadací Partnerství. V roce 2012 zoopark tuto 
akci pro veřejnost s cílem připomenout důležitost a význam stromů 
zopakoval. Možnost zasadit strom v areálu zooparku využili jak 
jednotlivci, tak i dvojice, rodiny či kolektivy neziskových organizací. 
Celkem bylo během šesti hodin vysázeno 41 stromů v areálu zooparku. 
Kromě dubů, buků a lip byly vysázeny také vrby či druhy významné 
pro zpestření potravy ptactva jako temnoplodec či jeřáb ptačí. Kromě 
dobrého pocitu si každý, kdo tímto způsobem pomohl zlepšit životní 
prostředí, odnesl také pamětní list a informace ke konkrétnímu druhu 
dřeviny, kterou zasadil.

DÁRCOVSKÉ SMS POMÁHAJÍ 
ZVÍŘATŮM V ZOOPARKU

V dubnu 2012 byl zahájen nový projekt 
DMS sbírky „Získání příspěvků na péči 
a krmivo pro chovaná zvířata“. V období 
duben až prosinec 2012 bylo přijato 
celkem 174 DMS, největší podpory se 
dostalo šelmám, více než 15 DMS získal 
medvěd hnědý, vlk euroasijský a tuleň 
kuželozubý. 

Podkrušnohorský zoopark v Chomutově děkuje všem, kteří v průběhu 
let 2008 až 2012 zaslali dárcovskou SMS některému ze zvířat, které 
zoopark chová a podpořili tak péči o ně. Zároveň zoopark děkuje Fóru 
dárců, které přispělo finančním dary na sbírkový účet projektu a nadále 
zprostředkovává Podkrušnohorskému zooparku tuto podporu ze strany 
veřejnosti. 

sbližování skupiny českých a německých účastníků. Jedním 
z naplněných cílů byla také motivace studentů pro další působení 
v oblasti ochrany přírody.

Začátkem léta byla nově navázána spolupráce s dalším německý 
partnerem, saským centrem ochrany přírody „Naturschutzzentrum 
Erzgebirge“, které sídlí v blízkosti města Annaberg. V rámci několika 
vzájemných návštěv proběhla výměna zkušeností a inspirace mezi 
lektory environmentální výchovy, zejména při realizaci vzdělávacích 
programů, díky které každá strana získala cennou zpětnou vazbu. 
Spolupráce vyústila v závěru roku v přípravu společného projektu 
vybudování interaktivní naučné stezky. 

Novou zkušeností bylo zapojení Ekocentra do aktivity Muzea v České 
Lípě, které na Den zvířat 4. 10. 2012 přizvalo zoologické zahrady 
Ústeckého kraje a libereckou zoologickou zahradu ke společné 
prezentaci a zajištění vzdělávacích aktivit pro základní školy z tohoto 
regionu.

V průběhu roku pokračovala také započatá spolupráce s Městským 
ústavem sociálních služeb v Chomutově. Ekocentrum připravilo pro Klub 
seniorů přednášku o zvířatech a životním prostředí, včetně programu 
s kontaktními zvířaty. Chomutovští senioři byli přizváni ke společné 
organizaci ekologických osvětových akcí pro veřejnost. Aktivně se 
podíleli na realizaci soutěží pro rodiny s dětmi v rámci oslav Dne zvířat 
a Dne stromů.

SÁZENÍ STROMŮ – AKCE ZASAĎTE SI SVŮJ STROM 
20. 10. 2012

Podkrušnohorský zoopark byl jednou z organizací v České republice, 
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ADOPCE 
A SPONZORING

V roce 2012 podpořilo chov 
našich zvířat finančním příspěvkem 
144 adoptivních rodičů a sponzorů. 
Jsou mezi nimi soukromé osoby, 
třídy škol a školek nebo kolektivy 
organizací, firem a společností.

Adoptivní rodiče i sponzoři věnovali v roce 2012 na chov zvířat 
celkem 206.525,- Kč. Tato částka byla použita na část nákladů na chov 
a výživu zvířat.

V rámci akce Den adoptivních rodičů proběhlo dne 30. 8. 2012 pravidelné 
každoroční setkání spojené s doprovodným programem, kterého se 
zúčastnilo 60 adoptivních rodičů a sponzorů. 

Všem adoptivním rodičům a sponzorům patří velké poděkování!!

Nejvyšší darované částky:

JEDNOTLIVEC ŠKOLA/ŠKOLKA ORGANIZACE
16.000,- 6.000,- 26.000,-

Nejoblíbenější zvířata pro adopci / sponzoring: 
chameleon jemenský 
burunduk páskovaný
želva stepní – čtyřprstá 
páv korunkatý
trnorep africký

Adoptivní rodiče

6.A, 8. ZŠ Chomutov chameleon jemenský
Adam a Martin Královi kočka stepní - manul
Alena Ivincová blavor žlutý
Alena Kahapková želva čtyřprstá stepní
Anetka Černohorská, Daniel Zíbrt, 
Miroslav Krejčí, Miroslav Macurák, 
Petra Sladká

ještěrka perlová

Anetka Zrostlíková chameleon jemenský
Anna Pivoňková scink válcovitý
Barbora Škarvadová želva zelenavá
Barunka Laštovková trnorep africký
Bc. Jana Kozáková kočka divoká
Bioptická a cytologická laboratoř s. r. o. 
(v zastoupení: MUDr. Miroslav Šulc)

sup bělohlavý

Bočkovi a Krylovi koza walliská
Bruno Fischer kachnička mandarinská
Čenda, Čudlalka, Gotiér, Krutor trnorep africký, žebrovník Waltlův
Členové TOM 19045 Výrové 
z Postoloprt - učitelka Květa Fialová 
- Jožka Hrdina - Roman Sladký - Kája 
Vrba - Míša Konrád - Tom Nquyen 

trnorep africký

Daniela Vajshajtlová poletuška slovanská
Denis Veselý morče domácí
Děti z 1.B s tř. uč. M. Markovou chameleon jemenský
Dolejšová Ludmila 2 medvědi hnědí
Dominik Vávrů želva stepní - čtyřprstá
ESOZ - Palacká Chomutov užovka levhartí, chameleon jemenský, 

kuňka východní, užovka stromová, králík 
domácí, tarbík velký, páv korunkatý, 
ještěrka perlová   

Eva Halmiová koza domácí, králík domácí, želva stepní 
- čtyřprstá

František Klička kuňka východní
Gabriela Hájková morče domácí
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Gabriela Hájková morče domácí „Čumina“
Hana Tomsová kaloň egyptský, koza kamerunská
Hudební skupina Makovec zubr evropský
Hunter Douglas Kadaň, s. r. o. medvěd hnědý, sovice sněžní
Hypoteční banka, a. s. kuňka východní, páv korunkatý, králík 

domácí, kalous ušatý, koza domácí, 
kormorán velký

Hypoteční banka, a. s. medvěd hnědý
III.A ZŠ Zahradní, Chomutov chameleon jemenský
Informační centrum Severočeských 
dolů, a. s.

páry hýlů obecných, čížků lesních, 
stehlíků obecných a hrdličky divoké

Ing. František Kozel kozel karpatský
Ing. Jan Řehák orel východní
Ing. Martin Kovář jezevec lesní
Ing. Rudolf Kozák rys karpatský
Irena Pikalová koza kamerunská
Iva Žáčková a MUDr. Tomáš Zelenka kachnička mandarinská
Ivana Kordulíková kraska červenozobá
J.a H.Remišovi zmije růžkatá
Jan a Eliška Marešovi medvěd hnědý
Jan Pihrt želva bahenní
Jan Tóth agama hardún
Jana Marečková velbloud dvouhrbý - Regína,uherský 

stepní skot,skotský náhorní skot
Jana Vaňhová - hejtmanka Ústeckého 
kraje

mýval severní

Jaroslav Forejt chameleon jemenský, blavor žlutý
Jaroslav Nerad tarbík velký
Jaroslava Kratochvílová páv korunkatý
Jiří Veselý páv korunkatý
Jiřík Marek dvouhlavá užovka hladká
Jiřina Chloubová a Milan Zelenka chameleon jemenský
Jitka Valentová DiS. kuňka východní
Kamila Šedová chameleon jemenský
Kateřina Melichová ještěrka perlová

Klub seniorů Chomutov - Úterní 
skupina

koza walliská, zrzohlávka rudozobá

Lada Jirotková a Josef Krajkář burunduk páskovaný
Lada Talaváňová svišť stepní
Lada, Věra a Kristýna Ženíškovi pestruška písečná
Lenka Frelichová labuť velká
Linda Tomšovičová žebrovník Waltlův
Luboš Imr žebrovník Waltlův
Lucie Fibrichová labuť velká
Lucie Zebischová koza domácí
Lukáš a Pavla Hablawetzovi hýl obecný
Marcel Pitterling kalous ušatý, husice liščí, kuňka východní
Marcela Zámečníková a Aleš Laslofi burunduk páskovaný
Marek Brnada chameleon jemenský
Marie Bičišťová želva stepní - Zuzanka
Marie Hellerová páv korunkatý
Marie Pikalová koza karpatská
Marta Stryjová páv korunkatý
Martin Onak sysel obecný
Martin Pacholet jeřáb popelavý
Martin Šopf agama hardún
Martina a Tonda Klimovi želva čtyřprstá stepní, želva zelenavá
Martina Dlouhá a Luděk Přibyl kuňka východní
Martina Protivová tarbík velký
Mateřská škola Chomutov, Šafaříkova 
4335

králík domácí

Mateřská škola Klubíčko, Jirkov chameleon jemenský
Matyáš Boček chameleon jemenský
Matyáš, Renata a Petr Bočkovi, Jana a 
Pavel Krylovi

koza walliská

Mgr. Helena Remišová a Míša, Bibi, 
Terka a Daník

chameleon jemenský

Mgr. Vladimíra Šlencová želva bahenní
Michaela Švandová a Antonín Vávra burunduk páskovaný
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Michal Gaj burunduk páskovaný
Miroslava Šapovová želva stepní - čtyřprstá
Monika Teršlová hrdlička čínská
MŠ - POHÁDKA Jirkov želva bahenní, chameleon jemenský
MŠ jirkov - Mašinka, třída Berušek a 
Motýlků a děti z německé MŠ - Duha

želva čtyřprstá stepní

MUDr. Dagmar Marečková a Jiřík 
Marek

velbloud dvouhrbý - Kublaj

MUDr. Eva Šulcová vlk eurasijský
MUDr. Ondřej Procházka puštík obecný
MUDr. Tomáš Zelenka kachnička mandarinská
MUDr. Valeš Jiří pony shetlandský
MUDr. Zdeňka Řepková bobr evropský
Naďa Ivanková charza žlutohrdlá
Nelinka Smržová užovka amurská 
novomanželé Němcovi ještěrka paví
Olga Kopáčová kozorožec alpský
PaedDr. Soňa Valušková sova pálená
Pavel Holan trnorep africký
Petr Matějka chameleon jemenský, zmije obecná, 

zmije růžkatá, žebrovník Waltlův
Petr Novotný pony shetlandský
PhDr. Hana Šťastná zmije růžkatá
Radek Požga kachnička mandarinská
RB dent s.r.o. chameleon jemenský
RNDr. Jaroslav Jochman výr velký
rodina Čížkova z Chomutova a 
Panenského Týnce

čížek lesní

rodina Faltejskova burunduk páskovaný
rodina Majerů chameleon jemenský
rodina Pouzarova trnorep africký
rodina Urbanova burunduk páskovaný
rodina Vávrů trnorep africký
Sabinka Vaňhová pony shetlandský

SANDVIK CHOMUTOV PRECISION 
TUBES spol. s r. o.

králík domácí, ovce merino

Střední škola energetická a stavební, 
Chomutov, Na Průhoně 4800, 
příspěvková organizace

svišť stepní - bobak, straka modrá

Střední škola energetická a stavební, 
Chomutov, Na Průhoně 4800, 
příspěvková organizace - třída PO4

koza domácí

ŠD a ZŠ Konečná Karl. Vary puštík obecný,želva stepní-čtyřprstá
Školní družina III. odd. - II.B a III.A, 
Základní škola Chomutov, Hornická

muflon

Školní družina při ZŠ Březenecká muflon, sysel obecný, labuť velká, 
chameleon jemenský, kuňka východní

Školní družina, 5. ZŠ Písečná 5144, 
Chomutov

želva čtyřprstá stepní, koza kamerunská

Školní družina, ZŠ Chomutov, Školní koza kamerunská
Tereza a Petr Treutnerovi páv korunkatý
Tereza Skálová poletuška slovanská
Tomáš Pihrt kuňka východní
Třída 4.A a Mgr. Květa Bauerová , ZŠ 
Zahradní, Chomutov

želva bahenní

Třída 5.A ZŠ Dukelská, Kraslice chameleon jemenský
Třída 5.B a tř. uč. Wiedenová, ZŠ Ak. 
Heyrovského, Chomutov

burunduk páskovaný

Třída 5.B ZŠ Zahradní Chomutov sysel obecný
Třída 7.A a tř. uč. Jitka Ibrahim chameleon jemenský, ještěrka perlová
Třídy II.C a II.D ZŠ Prokopa Holého, 
Louny

koza walliská

Václav Malhaus sýček obecný
Věra Slancová velbloud dvouhrbý
Veronika Losová páv korunkatý
Veronika Matošková chameleon jemenský
VI. třída ZŠ a MŠ Strupčice kaloň egyptský
Základní škola a Mateřská škola 
Březno

králík domácí, páv korunkatý
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Základní škola a Mateřská škola 
Chomutov, 17. listopadu

koza domácí, tarbík velký, burunduk 
páskovaný, páv korunkatý

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ 
ŠKOLA NELUMBO Education, o.p.s.

svišť stepní, chameleon jemenský

Základní škola Hranice, okres Cheb burunduk páskovaný
Zlata, Sofinka a Jan Čákovi svišť stepní - bobak
ZŠ Měcholupy želva bahenní, chameleon jemenský
Žáci 5.tř. ZŠ a MŠ Lužec nad Vltavou páv korunkatý
Žáci ZUŠ Rakovník orel mořský

Sponzoři

Petr Chytrý netopýr
Vanda Hybnerová takin indický

Jana Marečková
velbloud dvouhrbý, vlk 
eurasijský

Eva Boguská ovce domácí valašská
Jarmila Čížková zubr evropský
Členové  Rady Ústeckého kraje ve spolupráci se 
společností NET4GAS s. r. o.

tuleň kuželozubý

Základní škola Hranice, okres Cheb rys karpatský
Lukáš Panchartek manul
Jana Marečková los evropský
David Růžička zubr evropský
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ZOOLOGIE

Celkový stav chovaných zvířat 
k 31. 12. 2012 čítal 1138 jedinců ve 
161 druzích.  
Do programů EEP a ESB je zapojeno 
18 druhů zvířat.
Výnos z prodeje zvířat soukromým 
chovatelům činil 387 000,- Kč. 

Savci

Po dohodě se správcem plemenné knihy byl k samici rysa karpatského, 
Lynx lynx carpathicus, která je z genetického hlediska velmi cenná, 
dopárován nový samec ze Zoo Liberec. Stávající samec byl umístěn do 
Zoo Děčín. První úspěšně odchované mládě z roku 2011 jsme umístili 
do Zoo Mulhouse ve Francii.
Tři ze čtyř koček divokých, Felis silvestris odchovaných v roce 2010 se 
podařilo umístit do Zoo Miskolc, Zoo Děčín a Zoo Ohrada. Následovat 
bude opětovné spojení chovného páru.
Chov manulů, Otocolobus manul byl poznamenán úhynem jedenáctileté 
samice a skutečností, že mladá samice z nově sestaveného páru 
porodila dvě mrtvá mláďata. Následným krokem je zajištění příchodu 
nové samice a pokračování v chovu se dvěma páry. 
V polovině roku byl do zooparku umístěn nový samec norka evropského, 
Mustela lutreola, který je prokazatelně plodný a tedy schopný se správně 
chovat k samici během říje. 
Jen z poloviny byl úspěšný tento rok v chovu charz žlutohrdlých, Martes 
flavigula. V dubnu narozené mládě po čtyřech měsících uhynulo.
Skupina tuleňů kuželozubých, Halichoerus grypus je stabilní a beze 
změn, chováme jednoho z nejstarších samců v celém evropském chovu 
a tři samice. Jejich expozice je ovšem technicky a morálně zastaralá, 
a proto je nutné připravovat podklady pro vybudování expozice nové.
Desetičlenná skupina jediných zástupců opic v zooparku, makaka 

magota, Macaca sylvanus, se rozrostla o jedno odchované mládě.
Erbovní zvíře zooparku, zubr evropský, Bison bonasus bonasus je 
chován ve dvou oddělených skupinách. Ve skupině chované v hlavní 
expoziční části zooparku se mladé samici narodilo ke konci roku její 
první mládě.
Chov takinů indických, Budorcas taxicolor taxicolor byl úspěšný 
i v letošním roce. Samička, která se narodila v únoru je přislíbena do Zoo 
Drážďany a dvě samice narozené v předchozích letech odešly do Zoo 
Praha a do Zoo Děčín. 
Z našich šesti chovaných zástupců jelenovitých jsou nejvzácnějšími 
jeleni bucharští, Cervus elaphus bactrianus. V rámci euroasijských 
zoologických zahrad je tento druh chován pouze v 10 institucích. V naší 
skupině se letos narodila tři mláďata, odchov se podařil u dvou z nich. 
Šest mláďat se odchovalo u jelena milu, Elaphurus davidianus. 
V rámci chovatelské spolupráce jsme odeslali mladou samici losa 
evropského, Alces alces alces do Zoo Riga. Naplánovaný je příchod 

Mládě kozorožce alpského
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dvou nových samic.
Stádo kozorožců alpských, Capra ibex ibex se rozrostlo o dvě 
dovezené samice a pět odchovaných mláďat. 
Stádo vzácně chovaných ovcí stepních-arkalů, Ovis vignei zůstalo 
v nezměněném počtu devíti kusů. 
V rámci 17 institucí chovajících pižmoně grónského, Ovibos moschatus 
wardi vládne neutěšená situace kolem jejich chovu. Ke stávajícímu 
samci se nám v konečném důsledku nedaří sehnat novou samici.

Významnou skupinu zvířat chovaných v zooparku tvoří domácí zvířata. 
V letošním roce zde bylo zastoupeno 5 plemen turů, 7 plemen ovcí 
a 5 plemen koz. Odchovy se podařily u skotského náhorního skotu, 
Bos taurus, buvola domácího, Bubalus bubalis a uherského stepního 
skotu, Bos taurus i všech druhů koz a ovcí, kromě ovcí walliských. 

Nejmenším zástupcem u nás chovaných plemen koní je pony 
shetlandský, Equus caballus, 
do jehož skupiny letos přibyla 
tři hříbata. Odchovaná hříbata 
máme i u dalších plemen: 
fjordský kůň, Equus caballus, 
tarpan Equus caballus, anglický 
plnokrevník, Equus caballus 
a český teplokrevník, Equus 
caballus. 
 V letošním roce jsme získali 
výměnou mladou samici osla 
domácího, Equus asinus. 
Chovaná skupina se ještě 
rozrostla o odchovaného oslíka.

Ptáci

Současná kolekce chovaných 
sov čítá 11 druhů. V letošním 
roce byly nově sestaveny páry 
kulíšků nejmenších, Glaucidium 
passerinum a sýčků obecných, 

Athene noctua. U puštíků bradatých, Strix nebulosa byly dvě čisté 
snůšky. Jedno mládě se vylíhlo u puštíků bělavých, Strix uralensis, po 
týdnu však z hnízdní budky zmizelo. Jen jedno mládě odchovaly sovy 
pálené, Tyto alba a po několika letech se podařilo ze tří vajec odchovat 
jedno mládě u výrečků malých, Otus scops.
Orli stepní, Aquila nipalensis snesli tři vejce. Jedno vejce, které 
bylo oplozené, samice rozšlápla. Zbylá dvě vejce byla neoplozená. 
Nově sestavený pár orlů východních, Haliaeetus pelagicus úspěšně 
zahnízdil a vyvedl mládě. Několik dní před plánovaným odchodem 
ze zooparku bylo mládě nalezeno mrtvé. Úspěšná nebyla sezóna 
u orlosupů bradatých, Gypaetus barbatus, kteří snesli dvě vejce. 
Jedno z vajec bylo ponecháno na hnízdě a druhé bylo umístěno do 
líhně. Ukázalo se, že vejce na hnízdě bylo neoplozené. Ve vejci v líhni 
uhynulo mládě na konci inkubace. 
Skupinu krasek červenozobých, Urocissa erythrorhyncha jsme doplnili 
o novou samici. Deset mláďat se vylíhlo u strak modrých, Cyanopica 
cyana a šest mláďat vyvedli alexandři čínští, Psittacula derbiana. 
U obou odchovů byly zaznamenány výrazné ztráty způsobené 
predátory. 

Kulíšek nejmenší

Pony shetlandský - hříbata
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V průchozí vodní voliéře úspěšně vyvedli mláďata kvakoši noční, 
Nycticorax nycticorax, a poprvé zahnízdili kolpíci bílí, Platalea 
leucorodia. Vylíhlá mláďata se odchovat nepodařilo.
Z vrubozobých úspěšně odchovaly housata bernešky velké, Branta 
canandensis a husy tibetské, Anser indicus. Naši největší vodní ptáci 
pelikáni bílí, Pelecanus onocrotalus odchovali jedno mládě. Chovnou 
skupinu pelikánů kadeřavých, Pelecanus crispus jsme po domluvě 
s koordinátorem doplnili o nového mladého samce. Chovné páry 
zahnízdily, vejce v obou snůškách byla ale neoplozená.
Dvě mláďata se podařilo odchovat u jeřábů panenských, Grus virgo. 
Příchodem nových dytíků úhorních, Burhinus oedicnemus se podařilo 
sestavit dva nové nepříbuzné páry, které následně snesly vejce. 
U jednoho páru byla vejce poškozena a vyřazena, samice z druhého 
páru na vejce zasedla, po týdnu vejce z hnízda zmizela.
Z Varšavské zoo jsme získali samici bukače velkého, Botaurus stellaris, 
která byla umístěna ke stávajícímu samci v průchozí voliéře vodních 

ptáků. Bukač velký patří v zoologických zahradách k vzácně chovaným 
druhům. 
U jeho menšího příbuzného – bukáčka malého, Ixobrychus minutus se 
nám také podařilo sestavit mladý pár. 

Terárium

Mezi letošní nejvýznamnější terarijní úspěchy patří početný odchov 
šestnácti mláďat štíhlovky podkovní, Hemorrhois hippocrepis. Tato 
užovka se v našem teráriu rozmnožila poprvé.
Dalším druhem, který se podařilo rozmnožit je užovka stromová, 
Zamenis longissimus. Vylíhla a odchovala se čtyři mláďata.
Velmi úspěšný byl chov největšího evropského slepýšovitého plaza, 
blavora žlutého, Pseudopus 
apodus. Vylíhlo se rekordních 
dvacet jedna mláďat.
Rozmnožili jsme i všechny tři 
chované druhy želv. Podařilo 
se odchovat jedenáct mláďat 
u želv stepních, Testudo 
horsfieldii a dvě mláďata u želvy 
zelenavé, Testudo hermanni. 
Zajímavý průběh měl letošní 
odchov želv bahenních, Emys 
orbicularis. Chovná skupina se 
rozšířila o čtyři nové jedince 
získané ze Zoo Ostrava. 
Zvířata se opakovaně pářila, 
ale později se podařilo objevit 
jen jednu snůšku, ze které se 
následně vylíhlo jediné mládě. 
O to více překvapující bylo 
pozdější objevení sedmi mláďat, 
pocházejících ze dvou různých 
snůšek, přímo ve venkovním 
teráriu. Tento přirozený odchov 
vyvrcholil líhnutím mláďat 
v tom nejnepříznivějším období 

Jeřábi panenští s mláďaty

Bukač velký
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podzimu, kdy noční teploty klesaly ke 4°C. Malé želvy se líhly v noci 
nebo ještě za tmy, brzy ráno. Ze sedmi mláďat se podařilo tři odchovat.
Do terária zooparku se dostalo zajímavé handicapované 
zvíře – čerstvě narozené mládě užovky hladké, Coronella 
austriaca, se dvěma hlavami. Toto mládě měřilo v době, 
kdy bylo do zooparku doneseno, pouhých 12cm. Vzhledem 
k tomu, že nebylo možné mláděti předkládat jeho přirozenou potravu, 
bylo nutné ho od samého počátku krmit uměle - náhradní potravou. Což 
nebylo, vzhledem k velikosti háděte, vůbec snadným úkolem. Nebylo 
ani jasné, zda mládě přežije, jestli bude schopné potravu zpracovat, 
zda bude schopné odloučit starou vrchní vrstvu kůže apod. Úkol udržet 
mládě při životě se nám zatím daří. Po čtyřměsíční péči mládě měří 
19cm. I přesto musí být nadále krmeno uměle a také je třeba asistence 
chovatele při svlékání kůže, protože druhá hlava při odlučování kůže 
užovce překáží. Pokud mládě přežije, a nadále bude prospívat, bude 
v příští sezóně umístěno přímo do expozice.

Dvouhlavá užovka hladká
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Jelen bucharský 

CHOV JELENŮ BUCHARSKÝCH V ZOOPARKU CHOMUTOV

Podkrušnohorský zoopark je od letošního roku pověřen vedením 
evropské plemenné knihy (ESB) pro jeleny bucharské. Naše zoo 
chová tento ohrožený druh od roku 2003, kdy byla přivezena první 
skupina jelenů ze Zoo Köln. 
Jeleni bucharští pocházejí ze střední Asie z oblastí na jih a východ od 
Aralského jezera zejména z okolí řek Amudarja a Syrdarja. Jejich areál 
rozšíření zasahuje až na území severního Afghánistánu. Původním 
biotopem tohoto jelena, místními nazývaným též „hangul“, jsou 
keřovité porosty v blízkosti řek, vyprahlé oblasti polopouští zasahující 
až do suchých podhorských oblastí. Na rozdíl od jiných jelenů jsou 
schopni žít  v místech, kde letní teplota dosahuje více než 45C. 
Rozvoj zemědělství, budování odvodňovacích a zavlažovacích kanálů, 
pytláctví, pastva dobytka ,  kácení stromů a keřů podél řek způsobili, 
že v roce 1999  byl ve volné přírodě zaznamenán alarmující počet 
pouhých 350 jedinců. Na základě této skutečnosti vznikl program 
na záchranu jelenů bucharských, který v rámci bonnské úmluvy 
podepsaly vlády států Uzbekistánu, Kazachstánu, Turkmenistánu 

a Tádžikistánu. Na území těchto čtyř států se nachází šest rezervací, kde 
se v průběhu deseti let podařilo zvýšit počty o více než tisíc jedinců, což 
jednoznačně potvrdilo úspěšnost projektu. O stavu jelenů bucharských 
na severu Afghánistánu nejsou s ohledem na nestabilní politickou 
a bezpečnostní situaci žádné ověřené informace. 
Vzhledem ke specifickému biotopu, ve kterém jeleni ve volné přírodě 
žijí, není jejich chov v evropském podnebí jednoduchý. Nepříznivým 
faktorem, který silně ovlivňuje populaci v zoologických zahradách, 
je velmi omezená možnost získávat nová nepříbuzná zvířata a na 
druhé straně následný problém s odbytem odchovaných jedinců. Na 
konci roku 2012 chovalo v Evropě a Asii jeleny bucharské pouze deset  
zoologických zahrad a institucí v celkovém počtu šedesát čtyři kusů (viz. 
tabulka).

Bukhara Deer (Cervus elaphus bactrianus)

institution 31.12.
2011 births deaths transfers 

to
transfer 

from
31.12.
2012

Alma Ata 2.0 0 1.0 0 0 1.0
Tierpark 
Berlin 1.2 2.0 0 0 0 3.2

Cupar 
(Non EAZA) 2.0 0 0 0 1.0 3.0

Chomutov 2.4 1.2 0.1 0 0 3.5
Kerkrade 2.1 0.1 1.0 0 0 1.2
Kingussie 2.2 0.2 0 1.0 0 1.4
Köln 1.4 0 0 0 0 1.4
Mulhouse 4.2 0.2 2.0 0 0 2.4
Obterre 4.0 0 0 0 0 4.0
Tallinn 7.9 5.3 0 0 0 12.12
total 27.24 8.10 4.1 1.0 1.0 31.33

 51 18 4 1 1 64

USA 31.12.2012
Wilds 5.15
Sandiego 5.13
total 10.28
 38
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Významné příchody do zooparku

1.0.0 kulíšek nejmenší 
(Otus scops)

Zoo Ohrada (CZ)

0.1.0 mandelík hajní 
(Coracius garrulus)

Zoo Dvůr Králové (CZ)

1.1.0 ovce domácí cápová 
(Ovis aries)

Zoo Miskolc (HUN)

0.1.0 kraska červenozobá 
(Urocissa erythrorhyncha)

Zoo Ostrava (CZ)

1.0.0 norek evropský 
(Mustela lutreola)

Zoo Děčín (CZ)

2.2.0 želva bahenní 
(Emys orbicularis)

Zoo Ostrava (CZ)

0.1.0 bukač velký 
(Botaurus stellaris)

Zoo Warszava (PL)

0.1.0 bukáček malý 
(Ixobrychus minutus)

Zoo Warszava (PL)

1.2.0 dytík úhorní 
(Burhinus oedicnemus)

Zoo Warszava (PL)

0.2.0 kozorožec alpský
(Capra ibex ibex)

Zoo Stuttgart (GER)

0.2.0 mýval severní
(Procyon lotor)

Zoo Heidelberg (GER)

1.0.0 pelikán kadeřavý
(Pelecanus crispus)

Parc Oiseaux (FRA)

1.0.0 rys karpatský
(Lynx lynx carpathicus)

Zoo Liberec (CZ)

0.2.0 sob (Rangifer tarandus) Zoo Vídeň (AUT)
1.0.0 sob (Rangifer tarandus) Zoo Olomouc (CZ)

Významné transporty ze zooparku

1.0.0 kočka divoká 
(Felis silvestris)

Zoo Miskolc (HUN)

0.1.0 kočka divoká 
(Felis silvestris)

Zoo Děčín (CZ)

1.0.0 rys karpatský 
(Lynx lynx carpathicus)

Zoo Děčín (CZ)

1.0.0 rys karpatský
(Lynx lynx carpathicus)

Zoo Mulhouse (FRA)

0.1.0 takin indický
(Budorcas taxicolor taxicolor)

Zoo Praha (CZ)

0.1.0 takin indický
(Budorcas taxicolor taxicolor)

Zoo Děčín (CZ)

2.0.0 kvakoš noční
(Nycticorax nycticorax)

Zoo Košice (SK)

0.1.0 los evropský
(Alces alces)

Zoo Riga (LV)

Kočka divoká
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Chované druhy zapojené v EEP - 13

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

Chované druhy vedené v ESB - 5

jelen bucharský (Cervus elaphus bactrianus)
orel východní (Haliaeetus pelagicus)
rys karpatský (Lynx lynx carphathicus)
sup bělohlavý (Gyps fulvus)
takin čínský (Budorcas taxicolor bedfordi)
takin indický (Budorcas taxicolor taxicolor)
tuleň kuželozubý (Halichoerus grypus)

Chované druhy vedené v ISB - 1

kiang (Equus kiang)

ZÁKON č. 114/1992 Sb.
Chované kriticky ohrožené druhy

bobr evropský (Castor fiber)
bukač velký (Botaurus stellaris)
bukáček malý (Ixobrychus minutus)
dytík úhorní (Burhinus oedicnemus)
jeřáb popelavý (Grus grus)
kočka divoká (Felis silvestris)
kolpík bílý (Platalea leucorodia)
mandelík hajní (Coracias garrulus)
medvěd hnědý (Ursus arctos)
orel mořský (Haliaeetus albicilla)
orel skalní (Aquila chrysaetos)
ostralka štíhlá (Anas acuta)
polák malý (Aythya nyroca)
puštík bělavý (Strix uralensis)
sokol stěhovavý (Falco peregrinus)
užovka stromová (Zamenis longissimus)
vlk eurasijský (Canis lupus lupus)
výreček malý (Otus scops)
zmije obecná (Vipera berus)
želva bahenní (Emys orbicularis)

Chované silně ohrožené druhy

hohol severní (Bucephala clangula)
kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum)
křepelka polní (Coturnix coturnix)
kvakoš noční (Nycticorax nycticorax)
los evropský (Alces alces alces)
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rys karpatský (Lynx lynx carpaticus)
sova pálená (Tyto alba)
sýček obecný (Athene noctua)
užovka hladká (Coronella austriaca)
včelojed lesní (Pernis apivorus)
zrzohlávka rudozobá (Netta rufina)

Ohrožené druhy

čáp bílý (Ciconia ciconia)
čírka obecná (Anas crecca crecca)
jelec jesen (Leuciscus idus)
kormorán velký (Phalacrocorax carbo)
moták pochop (Circus aeruginosus)
ropucha zelená (Bufo viridis)
výr velký (Bubo bubo)

Kvakoš nočníČáp bílý
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Celkové stavy zvířat k 31. 12. 2012
SAVCI

Název Stav k 1.1.2012 Příchod Odchovy 
mláďat Odchod Jiné 

úbytky Úhyn Stav k 
31.12.2012 Deponace

Letouni - Chiroptera

kaloň egyptský 3.1.10 0.0.1 1.0 2.1.11

Rousettus aegyptiacus RDB=LC

Primáti - Primates

makak magot 7.2 0.1 7.3

Macaca sylvanus ESB,RDB=VU

Šelmy - Carnivora

charza žlutohrdlá 1.2 1.2

Martes flavigula RDB=LR

jezevec lesní 2.0 2.0

Meles meles RDB=LR

kočka divoká 3.3 1.2 2.1

Felis silvestris CROH=KOH,RDB=LC

kolonok 1.3.1 0.1 0.1 0.1.1 1.0

Mustela sibirica RDB=LR

kuna skalní 1.1 1.1

Martes foina RDB=LR

manul 2.2 0.1 2.1

Otocolobus manul EEP,ISB,RDB=NT
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Název Stav k 1.1.2012 Příchod Odchovy 
mláďat Odchod Jiné 

úbytky Úhyn Stav k 
31.12.2012 Deponace

medvěd hnědý 2.2 2.2

Ursus arctos ESB,CROH=KOH,RDB=LR

mýval severní 2.3 0.2 2.5

Procyon lotor RDB=LR

norek evropský 1.1 1.0 2.1

Mustela lutreola EEP,RDB=EN

psík mývalovitý 1.0 1.0 0

Nyctereutes procyonoides RDB=LC

rosomák 1.1 1.1

Gulo gulo EEP,RDB=LC

rys karpatský 2.1 1.0 2.0 1.1

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

tchoř tmavý 0.1 0.1

Mustela putorius RDB=LR

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

vydra říční  1.0 1.0 0

Lutra lutra EEP,CROH=SOH,RDB=NT,CITES=I
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Název Stav k 1.1.2012 Příchod Odchovy 
mláďat Odchod Jiné 

úbytky Úhyn Stav k 
31.12.2012 Deponace

ženetka tečkovaná 4.1 4.1

Genetta genetta RDB=LR

Lichokopytníci - Perissodactyla

kiang východní 1.0 1.0

Equus kiang holdereri ISB,RDB=LR

kůň domácí - anglický plnokrevník 1.3 0.2 1.5

Equus caballus  

kůň domácí - český teplokrevník 3.3 1.0 2.0 2.3

Equus caballus  

kůň domácí - fjordský 1.2 0.1 1.3

Equus caballus  

kůň domácí - norik 2.0 1.0 2.0 1.0

Equus caballus  

kůň domácí - shetlandský pony 2.15 1.1 2.1 1.3 0.2 4.12

Equus caballus  

kůň domácí - shirský 1.5 1.5

Equus caballus  

kůň domácí - tarpan 2.5 2.1 1.1 3.5

Equus caballus  
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Název Stav k 1.1.2012 Příchod Odchovy 
mláďat Odchod Jiné 

úbytky Úhyn Stav k 
31.12.2012 Deponace

kůň Převalského 2.0 2.0

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

osel domácí 1.4 0.1 1.1 0.2 2.4

Equus asinus  

Sudokopytníci - Artiodactyla

buvol domácí 3.8 1.2 1.0 3.10

Bubalus bubalis RDB=EN

jak domácí 0.2 0.2

Bos grunniens  

jelen bucharský 2.4 1.1 3.5

Cervus elaphus bactrianus ESB,RDB=VU

jelen evropský 3.2.2 1.0 4.2.2

Cervus elaphus RDB=LC

jelen milu 5.10 4.2 1.1 8.11

Elaphurus davidianus RDB=CR

koza domácí 5.16 0.0.2 2.3 2.1 1.3.2 1.3 3.12

Capra hircus  

koza domácí - bezrohá, hnědá 3.1 1.1 1.1 3.0 0.1 0

Capra hircus  
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Název Stav k 1.1.2012 Příchod Odchovy 
mláďat Odchod Jiné 

úbytky Úhyn Stav k 
31.12.2012 Deponace

koza domácí - kamerunská 4.9 7.6 7.5 1.1 3.9

Capra hircus  

koza domácí - karpatská 1.9 5.3 4.2 0.2 2.8

Capra hircus  

koza domácí - walliská 2.5 1.1 1.1 0.1 0.1 2.3

Capra hircus  

kozorožec alpský 4.10 0.2 1.4 2.0 0.3 3.13

Capra ibex RDB=LR

los evropský 1.2 0.1 1.1

Alces alces CROH=SOH,RDB=LC

muflon 4.11.13 2.0.49 2.0.13 0.1 4.10.49

Ovis aries musimon  

ovce domácí - cápová 6.14 1.1 8.3 9.2 1.1 0.1 5.14

Ovis aries aries  

ovce domácí - Jákobova 1.6 1.3 1.3 0.1 1.5

Ovis aries aries  

ovce domácí - merinová 4.7 1.2 1.0 1.0 3.9

Ovis aries aries  

ovce domácí - ouessantská 3.5 1.0 0.4 2.3 2.6

Ovis aries aries  
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Název Stav k 1.1.2012 Příchod Odchovy 
mláďat Odchod Jiné 

úbytky Úhyn Stav k 
31.12.2012 Deponace

ovce domácí - valašská 1.1 1.1 1.0 1.0 0.2

Ovis aries aries  

ovce domácí - vřesovištní 4.4 2.0 0.3 3.3 1.0 2.4

Ovis aries aries  

ovce domácí - walliská 1.4 0.2 1.2

Ovis aries aries  

ovce stepní 3.6 1.1 0.1 1.0 3.6

Ovis vignei  

pižmoň grónský 1.1 0.1 1.0

Ovibos moschatus wardi EEP,ISB,RDB=LR

prase divoké 0.2 0.2

Sus scrofa RDB=LR

prase domácí - mangalica 1.2 1.2

Sus domesticus  

sob 0.2 1.2 0.2 1.2

Rangifer tarandus RDB=LR

srnec obecný 1.3.1 0.4 1.0.1 2.7.2

Capreolus capreolus RDB=LR

takin čínský 1.0 1.0

Budorcas taxicolor bedfordi ESB,RDB=EN
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Název Stav k 1.1.2012 Příchod Odchovy 
mláďat Odchod Jiné 

úbytky Úhyn Stav k 
31.12.2012 Deponace

takin indický 2.3 0.1 0.2 2.2

Budorcas taxicolor taxicolor ESB,RDB=EN

tur domácí - pratur 
zpětné vyšlechtění) 0.2 0.2

Bos taurus  

tur domácí - skot skotský náhorní 6.8 1.1 3.2 5.4 5.7

Bos taurus  

tur domácí - skot stepní uherský 2.4 0.1.1 0.1 1.0 1.4.1

Bos taurus  

velbloud dvouhrbý - domácí 1.1 1.1

Camelus bactrianus RDB=CR

zubr evropský 4.5 1.0 5.5

Bison bonasus bonasus EEP,ISB,RDB=EN

Hlodavci - Rodentia

bobr evropský 0.2.1 1.1 1.1 0.2.1

Castor fiber CROH=SOH,RDB=NT

burunduk 1.0 1.5 2.5

Tamias sibiricus RDB=LR

dikobraz srstnatonosý 1.1 1.1

Hystrix indica RDB=LR
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pestruška písečná 0.0.7 0.0.7 0

Lagurus lagurus RDB=LR

poletuška slovanská 1.0.6 1.0.6

Pteromys volans RDB=LR

svišť bobak 1.1 1.1

Marmota bobak RDB=LR

sysel obecný 1.1.4 1.1.4

Spermophilus citellus CROH=KOH,RDB=VU

tarbík egyptský 1.1 1.0 0.1

Jaculus jaculus RDB=LC

Zajíci - Lagomorpha

králík domácí 3.11 0.0.11 3.11.11

Oryctolagus cuniculus v. edulis  

PTÁCI

Název Stav k 1.1.2012 Příchod Odchovy 
mláďat Odchod Jiné 

úbytky Úhyn Stav k 
31.12.2012 Deponace

Veslonozí - Pelecaniformes

kormorán velký 8.6 8.6

Phalacrocorax carbo CROH=OH,RDB=LC

pelikán bílý 3.4 0.0.1 3.4.1

Pelecanus onocrotalus RDB=LC
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Název Stav k 1.1.2012 Příchod Odchovy 
mláďat Odchod Jiné 

úbytky Úhyn Stav k 
31.12.2012 Deponace

pelikán kadeřavý 2.5 1.0 3.5

Pelecanus crispus EEP,RDB=VU,CITES=I

Brodiví - Ciconiiformes

bukač velký 1.0 0.1 1.1

Botaurus stellaris CROH=KOH,RDB=LC

bukáček malý  1.1 1.1

Ixobrychus minutus CROH=KOH,RDB=LC

čáp bílý 2.1 2.1

Ciconia ciconia CROH=OH,RDB=LC

ibis skalní 15.15.1 0.1 15.14.1

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

kolpík bílý 3.3 3.3

Platalea leucorodia CROH=KOH,RDB=LC

kvakoš noční 7.9.15 1.0 2.1 1.0 0.1.2 5.7.13

Nycticorax nycticorax CROH=SOH,RDB=LC

volavka rusohlavá 1.1.2 0.0.2 1.1

Bubulcus ibis RDB=LC

Plameňáci - Phoenicopteriformes

plameňák růžový 7.10 7.10

Phoenicopterus ruber roseus RDB=LC



42

Název Stav k 1.1.2012 Příchod Odchovy 
mláďat Odchod Jiné 

úbytky Úhyn Stav k 
31.12.2012 Deponace

Vrubozobí - Anseriformes

berneška kanadská 2.3.12 0.0.10 2.3.22

Branta canadensis RDB=LC

berneška rudokrká 2.0 2.0

Branta ruficollis RDB=VU

čírka obecná 0.0.1 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 0.0.1 0.0.1

Anser anser f. domestica  

husa tibetská 3.3 0.0.7 3.3.7

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
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Název Stav k 1.1.2012 Příchod Odchovy 
mláďat Odchod Jiné 

úbytky Úhyn Stav k 
31.12.2012 Deponace

hvízdák eurasijský 0.1 0.1 0

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

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

moták pochop 0.2 0.2

Circus aeruginosus CROH=OH,RDB=LC

orel mořský 4.2 4.2

Haliaeetus albicilla EEP,CROH=KOH,RDB=LC,CITES=I
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Název Stav k 1.1.2012 Příchod Odchovy 
mláďat Odchod Jiné 

úbytky Úhyn Stav k 
31.12.2012 Deponace

orel skalní 1.1 1.1

Aquila chrysaetos CROH=KOH,RDB=LC

orel stepní 1.2 0.1 1.1

Aquila nipalensis RDB=LC

orel východní 1.2 1.2

Haliaeetus pelagicus ESB,RDB=VU

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

včelojed lesní  2.2 1.0 1.1 0.1

Pernis apivorus CROH=SOH,RDB=LC

Hrabaví - Galliformes

bažant obecný kirgizský 3.0 2.0 1.0

Phasianus colchicus mongolicus RDB=LC

bažant zlatý 1.1 1.1

Chrysolophus pictus RDB=LC
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Název Stav k 1.1.2012 Příchod Odchovy 
mláďat Odchod Jiné 

úbytky Úhyn Stav k 
31.12.2012 Deponace

křepelka čínská 0.0.4 0.0.4

Coturnix chinensis RDB=LC

křepelka japonská 0.0.73 0.0.73

Coturnix japonica RDB=LC

křepelka polní 1.0 1.0

Coturnix coturnix CROH=SOH,RDB=LC

páv korunkatý 0.6.2 0.6.2

Pavo cristatus RDB=LC

Krátkokřídlí - Gruiformes

jeřáb bělošíjí 2.4 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 1.1

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

jeřáb panenský 2.2 0.0.2 2.2.2

Anthropoides virgo RDB=LC

jeřáb popelavý 1.1 1.1

Grus grus CROH=KOH,RDB=LC
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Název Stav k 1.1.2012 Příchod Odchovy 
mláďat Odchod Jiné 

úbytky Úhyn Stav k 
31.12.2012 Deponace

slípka modrá 1.1 1.0 0.1

Porphyrio porphyrio porphyrio RDB=LC

Bahňáci - Charadriiformes

dytík úhorní 1.0 1.2 2.2

Burhinus oedicnemus CROH=KOH,RDB=LC

Měkkozobí - Columbiformes

holub domácí - moravský pštros 4.4.7 4.4.7

Columba livia f. domestica  

holub hřivnáč 1.0 1.0 0

Columba palumbus RDB=LC

hrdlička čínská 1.1.1 1.1.1

Streptopelia chinensis chinensis RDB=LC

hrdlička divoká 1.1 0.1 1.0

Streptopelia turtur RDB=LC

hrdlička senegalská  0.0.1 0.0.1

Streptopelia senegalensis RDB=LC

Papoušci - Psittaciformes

alexandr černohlavý 1.1 1.1

Psittacula himalayana RDB=LC
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Název Stav k 1.1.2012 Příchod Odchovy 
mláďat Odchod Jiné 

úbytky Úhyn Stav k 
31.12.2012 Deponace

alexandr čínský 4.4.2 1.0 0.0.5 0.1.2 5.3.5

Psittacula derbiana RDB=LC

Sovy - Strigiformes

kulíšek nejmenší  1.1 1.1

Glaucidium passerinum CROH=SOH,RDB=LC

puštík bělavý 2.2 2.2

Strix uralensis CROH=KOH,RDB=LC

puštík obecný 0.1 0.1

Strix aluco RDB=LC

puštík vousatý 1.1 1.1

Strix nebulosa RDB=LC

sova pálená 2.2.3 0.0.5 0.0.1 2.2.7

Tyto alba CROH=SOH,RDB=LC

sovice krahujová 2.2 0.2 2.0

Surnia ulula RDB=LC

sovice sněžní 2.1 2.1

Nyctea scandiaca RDB=LC

sýček obecný 2.2 2.2

Athene noctua CROH=SOH,RDB=LC
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Název Stav k 1.1.2012 Příchod Odchovy 
mláďat Odchod Jiné 

úbytky Úhyn Stav k 
31.12.2012 Deponace

výr velký 1.1 1.1

Bubo bubo CROH=OH,RDB=LC

výreček malý 1.2 0.0.1 1.2.1

Otus scops CROH=KOH,RDB=LC

Srostloprstí - Coraciiformes

mandelík hajní 1.0 0.1 1.1

Coracias garrulus CROH=KOH,RDB=NT

Pěvci - Passeriformes

bulbul červenouchý 1.1.3 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 3.1.1 0.1 0.1 3.1.1

Urocissa erythrorhyncha RDB=LC

stehlík obecný 0.1.1 0.1.1

Carduelis carduelis major RDB=LC

straka modrá 5.1.1 0.1 2.1 1.1.1 0.1 6.1

Cyanopica cyana RDB=LC
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PLAZI

Název Stav k 1.1.2012 Příchod Odchovy 
mláďat Odchod Jiné 

úbytky Úhyn Stav k 
31.12.2012 Deponace

Želvy - Chelonia

želva bahenní 6.9.1 2.2 0.0.4 1.0 7.11.5

Emys orbicularis CROH=KOH,RDB=LR

želva čtyřprstá 0.2.5 0.0.11 0.0.11 0.2.5

Testudo horsfieldii kazachstanica RDB=VU

želva zelenavá 4.3.5 1.0 0.0.2 0.0.5 1.0 4.3.2

Testudo hermanni RDB=NT

Šupinatí - Squamata

agama hardún 3.4.13 0.0.7 1.0.2 2.4.4

Laudakia stellio stellio  

blavor žlutý 1.1.4 0.0.23 0.0.4 1.1.23

Pseudopus apodus  

chameleon jemenský 2.0 1.0 1.0

Chamaeleo calyptratus  

ještěrka paví 1.0 1.0

Timon pater  

ještěrka perlová 2.2.1 0.1 2.1.1

Timon lepidus  
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Název Stav k 1.1.2012 Příchod Odchovy 
mláďat Odchod Jiné 

úbytky Úhyn Stav k 
31.12.2012 Deponace

scink válcovitý 1.0.36 1.0.1 0.0.35

Chalcides ocellatus  

štíhlovka podkovní 1.2 0.0.14 0.0.2 1.2.12

Hemorrhois hippocrepis  

trnorep skalní 1.3.1 0.1 1.2.1

Uromastyx acanthinura  

užovka amurská 1.0.14 0.0.4 0.0.2 1.0.8

Elaphe schrencki  

užovka stromová 1.1.1 0.0.4 1.1.5

Zamenis longissimus CROH=KOH

užovka žebříčková 0.1 0.1

Rhinechis scalaris  

zmije obecná 1.2 0.2.1 1.2 0.2.1

Vipera berus CROH=KOH

zmije růžkatá 0.1.8 0.1.1 0.0.7

Vipera ammodytes  
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ŽÁBY

Název Stav k 1.1.2012 Příchod Odchovy 
mláďat Odchod Jiné 

úbytky Úhyn Stav k 
31.12.2012 Deponace

Žáby - Anura

kuňka východní 0.0.5 0.0.4

Bombina orientalis RDB=LC

RYBY

Název Stav k 1.1.2012 Příchod Odchovy 
mláďat Odchod Jiné 

úbytky Úhyn Stav k 
31.12.2012 Deponace

Máloostní - Cypriniformes

jelec jesen 0.0.2 0.0.2

Leuciscus idus CROH=OH,RDB=LR

kapr obecný 0.0.2 0.0.2

Cyprinus carpio RDB=DD

lín obecný 0.0.2 0.0.2

Tinca tinca RDB=LR

střevlička východní 0.0.6 0.0.6

Pseudorasbora parva  

Ostnoploutví - Perciformes

ježdík obecný 0.0.7 0.0.7

Gymnocephalus cernuus  

slunečnice pestrá 0.0.10 0.0.10

Lepomis gibbosus  
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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

Zkratky pro faunu ČR
KOH - kriticky ohrožený

OH - ohrožený

SOH - silně ohrožený

Stanice pro handicapované živočichy – Podkrušnohorský 
zoopark Chomutov

Název a sídlo stanice

Podkrušnohorský zoopark Chomutov

Přemyslova 259

43001 Chomutov

tel.: +420 474 624 412, +420 602 459 526

www.zoopark.cz

Zodpovědná osoba: Bc. Iveta Rabasová, č.o. CZ H-00061

Kontaktní osoba: Pavel Krásenský, krasensky@zoopark.cz

Stanice pro handicapované živočichy při Podkrušnohorském zooparku 
Chomutov přijímala v roce 2012 handicapované jedince ze spádových 

oblastí Chomutovska, Kadaňska a Podbořanska. V průběhu roku 
jsme přijali i několik handicapů z jiných spádových oblastí (Mostecko, 
Lounsko, Teplicko, Karlovarsko, Praha). Šlo většinou o případy, kdy lidé 
dostali kontakt na naši stanici, nebo naše stanice byla blíže než stanice 
určená pro konkrétní spádovou oblast.

Veterinární péče byla zajišťována soukromou veterinářkou MVDr. 
Vladimírou Habětínovou. Zvířata byla přijímána v řadě případů 
po předchozí telefonické domluvě s nálezci. Po příjmu byl vždy 
kontaktován zoolog a zvíře bylo co nejdříve prohlédnuto veterinářem 
a umístěno ve stanici, popřípadě bylo 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.

K 31.12.2012 bylo do stanice přijato 212 ks zvířat ve 48 druzích. 

Mládě ježka
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Podobně jako v předešlých letech byli nejčastěji přijímáni ježci (40 ks), 
poštolky (35 ks) a káňata (17 ks). Nejčastějšími důvody příjmu byla 
drobná i vážnějš zranění po střetu s dopravním prostředkem, po nárazu 
do překážky nebo při 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 zvířata, která se u nás ve volné 
přírodě přirozeně nevyskytují. Mezi přijatými zvířaty bylo i 5 druhů 
patřících mezi ohrožené živočichy (veverka obecná, moták pochop, 
rorýs obecný, ropucha obecná, strakapoud prostřední), 7 druhů silně 
ohrožených (krahujec obecný, ledňáček říční, netopýr rezavý, netopýr 

hvízdavý, netopýr parkový, netopýr ušatý, užovka hladká) a 2 druhy 
kriticky ohrožené (zmije obecná, koliha velká).

Za významnější příchody můžeme označit ledňáčka říčního, kolihu 
velkou, zmiji obecnou, krahujce obecného, motáka pochopa a užovku 
hladkou. 

V průběhu roku 2012 jsme vyjížděli k nahlášeným případům a 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 také formou tiskových zpráv rozesílaných médiím.

Aktuality na www.zoopark.cz týkající se stanice pro handicapovaná 
zvířata:

http://www.zoopark.cz/cs/novinky/244-zachranna-stanice

http://www.zoopark.cz/cs/novinky/246-megie-se-vratila

http://www.zoopark.cz/cs/novinky/152-nalezena-mladata

http://www.zoopark.cz/cs/novinky/253-pomahame-labuti

V průběhu roku byli někteří handicapovaní živočichové (poštolka 
obecná, ježek) použiti k ekologické výchově v rámci ekotábora a také 
v rámci jednotlivých výukových programů, které ekologické centrum při 
Podkrušnohorském zooparku Chomutov pořádá.

V roce 2012 jsme získali potvrzení o přidělení dotace z OPŽP - Prioritní 
osa 6 na stavbu nové stanice mimo areál zoo. Stavba by měla být 
zahájena v průběhu roku 2013.

Poraněná káně



54

Zvířata přijatá do stanice pro handicapovaná zvířata
v roce 2012

Ježek západní 40
Poštolka obecná 35
Káně lesní 17
Jiřička obecná 11
Rorýs obecný 9
Holub domácí 9
Vrabec domácí 7
Netopýr rezavý 7
Sýkora koňadra 6
Kuna skalní 5
Veverka obecná 4
Prase divoké 4
Netopýr sp. 4
Labuť velká 4
Krahujec obecný 4
Kalous ušatý 4
Strakapoud velký 3
Srnec obecný 3
Kos černý 3
Zmije obecná 2
Zajíc polní 2
Vrána obecná černá 2
Drozd zpěvný 2
Užovka hladká 1
Sýkora babka 1
Sýc rousný 1
Strakapoud prostřední 1
Straka obecná 1
Sojka obecná 1

Ropucha obecná 1
Racek stříbřitý 1
Racek chechtavý 1
Racek bělohlavý 1
Puštík obecný 1
Pěnkava obecná 1
Ostříž lesní 1
Netopýr ušatý 1
Netopýr parkový 1
Netopýr hvízdavý 1
Muflon 1
Moták pochop 1
Ledňáček říční 1
Lasice hranostaj 1
Koliha velká 1
Kachna divoká 1
Hýl obecný 1
Husa velká 1
Hrdlička zahradní 1
Celkem 212

Netopýr ušatý 
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ČINNOST A PODPORA 
ZOOLOGICKÉHO KLUBU

V roce 2012 se stal Podkrušnohorský 
zoopark kolektivním členem Zoologic-
kého klubu při Zoo Ústí nad Labem, 

zástupcem za PZOO je Bc. Iveta Myšková. Svým zastoupením v tomto 
sdružení a finančním příspěvkem podpořil Zoologický klub ochranářský 
projekt Pesisir Balikpapan. Cílem tohoto in situ projektu je průzkum a 
ochrana pobřežních mangrovů v Balikpapanském zálivu na Borneu. 
Pravidelných setkání klubu se zúčastňovali zástupci i z ostatních zo-
ologických zahrad (Děčín, Liberec, Plzeň), jejich výzkumní pracovníci 
představili další významné zahraniční projekty. Členové měli možnost 
seznámit se i s ochranáři českých přírodních lokalit nebo se zúčastnit 
odborných chovatelských přednášek zoologů.

Na únorovém setkání Zoologického klubu v Ústí nad Labem, kdy se 
stal Podkrušnohorský zoopark členem, byl detailně popsán ochranář-
ský projekt, kterému se věnuje výzkumný pracovník ústecké zoo Mgr. 
Stanislav Lhota, Ph. D. Ten zajišťuje monitoring Balikpapanského zálivu 
ve východní části Kalimantanu a spolupracuje s místními ochranářský-
mi organizacemi a institucemi na zvyšování povědomí o této oblasti, 
shromažďuje údaje o biologické diverzitě a hrozících rizicích. Místo je 
domovem opic kahau nosatých, delfínů orcel tuponosých, mořských 
býložravých savců dugongů, krokodýlů mořských a řady dalších živoči-
chů. Mangrovům v Balikpapanském zálivu hrozí zánik z důvodů kácení 
stromů a řady dalších ilegálních aktivit, ale také z důvodu plánovaného 
projektu výstavby provinční silnice. Zoopark se rozhodl do podpory to-
hoto projektu také zapojit. Po vyřízení oficialit spolupráce s předsedkyní 

OCHRANÁŘSKÉ
PROJEKTY

klubu Ing.Věrou Vrabcovou následovalo vystoupení chovatele Patrika 
Matějů, jež se týkalo historie chovu orangutanů v ústecké zoo. Posled-
ním bodem programu byla přednáška Ing. Petry Padalíkové s názvem 
Jaro mezi klokany o cestování po národních parcích východní Austrálie 
doplněná velkým množstvím fotografií.

Další zoologický klub se konal v červnu. RNDr. Milada Řeháková Ph.D. 
představila svůj ochranářský projekt Tarsius fungující pod záštitou děčín-
ské zoologické zahrady, který se věnuje výzkumu a ochraně nártounů 
filipínských. Podrobná prezentace vypovídala o jejich šanci do budouc-
na a českém úspěchu v ochraně nártounů na ostrově Bohol v podobě 
zrušení mnoha stanic vystavujících nártouny jako turistickou atrakci 
v nevyhovujících podmínkách.
Po přednášce zoologa Bc. Tomáše Anděla o historii chovu gepardů 
v ústecké zoo byli členové přítomni při prohlídce zázemí a prvním slav-

Kahau nosatý
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nostním vypuštění těchto zvířat ze zbrusu nové expozice do výběhu.

V září byl hlavním hostem setkání Tomáš Tyml. Poutavá prezentace 
Arktická příroda Svalbardu byla věnována pobytu na ledovém pobřeží 
nejsevernější části Evropy a byla doplněná množstvím fotografií dokres-
lujícím tamější přírodní krásy. Chovatel Petr Hacmac nás informoval 
o úspěchu v chovu jelenů bělohubých. 
Na posledním prosincovém setkání se sešli nejen členové klubu, ale 
i další zvaní hosté. Úvod patřil příspěvku zoologa Bc. Tomáše Anděla 
o historii chovu zoborožců vrásčitých v ústecké zoo. Poté však došlo na 
hlavní přednášku Stanislava Lhoty, který se po patnácti měsících vrátil 
z Bornea. Pro shrnutí jeho práce na Borneu v období od května 2011 
do července 2012 zvolil název Potápějící se archa s podtitulkem Zbývá 
ještě naděje pro Balikpapanský záliv? Byly v ní realisticky zhodnoceny 
všechny probíhající aktivity, jednání s vládními činiteli na různých úrov-
ních, problémy s korupcí, expanze palmařských společností, rozhovory 
s místními obyvateli o jejich existenčních problémech, aktivity studentů 
a dobrovolníků místních ochranářských organizací. Přednášku doprová-
zela dokumentace všech jednotlivých činností. 

KROUŽKOVÁNÍ ČÁPŮ BÍLÝCH

Podkrušnohorský zoopark sleduje migraci 
čápů bílých od roku 1984, kdy vzniklo hnízdo 
v Zaječicích u Chomutova. Ze sloupu elek-
trického vedení bylo později přemístěno na 
podložku, aby se zamezilo poranění čápů 
elektrickým proudem a po několika letech bylo 
hnízdo umístěno na samotný sloup. V prvním 
roce opatřil mláďata kroužky ornitolog Zdislav 
Trčka, následující roky se kroužkování věno-
val ornitolog a chovatel Podkrušnohorského 
zooparku Petr Hora. 
Kromě Zaječic hnízdí pár čápů bílých i v are-
álu zooparku, kde vyvedli čápi od roku 1989 

celkem 70 mláďat,  kaž-
doročně se zde líhnou 
přibližně tři mláďata, 
někdy je však v hníz-
dě pouze jedno mládě 
neb naopak mláďat 
pět. Všechna vylíhnutá 
mláďata byla opatřena 
kroužkem.
Pomocí odečítání dat 
z kroužků získávají 
ornitologové důležité 
informace o místě zi-
mování i o tom, kam 
se čápi po zimě vracejí. 
Díky kroužkování bylo 
zjištěno, že většina ze 
120 označených cho-
mutovských mláďat 
se po zimě nevrací do 
České republiky, ale 
hnízdí v sousedním 
Německu. 
Zajímavé je i to, že pár 
hnízdící v zooparku 
v současné době neodlétá na zimu. Odchovaná mláďata odvádí do Af-
riky zaječický pár. Důvodem je pravděpodobně i to, že samice byla od-
chována v zooparku handicapovanými rodiči a nemá naučeny migrační 
cesty. Jako handicapovaný byl do záchranné stanice zooparku přijat 
i stávající samec. Díky svému poranění by dlouhou migrační cestu fy-
zicky nezvládl. 

V roce 2012 udělal ornitologům radost další čapí pár, který přiletěl do 
Zaječic o něco dříve něž ,,starousedlíci“, obsadil jejich hnízdo a začal s
 přípravami na hnízdění. Původní pár však rychle zjednal pořádek a při-
vandrovalce vyhnal až na druhou stranu vesnice kde si nový pár vybu-

Kroužkování čápů bílých v Zaječicích

Čáp bílý v PZOO
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doval hnízdo na drátech elektrického vedení, proto bylo nutné přemístit 
hnízdo na podložku. Hnízdění tohoto páru však skončilo nezdarem. Při 
nepřízni počasí hnízdo spadlo na zem i s oplozenými vejci ve kterých již 
byla malá mláďata. Snad příští rok na nové podložce se nový čapí pár 
dočká svého potomstva, a tím napomůže k rozšíření čápů v severozá-
padních Čechách.

SPOLUPRÁCE SE STUDENTY STŘEDNÍCH A VYSOKÝCH ŠKOL

PZOO spolupracuje se studenty středních a vysokých škol při vypra-
cování maturitních, bakalářských a diplomových prací. Po konzultaci 
s příslušným vedoucím odborné práce poskytujeme evidenční, etolo-
gické a veterinární údaje a případně umožňujeme pozorování určitého 
druhu zvířat v zooparku.
V roce 2012 se spolupráce týkala těchto prací:
Chov kopytníků v PZOO
Chov kočky divoké v lidské péči v ČR
Vliv krmné dávky na chování vlků v lidské péči
Monitoring výskytu parazitů v chovech suchozemských želv
Chov Shirských koní v ČR
Chov makaka magota v lidské péči a chování jedinců při kontaktu s ne-
známými předměty



58

Celkem bylo v roce 2012 přijato do 
chomutovského Psího útulku 264 psů. 
Většinu dovezla po upozornění občanů 
Městská policie, některé odchytili 
pracovníci útulku nebo přivedli nálezci. 
Přijatí psi se pohybovali na území 

města bez majitele nebo zůstali po zemřelých nebo těžce nemocných 
majitelích. 

Měsíční přehled 2012

Měsíc Počet psů 
přijatých 
do útulku

Počet psů 
umístěných 
u nového 
majitele

Počet psů 
vrácených 
původnímu 

majiteli

Počet 
uhynulých 

psů

Leden 25 13 9
Únor 26 12 5 2
Březen 24 26 3
Duben 14 15 2
Květen 28 15 10
Červen 26 14 11 1
Červenec 22 24 5
Srpen 16 7 7 2
Září 23 13 2
Říjen 16 15 5
Listopad 22 17 6 2
Prosinec 22 9 7
Celkem 
rok 2012 264 180 72 7

ÚTULEK 
PRO PSY

Psi jsou po příchodu do útulku umístěni v karanténě, během níž jsou 
odčerveni a odblešeni, po karanténě jsou očkováni a čipováni. Pokud 
se o psa do 14 dnů nepřihlásí původní majitel, je nabídnut k adopci. 
Velké množství psů přijímá útulek zanedbané a ve špatném stavu. Ve 
veterinární ordinaci je jim poskytnuta veškerá potřebná zdravotní péče. 
Psi se zanedbanou srstí jsou ostříháni a vykoupáni, v případě potřeby je 
jim ošetřen chrup. Agresivní nebo dominantní psi, kteří jsou nebezpeční 
pro své okolí musí být vykastrováni.

K umísťování psů k  novým majitelům využívá Psí útulek internet a inzerci 
v tisku. Nabídka psů je pravidelně uveřejňována v Chomutovských 
novinách. K úspěchu přispívá i účast pracovníků útulku a dobrovolníků 
na  programových akcích Podkrušnohorského zooparku a výstavách 
psích voříšků. 

Do útulku jsou přijímáni převážně kříženci, ale objevují se i čistokrevná 
plemena jako němečtí ovčáci, kterých se majitelé zbavují, protože 
už nejsou vzhledem k vyššímu věku vhodní o ostraze objektů. 
Útulkem prošli rotwajleři, jezevčíci, 
kokršpanělé, ohaři, bíglové, labradoři 
i yorkšírští teriéři dokonce i německá 
doga a čínský naháč - čínský 
chocholatý pes. Počty zástupců 
jednotlivých ras se mění vlivem módní 
vlny a oblíbenosti.

Méně známou činností útulku je 
kastrační program koček. Už několik 
let jsou v terénu odchytávány toulavé 
kočky, kastrovány a pouštěny zpět.

Tento program přispívá k regulaci 
počtu toulavých koček. Finančně se na 
něm podílí města Chomutov a Jirkov. 
Při odchytech spolupracuje útulek 
s lidmi, kteří se o kočky starají a krmí 
je. V roce 2012  bylo v Chomutově  
odchyceno a vykastrováno 15 kocourů 
a 21 koček, v Jirkově 2 kocouři 
a 4 kočky. Kočka domácí
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DOPRAVA
A PROVOZ

• Zajišťování zeleného krmení  
 z ploch letiště v Pesvicích

• Sekání a dovoz vojtěšky,   
 kterou zooparku sponzorsky  
 věnoval Agrocom Hrušovany,  

      s.r.o.

• Zajišťování okusu a následné štěpkování

• Zimní údržba komunikací , odhrnování sněhu a inertní posyp 

• Servis pro další oddělení PZOO

• Oprava střechy na ubikaci u opic a garážích  statku

• Malování - Tajga, statek, konírna, stará přípravna

• Zpevnění provizorního hnojiště a podlahy v přístřešku na seno

• Osazení jímky u voliéry sovice sněžné

• Oprava střech na obou budovách karantény

• Oprava přepadového roštu u nové průchozí voliéry

• Drobnější opravy okapů 

• Vybetonování podlahy a úprava ve voliérách na karanténě

• Vybudování zázemí na jezdecké potřeby na konírně 

• Pokácení nakloněného dubu a poškozených akátů 

• Údržba a opravy elektrických ohradníků, bran, osvětlení,   
 vzduchotechniky

• Opravy venkovního oplocení 

• Výstavba nové dětské atrakce v blízkosti kiosku U vlka

• Oprava a údržba dětských atrakcí

• Základová deska a přístřešek pro kafilerní box

• Úprava ploch na skanzenu

V průběhu roku do Podkrušnohorského zooparku docházeli lidé 
vykonávat v rámci veřejné služby pomocné práce - zametání 
komunikací, hrabání trávy a listí a další úklid veřejných i neveřejných 
prostor. Na konci měsíce listopadu byla rozhodnutím Ústavního soudu  
veřejná služba zrušena.

Do projektu firemního dobrovolnictví „Zapojím se“ se přihlásilo 56 
lidí z různých organizací, kteří pomohli v zooparku s natíráním plotů 
v areálu Dětské ZOO a podél koňských výběhů nebo při podzimním 
hrabání listí. Jednalo se o firmy T-Mobile Czech Republic a. s., 
Kooperativa a. s., Plzeňský Prazdroj a. s., Hunter Douglas Kadaň s. r. o. 
Samostatnou akcí byl dobrovolnický projekt Hypoteční banky. Ve dnech 
8. a 9. 6. se pracovních a úklidových aktivit zúčastnilo 250 zaměstnanců 
Hypoteční banky. Dobrovolná pomoc zahrnovala čištění a natírání plotů, 
natírání dřevěných konstrukcí, instalaci směrových tabulí a likvidaci 
náletových dřevin. 

Úklidové práce zaměstnanců Hypoteční banky
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Vozový park

• Vozový park je v PZOO značně zastaralý. V roce 2012 se 

 uskutečnilo výběrové řízení na pořízení nového nákladního 

 kontejnerového vozu MAN, vůz bude využíván od ledna roku 

 2013 

• Od Městského ústavu sociálních služeb jsme si pořídili vyřazený 

 osobní vůz Renault Kangoo

• Městské lesy Chomutov nám zapůjčili přívěsný vozík za traktor 

Spotřeba nafty + natural rok 2012

 Nafta (litry)  Natural (litry)

Leden 1069,98 91.05

Únor 2125,8 182.93

Březen 2113,3 118.01

Duben 2113,83 73.55

Květen 2016,13 186.27

Červen 2259,71 175.18

Červenec 2113.36 223.73

Srpen 1443 302.71

Září 1619,97 65.15

Říjen 2100,23 407,08

Listopad 2052,2 111.92

Prosinec 1090,36 154.09

Celkem 22117,87 2091,67

Renault Kangoo

Lokálka Amálka
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EKONOMIE

V roce 2012 obdržel zoopark dotace 
na provoz ve výši 18 754 297,72  
Kč, z toho:

od zřizovatele na provoz 16 227 000,00 Kč
dotace zřizovatel – Den Země 10 000,00 Kč
dotace zřizovatel – Den dětí 10 000,00 Kč
dar Ústecký kraj 
– na podporu společenských akcí PZOO 60 000,00 Kč

dotace na VPP a SUPM 169 255,00 Kč
dotace BFZ – projekt 
„První šance i mladým bez vzdělání“ 59 893,00 Kč

dotace MŽP 755 798,00 Kč
dotace MF – zavedení PAP 65 000,00 Kč
dotace Cíl 3 – Centrum Krušnohorského lidového 
umění 1 397 351,72 Kč

I v roce 2012 přispívali jednotliví občané, organizace, školy a příznivci 
Podkrušnohorského zooparku Chomutov na provoz zoo formou adopcí 
zvířat, darů a dárcovských SMS. Dary v roce 2012 činily celkem  
331 275,03 Kč, z toho:

adopce a sponzoring zvířat 195 425,00 Kč
anonymní dary do kasiček 89 081,03 Kč
účelové dary návštěvníků 44 800,00 Kč
dárcovské SMS 3 969,00 Kč 

Výnosy
Výnosy celkem za rok 2012 činily 34 856 439,28 Kč.
Plán celkových výnosů vč. dotací byl splněn na 102,74 %. K 31.12.2012 
vykázal zoopark kladný hospodářský výsledek ve výši 6 898,93 Kč. 
Vlastní výnosy na rok 2012 byly splněny na 98,54 %, meziročně klesly 
o 2,75 %. Plánované tržby za vstupné a služby spojené s činností zoo 
(např. Lokálka Amálka, Safari, parkovné atd.) nebyly splněny o 2,07 %, 
v tržbách za reklamu se podařilo získat nad plán 732 tis. Kč částku 1 232 
tis. Kč. Kladně hodnotíme tržby za příměstské tábory, které se úspěšně 
dostaly do povědomí obyvatel Chomutova, Jirkova a přilehlého okolí. 
Tržby překročily o 100 tis. Kč plánovaný rozpočet, činily 242 tis. Kč.
Vlastní výnosy při zapojení fondů byly ve výši 16 102 141,56 Kč 

účet výnosy celkem Kč %
601

602

603

604

641

644

646

648

649

662

663

Tržby za vlastní výrobky

Tržby z prodeje služeb

Tržby z pronájmu

Tržby za prodané zboží

Smluvní pokuty a penále

Výnosy z prodeje materiálu

Výnosy z prodeje majetku

Zúčtování fondů

Ostatní výnosy z činností

Úroky

Kurzové zisky

129 562,23

13 242 649,01

175 196,99

631 274,24

38 000,00

708 200,67

16 666,67

308 506,03

   829 742,08

21 425,98

917,66

0,37

37,25

0,61

1,99

0,10

0,06

2,88

0,73

3,20

0,01

0,00

Celkem vlastní výkony 16 102 141,56 46,20
672 Příspěvky a dotace na provoz 18 754 297,72 53,80

Celkem výnosy 34 856 439,28 100,00 
Zisk   6 898,93
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účet výnosy celkem Kč %

501

502

504

511

512

513

518

521

524

527

528

538

544

547

549

551

553

557

558

563

591

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

Zůstatková cena prodaného hmotného majetku

Vyřazené pohledávky

Pořízení drobného dlouhodobého majetku

Kurzové ztráty

Daň z příjmů právnických osob

5 826 325,20 

2 131 592,17

494 860,87 

 1 206 802,68 

110 063,91 

 5 057,00

4 739 108,32 

12 695 601,00 

4 228 250,00 

557 037,11

34 736,00 

613 315,31

 59 370,55

  600,00

391 530,30

1 038 293,00

109 413,79

50 883,00

180 881,45

1 199,69

124 220,00

16,27

5,95

1,38

3,37

0,31

0,01

13,23

35,45

11,81

1,56

0,10

1,71

0,17

0,001

1,09

2,89

0,31

0,14

0,51

 0,003

0,35

Celkem náklady 34 849 540,35 100,00 

Náklady
Náklady celkem za rok 2012 činily 34 849 540,35 Kč.
Rozpočet nákladů na rok 2012 byl čerpán na 102,93 %, 
meziročně došlo k poklesu celkových nákladů o 2,69 %. 
Pozitivně se projevují důsledně dodržovaná úsporná opatření 
ve všech oblastech hospodaření zooparku. Překročení 
plánovaného rozpočtu v některých položkách zejména 
vlivem růstu cen, bylo pokryto vyššími příjmy za reklamu 
a příměstské tábory.

Reklamní panely partnerů

Příměstský tábor
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Porovnání soběstačnosti v letech 2007 - 2012

Ukazatel 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Náklady celkem Kč 33 536 847 32 718 150 36 995 340 35 131 029 35 812 694 34 849 540

Vlastní výnosy vč. darů  Kč 15 814 635 14 342 817 16 424 051 15 710 586 17 030 703 16 433 417

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

Krytí nákladů zřizovatelem % 40,25 47,16 45,75 44,74 43,96 46,62

Ostatní krytí nákladů 
(dotace MŽP a ostatní dotace) % 14,09 9,02 9,90 10,47 8,57 6,22

Investice 
Investiční dotace a ostatní  příjmy na investice v roce 2012:

investiční dotace od zřizovatele 1 000 000,00 Kč
investiční dotace Cíl 3 – Centrum 
Krušnohorského lidového umění

2 259 850,19 Kč

Celkem 3 259 850,19 Kč

Pořízení investic v roce 2012
Stroje a zařízení:

Parkovací terminál 178 129,40 Kč
Kafilerní box 170 560,29 Kč

Stavební investice:

Centrum krušnohorského lidového umění 
- Stará Ves

22 000,00 Kč

Expozice pandy 90 500,00 Kč
Stanice pro handicapovaná zvířata 195 000,00 Kč
Celkem investice 656 189,69 Kč

 

Návštěvníci u vstupní pokladny
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CHOV KONÍ

Celoročně bylo ve stájích ustájeno 
46 koní a 6 oslů v majetku 
zooparku a 15 soukromých koní. 
Každodenní péči o koně zajišťovali 
kromě ošetřovatelů i členové 
Jezdeckého klubu PZOO, kteří se 
také podíleli na realizaci tradičních 
akcí. Zúčastnili se například Jízdy 

Tří králů, Masopustu nebo Pohádkového safari. Poníci a koně byli 
využíváni během hlavní návštěvnické sezóny k projížďkám návštěvníků 

zooparku na Ponny rodeu. 

Prvním přírůstkem ve stájích byla 21. dubna klisna českého 
teplokrevníka, následovaly úspěšné porody u dalších plemen koní. 

V polovině května byl do PZOO zapůjčen plemenný hřebec Lombard, 
který připustil klisny českého teplokrevníka Hidjra, Esplanade 
a Witomína, u všech se potvrdila březost. 

Fjordská klisna Míša byla již druhým rokem připuštěna v německé 
Plesse hřebcem chovatele Güntera Kamenze, po návratu byla potvrzena 
březost.  

Klisny plemene Shire byly umístěny u plemenných hřebců v Německu 
a na Slovensku, klisny nezabřezly. V následujícím roce bude provedena 
obměna chovu o klisny v produktivním věku. Dvě starší klisny budou 
nabídnuty k prodeji. 

Klisny plemene tarpan nebyly roce 2012 připuštěny, další rozšíření 
chovu tarpanů není žádoucí.

U plemene pony shetlandský bylo připuštěno celkem 5 klisen plemenným 
hřebcem chovatele Ladislava Jašůrka ze Střezova, všechny klisny 
zabřezly. 

 

Tržby z prodeje koní 

Plemeno Prodej ks Částka v Kč

kůň domácí ČT 2 74 000

kůň domácí norik 1 35 000
kůň domácí tarpan 1 12 000
pony shetlandský 2 21 800
celkem 6 140 000

Klisna anglického plnokrevníka s hříbětem českého teplokrevníka
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Tržby celkem

Prodej koní          140 000 Kč
Pronájem boxů          814 909 Kč
Rekreační projížďky           45 820 Kč
Celkem      1 000 729 Kč

Sportovní akce v jezdeckém areálu Podkrušnohorského 
zooparku Chomutov
17. 3. Základní zkoušky výcviku jezdců 

Zkouška základního výcviku jezdce (ve zkratce ZZVJ) umožňuje svému 
držiteli zúčastnit se oficiálních závodů v jízdě na koni pořádaných 
Českou jezdeckou federací. V Podkrušnohorském zooparku mohli složit 
zkoušky nejen členové místního jezdeckého  klubu, ale i jezdci z okolí. 

24. 3. Jarní halové závody

Zahájení Chomutovské parkurové ligy. Již druhý ročník Chomutovské 
parkurové ligy byl zahájen předposlední březnovou sobotu v kryté 
jezdecké hale Podkrušnohorského zooparku. Jezdci soupeřili 
v soutěžích kategorie „ZM“, „Z“ a „ZL“. 

31. 3. Jarní halové závody

II. kolo Chomutovské parkurové ligy. Druhý závod Chomutovské 
parkurové ligy se uskutečnil opět v kryté jezdecké hale. Připraveny 
byly tři soutěže, vysoká účast jezdců potvrdila dobrou úroveň místních 
jezdeckých závodů.

28. a 29. 7. Pony show

IV. Shetland pony show pořádal v jezdeckém areálu Podkrušnohorského 
zooparku  Jezdecký klub Dominika Suchdol. Sobotní program zahájila 
výstava Shetlandských a Fellských pony a Open kategorie „Jezdecký 
pony“ (pro pony do 148cm KVH) a speciální výstavní třídy Mladý 
vystavovatel, Lead Rein, First Riden a Open Riden. V neděli byly 
připraveny sportovní soutěže pro pony, např. Jízda zručnosti, Skok 
mohutnousti, Parkur 30 a 50 cm. Krásné počasí a zajímavý program 

přilákal do zooparku velké množství diváků. Hříbě fjordského koně 
Montana z chovu PZOO získalo druhé místo v kategorii Jezdecký pony. 

4. 8. Parkurové závody

O pohár primátora, III. kolo parkurové ligy. Třetí kolo Chomutovské 
parkurové ligy se tentokrát konalo na venkovní pískové jízdárně. V soutěži 
stupně „L“ bojovali jezdci O pohár primátora města Chomutov. 

6. 10. Parkurové závody

Poslední čtvrtý závod Chomutovské parkurové ligy připravil jezdcům 
soutěž s postupnou obtížností do 100 cm, soutěž ve stupni „Z“ tzv. 
ponyhandicap, skokovou soutěž ve stupni „ZL“ ve které proběhlo finále 
chomutovské ligy, a soutěž ve stupni „L“ O pohár hejtmanky Ústeckého 
kraje. 

27. 10. Hubertova jízda

Členové místního jezdeckého klubu a jezdci z Chomutova a okolí se 
rozloučili s jezdeckou sezónou 2012 vyjížďkou do přírody, honem na 
lišku a závěrečným halali. 

Klisna plemene Tarpan s hříbětem
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STAV KONÍ

Název Stav k 1.1. 2012 Příchod Odchovy 
mláďat Odchod Jiné 

úbytky Úhyn Stav k 31.12.2012 

kůň domácí - anglický plnokrevník 1.3 0.2    1.5

Equus caballus        

kůň domácí - český teplokrevník 3.3 1.0 2.0 2.3

Equus caballus

kůň domácí - fjordský 1.2 0.1 1.3

Equus caballus

kůň domácí - norik 2.0 1.0 2.0 1.0

Equus caballus

kůň domácí - shetlandský pony 2.15 1.1 2.1 1.3 0.2 4.12

Equus caballus

kůň domácí - shirský 1.5 1.5

Equus caballus

kůň domácí - tarpan 2.5 2.1 1.1 3.5

Equus caballus

osel domácí 1.4 0.1 1.1 0.2 2.4

Equus asinus        
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PRACOVNÍCI
A 

SPOLUPRACOVNÍCI 
ZOOPARKU

Ředitel
Iveta Rabasová, Bc. 

Sekretariát
Jana Opelková – asistentka ředitele do 31. 7. 2012
Lenka Faltejsková – asistentka ředitele od 1. 9. 2012
Ivana Procházková –  investiční technik, BOZP, PO

Ekonomie 
Zdeňka Slámová, ing. –  ekonom 
Barbora Jirásková – ekonom od 15. 11. 2012
Jarmila Čížková –  účetní
Zdeňka Zoubková –  účetní 
Milena Marešová –  pokladní - prodavačka
Jaroslava Vrbová –  pokladní - prodavačka
Hana Ulrychová – pokladní – prodavačka 

Ekocentrum
Petra Kubíková, Mgr. – SEV 
Věra Stejná, Mgr. – zaměstnanec areálu Stará Ves

Propagace
Martina Pelcová – vedoucí propagace 
Bronislav Pícka –  pracovník propagace od 2. 7. 2012
Martina Andělová – pracovník propagace 

Provoz
Drahomíra Slačíková, ing. – vedoucí provozu 
Marie Bišingerová – uklízečka 
Miroslav Borč – dělník
Zdeněk Bundzík – dělník od 6.11.2012; 
dotovaná pracovní pozice ÚP – Veřejně prospěšné práce
Jan Bylík – dělník od 2.7.2012; 
dotovaná pracovní pozice VSE a.s. – projekt Podané ruce
Luboš Čeloud – elektrikář od 17.5.2012
Danny Dorantesů – dělník od 31.10.2012; 
dotovaná pracovní pozice ÚP – Veřejně prospěšné práce
Vilém Galle – zahradník od 2.7.2012; 
dotovaná pracovní pozice VSE a.s. – projekt Podané ruce
Lukáš Halaš – řidič-opravář
Lenka Horáčková – zahradník od 2.7.2012; 
dotovaná pracovní pozice VSE a.s. – projekt Podané ruce
Bohuslav Hronza – elektrikář 
Regina Kalabusová – technik dopravy
Michal Karlovský – dělník
Robert Karlovský – dělník
Martin Kondáš – dělník; dotovaná pracovní pozice ÚP – projekt První 
šance i mladým bez vzdělání 
Jitka Kratochvílová – koordinátor veřejné služby – dotovaná pracovní 
pozice ÚP – VPP 
Petr Kub – dělník
Štefan Makula – zedník; dotace ÚP – projekt na vytvoření společensky 
účelných pracovních míst 
Miroslav Miker – dělník 
Vladislav Opálka – dělník
Karel Pařížský,Ing. – zahradník od 1. 4. 2012; dotace ÚP – projekt na 
vytvoření společ. účelných pracovních míst
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Martin Pavlíček – údržbář
Jan Pavlík – dělník
Antonín Plašil – dělník od 1.11.2012; dotovaná pracovní pozice ÚP– 
Veřejně prospěšné práce
Zdeněk Schneedorfer – dělník od 23.10.2012; dotovaná pracovní pozice 
ÚP – Veřejně prospěšné práce
Miluše Šmejcová – zahradník od 2.7.2012; 
dotovaná pracovní pozice VSE a.s. – projekt Podané ruce
Pavel Švob elektrikář
František Vostrý řidič – údržbář   

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

Chov koní
Pavel Rouč – vedoucí chovu koní 

Alena Kubová – chovatel 
Alena Voborníková – chovatel 

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 : 112 celkem/ 112 expoziční část 

Počet zvířat : 161 druhů/ 1138 jedinců 

Počet Evropských chovných programů (EEP): 13 druhů/ 77 jedinců

Počet Evropských plemenných knih (ESB): 5 druhů/ 23 jedinců

Členství v odborných organizacích: 

UCSZOO - Unie českých a slovenských zoologických zahrad 

WAZA - Světová asociace zoologických zahrad a akvárií 

EAZA - Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií 

EARAZA - Euroasijská regionální asociace zoologických zahrad 
a akvárií

Spolek chovatelů zubra evropského

ASCHK - Asociace svazů chovatelů koní ČR

ÚDAJE 
O ZOOPARKU
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PODĚKOVÁNÍ

Seznam poděkování:
Statutární město Chomutov

Ústecký kraj

Adoptivní rodiče 

Firmy a jednotlivci:
OVV ČSSD Chomutov
OV KSČM Chomutov
Skupina ČEZ
Severočeské doly, a. s.
Globus
Střední průmyslová škola a vyšší odborná škola Chomutov
SŠES Chomutov

T-Mobile Czech Republic, a. s .
Kooperativa a. s.
Plzeňský Prazdroj a. s.
Hunter Douglas Kadaň s. r. o.
Hypoteční banka a. s.
Lesy České republiky, Radek Bach, Petr Hrouda
Hasičský záchranný sbor Chomutov, Mgr. Josef Mládek
Roman Lošťák a indiáni
Členové Jezdeckého klubu PZOO Chomutov
Skauti Chomutov 
Skauti Jirkov
Klub seniorů Chomutov 
Klub seniorů Jirkov
Mgr. Jaroslava Bendová
Mgr. Hana Zvalová
Zámečnictví Vejražka
Agrocom Hrušovany
Hlaváček a synové, Boleboř 
JOTA Jirkov
Železářství ČESKÝ ŠIKULA, Chomutov

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

PODKRUŠNOHORSKÝ ZOOPARK DĚKUJE 
ZA POMOC A SPOLUPRÁCI V ROCE 2012


