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ÚVODNÍ SLOVO

Vážení přátelé,
v roce 2013 navštívilo zoopark 209 755 návštěvníků. Již od samého počátku roku jsme
se potýkali s nepříznivou dlouhou zimou a následně zasáhla náš kraj povodeň. Zooparku,
vzhledem k jeho poloze, se velká voda vyhnula, ale obyvatelé nejen Ústeckého kraje měli
spoustu jiných starostí, než chodit odpočívat do zoo.
Zaměstnanci zooparku připravili pro své návštěvníky řadu expozičních, marketingových
a programových novinek. V návštěvnické sezoně 2013 se povědomí o naší „oáze klidu“
dostává i do vašich domovů, do okolních krajů a k našim německým sousedům. Mobilní
telefony a MP3 přehrávače se staly nosiči informací o přírodních zajímavostech. Přesto je
třeba mít na paměti, že do přírody chodí člověk relaxovat, odpočinout si od současného
světa plného shonu, nabitého moderní technikou. Příroda na Zemi je ještě z velké části
připomínkou naší skutečné přirozenosti, proto bychom k ní měli přistupovat s úctou a
pohybovat se tam neobtěžkáni různými technickými vymoženostmi. Vnímejme energie
kolem nás pouze smysly, které máme k dispozici, a které jsou doménou nás samotných.
Právě pro tyto okamžiky navštivte náš zoopark a poznejte tajemství říše zvířat a kulturu
našich předků v Krušných horách. Stačí udělat s námi první krok.
Těším se na setkání při poznání
Bc. Iveta Rabasová
ředitelka zooparku
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NÁVŠTĚVNOST
ZOOPARKU
Celkovou návštěvnost ovlivnilo několik negativních faktorů. Chladné jaro
a červnové povodně byli důvodem,
proč zaznamenal zoopark již na konci prvního pololetí propad v počtu
návštěvníků. V druhé polovině roku
bylo počasí příznivější a přes stále se
zvyšující nabídku atraktivit na Chomutovsku počet návštěvníků naopak
výrazně vzrostl. Celkem prošlo v roce 2013 branami zooparku 209 755
osob, tedy o 11 086 osob méně než v roce předchozím.

200.000. návštěvník roku 2013
Krmení tuleňů jako speciální bonus pro
200.000. návštěvníka

Tabulka návštěvnosti 2006 - 2013
KUM 2013

KUM 2012

KUM 2011

KUM 2010

KUM 2009

KUM 2008

KUM 2007

KUM 2006

LEDEN

2849

3848

3751

2.207

3.097

4.496

5.309

2.526

ÚNOR

6393

7754

9212

6.066

6.574

17.913

13.629

6.372

BŘEZEN

14376

28197

25289

15.842

15.651

28.787

33.420

13.200

DUBEN

31750

49199

58134

45.331

54.018

46.018

75.786

37.351

KVĚTEN

54472

77946

87932

69.931

88.448

81.544

105.619

67.102

ČERVEN

88216

107668

119678

102.956

117.064

113.473

138.640

105.754

ČERVENEC

130091

143855

158506

137.189

153.363

145.343

171.535

136.599

SRPEN

169635

184310

195863

174.952

196.461

183.825

212.852

169.857

ZÁŘÍ

183873

203336

217811

192.736

217.066

198.351

229.534

196.578

ŘÍJEN

198975

213489

231834

208.031

228.125

211.531

243.013

211.249

LISTOPAD

204511

218039

238273

214.758

235.638

219.019

246.551

216.888

PROSINEC

209755

220841

242171

216.396

239.483

223.792

251.427

224.161
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MARKETING
A PROPAGACE
Náplní oddělení marketingu a propagace bylo rozšiřování a zkvalitňování
nabídky návštěvnického servisu. Po
kladných ohlasech se pravidelnou
součástí víkendového programu zooparku staly workshopy zaměřené na
lidové tradice a tvůrčí činnosti realizované především v areálu Staré Vsi.
Oblíbené byly akce s ekologickým charakterem a oslavy mezinárodních
svátků. Návštěvníci využívali pravidelné jízdy Lokálkou Amálkou a Safari expresem a možnost objednat si v zooparku oslavu narozenin, teambuildingový program nebo svatební obřad. Významnou událostí roku
bylo slavnostní otevírání nových expozic – průchozí ptačí voliéry a expo-

zice nového chovaného druhu – pandy červené.
V blízkosti nové expozice bylo vybudováno nové sociální zařízení. Popisný systém
v zooparku byl doplněn o řadu naučných
bannerů, jejichž úkolem je vyšší informovanost veřejnosti o chovaných zvířecích druzích
a ekologii. Zoopark se stal organizátorem
jednání dvou odborných komisí Unie českých a slovenských zoologických zahrad
a spolupracoval na zajištění akcí města Chomutov.
Naučný banner

PUBLIKAČNÍ ČINNOST
Hlavním tištěným informačním prostředkem byl zpravodaj Oáza. Celkem připravilo
oddělení propagace čtyři vydání. Zpravodaj byl rozeslán do informačních center
v Ústeckém, Karlovarském a Středočeském
kraji a do škol v regionu, k dispozici jej měli
i návštěvníci zooparku.
Část nákladu byla vydána v německém
jazyce a distribuována do příhraničních infocenter, případně použita jako propagační
materiál při účasti na mezinárodních veletrzích.
Velmi oblíbeným reklamním předmětem byl
i v roce 2013 stolní kalendář. Z celkového
počtu 3 000 kusů bylo 2 500 ks určeno
k prodeji firmám a jednotlivcům, část nákladu byla použita jako propagační předmět.

Zpravodaj Oáza

V průběhu roku bylo vytištěno několik druhů vizitek, záložek a propagačních letáků.
V rámci projektu Marketingová opatření partnerských měst Annaberg-Buchholz a Chomutov byly dokončeny podklady pro tisk vícejazyčného
průvodce.
Lokálka Amálka
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MÉDIA
Oddělení propagace rozesílalo pravidelně tiskové zprávy do médií.
Celkem bylo v průběhu roku uveřejněno 65 tiskových zpráv. Informace
o dění v zooparku nejčastěji prezentoval Deník Chomutovska, týdeník
Nástup, Chomutovské noviny, týdeník 5+2 a Mladá fronta Dnes. Pozvánky na akce byly zveřejňovány v rádiu Evropa 2 a uveřejňovány na
Společná vstupenka PZOO a Kamencové jezero
webových portálech cestovního ruchu. Pokračovala výborná spolupráce
SPOLUPRÁCE
s elektronickým informačním centrem města Chomutova a s informačními centry v Ústeckém kraji.
Cílem spolupráce s institucemi a soukromými společnostmi, založené
na vzájemné propagaci bylo zvýšení povědomí o Podkrušnohorském
zooparku a následné zvýšení počtu návštěvníků.
- Společná vstupenka Kamencové jezero a PZOO
Webové stránky, Facebook

- Erzgebirgscards, Tourismusverband Erzgebirge e. V.

Webové stránky Podkrušnohorského zooparku i nadále nabízely - Společná přeshraniční vstupenka: Muzeum Chomutov, Muzeum
snů Annaberg-Buchholz, Muzeum Most, PZOO - Projekt Centrum
přehledný popis aktivit a novinek, facebookový profil umožnil rychlé
krušnohorského lidového umění
šíření informací mezi příznivci zooparku.
- Brumíkova letní stezka, FRED NURKS PROMOTION, spol. s.r.o.
- Zákaznický program Šťáva, Skupina ČEZ
- Pohádkové Česko, Škoda Auto, a.s.
- Po stopách televizních hrdinů, Česká televize
- Putování Maxipsa Fíka, město Kadaň
- 4K karty, Destinační agentura Dolní Poohří
- Šťastná jízda, Dopravní podnik města Chomutova a Jirkova
KOMERČNÍ SLUŽBY
www.zoopark.cz

Počet fanoušků facebookového profilu zooparku vzrostl na 2 616 osob.
Novinkou byla možnost odebírat aktuality e-mailem. Pro zprovoznění
služby stačilo pouze kliknout na odkaz „chci odebírat novinky“ na
webových stránkách zooparku a zároveň být přihlášen na svůj e-mailový
účet.

Nadále měli návštěvníci možnost kromě prohlídky expozic absolvovat
i celou řadu dalších aktivit od projížďky mašinkou Lokálkou Amálkou až
po svatební obřad v zooparku.
- Programy pro seniory
- Projížďka Safari expresem a Lokálkou Amálkou s průvodcem
- Návštěva Staré Vsi, prohlídka interiérů s průvodcem
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EXPOZIČNÍ NOVINKY
Pokračovala obměna popisných cedulek u zvířat. Vznikly nové naučné
bannery na téma:
- Tuleň kuželozubý
- Jelen bucharský
- Štíři
- Vážky
- Panda červená
V rámci projektu „Marketingová opatření měst Annaberg- Buchholtz
a Chomutov“ vzniklo osm naučných bannerů:
- Obchodní cesty
- Hornictví
- Pověsti
- Pronájem kočáru taženého koňmi

Netradiční oslava narozenin v zoo

- Projížďka povozem taženým koňmi do Staré Vsi
- Jízdy na koních a ponících
- Rekreační vyjížďky na koních
- Komentované krmení

- Architektura
- Rašelina
- Řemesla
- Sakrální památky
- Zemědělství

- Tématicky zaměřené akce
- Oslava narozenin v zoo
- Prázdninové ekotábory
- Výukové programy
- Zážitkový den v zoo
- Zážitkové dopoledne/odpoledne
- Teambuildingové programy
- Romantický večer v zooparku
- Svatební obřad v zooparku

V rámci česko-německého projektu „NATURA 2000 v pohraničí Krušných
hor/Erzgebirge“ byly vytvořeny podklady pro naučnou stezku sestávající
z bannerů a interaktivních prvků na témata:
- V síti
- Luční svět
- Svět vzhůru nohama
- Ptáčník
- Kamenná spirála
- Rašeliniště
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Finální úprava zídky u exp. pandy červené

REALIZOVANÉ VÝSTAVY
1. 1. – 31. 3.
Krušné hory, výstava fotografií Karla Kopeckého
20. 4. – 31. 5.
Králové Gerewolu z Nigeru, fotografie Lenky Klicperové
1. 6. – 30. 6.
Procházka po zoo, fotografie Aleny Tučímové
1. 7. – 31. 7.
Vášeň nejen pro vážky, fotografie Martina Pustelníka
1. 8. – 31. 8.
Prodejní výstava masožravých rostlin manželů Srbových
1. 9. – 30. 9.
Dravci a sovy, výstava fotografií Aleny Tučímové
5. 10. – 31. 10.
Afrika 2008 – 2013, fotografie Františka Červeného
11. 11. – 17. 12.
Biologická rozmanitost a Natura 2000 v Krušných horách/Erzgebirge

Dokončena byla nová průchozí ptačí voliéra. Vznikla zcela nová expozice
pro nově chovaný druh pandy červené a vybudováno bylo zcela nové
sociální zařízení pro návštěvníky zooparku.
REKLAMNÍ KAMPANĚ
Probíhala celoroční spolupráce se společností Regie Radio Music.
Reklamní kampaně byly realizovány před největšími akcemi na třech
rozhlasových stanicích zároveň: Radiu Impuls, Frekvence 1 a Evropa 2.
Ve třetím čtvrtletí roku byla zahájena spolupráce s Dopravním podnikem
měst Chomutova a Jirkova. Trolejbus s reklamním polepem zooparku
vozí cestující mezi městy Chomutov a Jirkov, jízdy linkového autobusu
s reklamním polepem na trase Chomutov-Praha budou zahájeny
počátkem roku 2014. Spolupráce zahrnovala také umístění reklamních
letáků v trolejbusech a autobusech a prezentaci na infotabulích na
autobusovém nádraží a na webových stránkách projektu. Reklama byla
uveřejněna také v cyklistickém průvodci a týdeníku 5+2.

Vernisáž výstavy Františka Červeného
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AKCE PRO VEŘEJNOST

1. 6. - Den dětí
Oslava Mezinárodního dne dětí plná pestrého programu v krásném
přírodním prostředí zooparku. Realizaci akce finančně podpořilo město
Chomutov.
28. 6. - Hurá do Zoo
Zahájení letních prázdnin v zooparku.
5. 10. - Den zvířat
I zvířata slaví svůj svátek a návštěvníci zooparku spolu s nimi.
2. 11. - Strašidelná Zoo
Další ze společných akcí UCSZOO tentokrát na téma Halloween.
22. 12. - Nadílka pro zvířata
K Vánocům patří dárky. I zvířata v zooparku si užila svou nadílku.
Probouzení medvědů hnědých

10. 3. - Oslava narozenin tuleně kuželozubého Kaška
Mimořádné komentované krmení a soutěže s tulení tématikou přilákaly
do zooparku velké množství návštěvníků.
17. 3. - Probouzení medvědů hnědých
Vítání medvědů do jarního počasí sladkými dorty. Děti čekaly zábavné
soutěže.
13. 4. - Babyzoom 2013 – volby
Společná akce členů UCSZOO. Z předvolební kampaně, regionálních
voleb v zoo a celostátní klání na facebooku vzešli tři nejoblíbenější
mláďata Česka: nosorožec dvourohý, žirafa a ovce ouesantská.
20. 4. - Den Země
Akce s ekologickou tématikou nabídla návštěvníkům zábavu i poučení.
Realizaci akce finančně podpořilo město Chomutov.

Strašidelná zoo
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Akce realizované ve spolupráci s městem Chomutov
30. 3. - Hodina Země
Akce s ekologickou tématikou pořádaná v rámci projektu Rodinné
zápolení.
25. – 26. 5. - Setkání tajemníků
Jízdy Safari expresu a Lokálky Amálky pro účastníky konference
tajemníků měst a obcí České republiky.
28. 9. - Svatováclavská pouť
Akce pro návštěvníky Staré Vsi pořádaná v rámci projektu města
Chomutova Rodinné zápolení.

Akce inspirované lidovými tradicemi
Akce inspirované lidovými tradicemi se odehrávaly ve Staré Vsi.
6. 1. - Jízda Tří králů
Tři králové na koních s družinou se poklonili Ježíškovi v jesličkách a
vydali se na náměstí 1. máje popřát šťastný rok 2013 primátorovi a všem
obyvatelům města.
.
16. 2. – Masopust
Maškarní průvod městem a masopustní veselice s vepřovými hody,
živou hudbou a spoustou zábavy ve stodole Staré Vsi.

9., 10., 16., 17. 8. – Pohádkové safari

Velikonoční neděle

Cesty do světa kouzelných bytostí, strašidel a duchů se uskutečnily vždy
v pátek a v sobotu od 18:00 hodin.
9. 9. – 13. 9. - Česko-německé sochařské sympózium

Seznámení s velikonočními zvyky a workshop pro malé i velké. Pletení
pomlázek, malování vajíček a vystoupení folklorního souboru.

Sochařské sympózium, kterého se zúčastnilo 5 českých a 5 německých
sochařů proběhlo v rámci projektu Marketingová opatření partnerských
měst Annaberg-Bucholz a Chomutov. Cílem sympózia bylo vytvořit
repliky včelích klátů, které doplnily výstavu Včely a včelařství v Krušných
horách umístěnou v roubené chalupě. Celkem vzniklo 10 klátů.

30. 4. – Pálení čarodějnic

14. 9. - Vinobraní

Slet čarodějnic se uskutečnil večer před filipojakubskou nocí. Děti čekaly
čarodějnické úkoly,volba nejlepší čarodějnice a čarodějnický rej.

Třetí ročník Vinobraní zrealizovala ve Staré Vsi Agentura Jaroslava
Stejného ve spolupráci s PZOO Chomutov.
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31. 3. - Velikonoční neděle

SOUTĚŽE
26. 10.- Podzimní plackování
Soutěže o nejchutnější placku vařenou, smaženou, upečenou z čehokoliv jedlého.
Fotosoutěž 4 roční období
Celoroční soutěž pro amatérské fotografy o zajímavé ceny.
7. 5. - Mladý záchranář
Hasičský záchranný sbor České republiky uspořádal soutěž již podruhé
v areálu Podkrušnohorského zooparku. Žáci 6. – 8. ročníků základních
škol absolvovali zábavné disciplíny, které je naučili jak se zachovat v krizových situacích.
Mladý záchranář

ADVENT
1. , 8., 12. 12. – Adventní neděle
Program adventních nedělí byl zaměřen na výrobu věnců, ozdob či pečení cukroví.
6. 12. - Mikuláš
Zábavný program zakončený štědrou nadílkou Mikuláše v doprovodu
čertů a andělů.

ŘEMESLNÉ DÍLNY A POHÁDKOVÉ ČTENÍ

Řemeslné dílny nebo také workshopy byly pravidelným zpestřením
návštěvy Staré Vsi. Sobotní odpoledne tak mohly návštěvníci věnovat
rozvíjení tvůrčích schopností.
Soutěž o nejlepšího strašáka

11

11. 5. - Triky s triky
– zvířátko na tričko – stříkaná batika
8. 6. - Drátkujeme zvířátka, malujeme kamínky
– drátkování, malování na kamínky
22. 6. - Odpoledne s malířem
– malování na kamínky, strašáček do květináče
16. 11. - Podzimní dekorace
– výroba dekorací z přírodních materiálů

Adventní neděle

Řemeslná dílna

Novinkou byla akce Čtení pomáhá. V průběhu byl název změněn na výstižnější Pohádkové čtení – zábavné odpoledne plné her, vědomostních
soutěží či výtvarných prací pro menší děti .
15. 6. - Pohádky ovčí babičky
– čtení z knihy, dětské pohybové hry, výroba ovečky z ovčí vlny
12. 10. - Jiří Žáček, Krysáci
– čtení z knihy, vědomostní soutěž, třídění odpadu, kvízy
9. 11. - František Nepil, Já, Baryk
– ukázka z knihy, výroba ježka, netopýra a obrázku z listí
14.
12.
Josef
Lada,
– čtení z knihy, výroba krmítek pro zvířátka a vánočních ozdob

Mikeš
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ÚČAST NA VELETRZÍCH

11. 6. - Miniveletrh cestovního ruchu Most

Podkrušnohorský zoopark byl
součástí prezentace města Chomutova na tuzemských i zahraničních veletrzích.

Inspirace na prázdniny u nás i za hranicemi. Představení informačních
center a atraktivních cílů nejen v Ústeckém kraji, ale i u německých sousedů.
6. – 8. 9. Člověk v přírodě

Tuzemské:

Prezentace Podkrušnohorského zooparku na tradiční výstavě Člověk v
přírodě na výstavišti v Lounech. Prezentaci doplnila návštěvnicky atraktivní domácí zvířata.

17.- 20. 1. - Go&Regiontour
Brno
Mezinárodní veletrh průmyslu
cestovního ruchu a Mezinárodní
veletrh turistických možností v
regionech. Účast 879 vystavujících firem z 22 zemí na 9 500 m²
celkové výstavní plochy. Expozice si prohlédlo 27 576 návštěvníků. Zahraniční návštěvníci
přijeli z 14 zemí, především ze
sousedního Slovenska, Polska
a Maďarska. V Press Centru se
akreditovalo 339 zástupců médií.
7. - 10. 2. – Holiday World Praha

19.- 21. 9. - ITEP Plzeň
Úspěšný devátý ročník veletrhu cestovního ruchu ITEP v nové hale TJ
Lokomotivy v Plzni na Slovanech. Návštěvnost potvrdila očekávání organizátora – Plzeňského kraje, že veletrh ITEP se právem řadí mezi tři
největší v České republice.

Člověk v přírodě - Louny

Zahraniční:
4. - 6. 1. - Dresdner Reisemarkt

20.- 24. 11. Touristic & Caravanning Lipsko
Veletrh cestovního ruchu HOLIDAY WORLD je nejvýznamnější akcí
svého druhu nejen v České republice, ale i v regionu střední Evropy.
Organizátorem je již tradičně Incheba Praha. V roce 2013 se konal 22.
ročník v areálu holešovického výstaviště v Praze společně se 7. roční- ÚČAST NA KONFERENCÍCH, ODBORNÝCH KOMISÍCH
kem gastronomického veletrhu TOP GASTRO & HOTEL a 18. ročníkem A SEMINÁŘÍCH:
veletrhu GOLF SHOW.
14. – 16. 5. Praha - Valná hromada UCSZOO /Unie českých
15.- 16. 3. - Infotour & Cykloturistika Hradec Králové
a slovenských zoologických zahrad/, Bc. Rabasová Iveta
14. ročník veletrhu v Kongresovém centru Aldis Hradec Králové. Nabíd- 26. – 31. 5. Brno - Zasedání EARAZA /Euroasijská asociace zooloka turistických možností v krajích a regionech, zájezdy cestovních kan- gických zahrad a akvárií/, Ing. Slačíková Drahomíra, Brtnický Miroslav
celáří, výletů a dovolené na kolech, lodích a další turistické možnosti.
Návštěvníkům byly zprostředkovány též nabídky regionálních výrobků 12. – 14. 6. SK, Košice - Česko-slovensko-polské setkání, Brtnický
a vybavení pro cykloturistiku. Besedy a přednášky cestovatelů a další Miroslav, Rouč Pavel
doprovodný program.
24. – 28. 9. UK, Edinburg - Zasedání EAZA /Evropská asociace zo13

ologických zahrada akvárií/, Bc. Rabasová Iveta

Komise UCSZOO:
19. – 20. 2. Brno - Komise pro jelenovité, ovce a kozy, Bc. Rabasová
Iveta, Brtnický Miroslav
8. – 10. 4. Olomouc - Komise pro žirafy, antilopy, velbloudovité
a lichokopytníky, Brtnický Miroslav
8. – 10. 4. Olomouc - Krmivářská komise, Palubjaková Hana
20. 6. - Seminář CITES, Brtnický Miroslav, Krásenský Pavel
9. – 10. 10. Chomutov - Technická komise, Ing. Slačíková Drahomíra
9. – 10. 10. Chomutov - Komise ryb a ploutvonožců, Brtnický Miroslav, Stojanov Todor
30. – 31. 10. Ostrava - Komise chovu ptáků, Hora Petr
6. – 7. 11. Kostelec nad Černými Lesy - Komise evidence zvířat,
transporty, Komise chovu koňovitých, Brtnický Miroslav, Krásenský Pavel
6. – 8. 11. Ostrava - Komise marketingu a vzdělávání, Pelcová Martina, Puchingerová Nikola

14

získali povědomí o problematice palmového oleje a aktuálně probíhajících kampaní EAZA. Celý program byl obohacen o nejrůznější eko hry
a pracovní listy.

EKOCENTRUM

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 2008 – 2013.

VÝUKOVÉ PROGRAMY
Prioritní aktivitou, na kterou se ekocentrum zaměřuje, jsou vzdělávací
programy pro školní i mimoškolní
kolektivy. V roce 2013 se uskutečnilo 59 výukových programů, kterých
se zúčastnilo celkem 1 676 žáků z mateřských, základních a středních
škol. Možnost zpestřit si výuku environmentálním programem využívají
nejvíce mateřské školy a pedagogové prvního stupně. Velké oblibě
mezi předškoláky a žáky 1. stupně
se stejně jako v roce 2012 těšil program „Mašinkou za zvířátky“, který
nabízí prohlídku zooparku mašinkou Lokálkou Amálkou, spoustu her
a povídání o životě zvířat žijících
nejen v Podkrušnohorském zooparku. Žáci 2. stupně základních škol
a studenti středních škol projevili
zájem nejvíce o program „ Příroda
v ohrožení“, kde se seznámili s ohroženými druhy, dozvěděli se o seznamu ohrožených druhů a úmluvě
CITES, která reguluje mezinárodní
obchod s ohroženými druhy živočichů a rostlin. Zjistili, která zvířata
v PZOO patří mezi ohrožená a proč
Výklad v teráriích je chováme. V neposlední řadě žáci

Rok
Počet žáků

2013

2012

2011

2010

2009

2008

1676

1745

1301

1356

3059

783

Mimo výukových programů i letos ekocentrum připravilo pro školy již
tradiční tvořivé soutěže.
27. 6. „O nejhezčího strašáka“
- Soutěž s doprovodným programem konaná ve Staré Vsi
20. 10. - Den stromů
Jedinečná možnost zasadit strom, tentokrát kaštanovník jedlý, a získat
povědomí o lesním společenství a správném chování v lese.
Září – listopad Výtvarná soutěž NATURA 2000
- Soutěž určená třídním kolektivům a jednotlivcům (6 – 15 let)
25. – 29. 11. Zdobení vánočních stromků
- Akce pro školní i mimo školní kolektivy

EKOTÁBORY
Trávit prázdniny v Podkrušnohorském zooparku se letos rozhodlo 306
dětí z Chomutova, Jirkova, Mostu a Žatce. Tradiční ekotábory určené
pro děti od 6 do 12 let se konaly v době školních prázdnin.
Týden jarních prázdnin si užilo celkem 14 dětí. Během celého týdne je
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doprovázela táborová „Hra o Zemi“ s ekologickou tématikou. Každým
rokem oblíbenost letního tábora stoupá. Jeho kapacita o sedmi bězích
byla již během května naplněna k „prasknutí“, a tak z důvodu velkého
zájmu byly dva běhy rozšířeny o další místa. Celkem tedy v době letních
prázdniny proběhlo 9 běhů tábora, kterých se zúčastnilo přes 270 dětí
nejen z Chomutova, ale také z Mostu, Žatce, Loun i Prahy. Pro děti byl
jako každým rokem připraven bohatý program. Hra s názvem „Život na
statku“ provázela děti každým dnem. Svezly se na koních, staraly se
o poníky, dostaly se do bezprostředního kontaktu se zvířaty při krmení
a připraveno pro ně bylo i setkání s ošetřovateli. Soutěživost a získané
vědomosti děti zúročily v takzvaných „bojovkách“, kde vedly proti sobě
v týmech souboj o získání pokladu. Úspěšný táborový rok zakončil krátký dvoudenní podzimní ekotábor za účasti 22 dětí. Hlavními činnostmi
byla tvořivost, jako batikování triček, výroba ručního papíru, malování
kamenů nebo například frotáž přírodnin.

Zázemí pro dva běhy ekotáborů poskytl zoopark také Ekocentru Dymnivka z Postoloprt, kterých se zúčastnilo celkem 52 dětí.

Celkový počet účastníků příměstských ekotáborů v zooparku v jednotlivých letech:
Rok

2013

2012

2011

2010

2009

Počet dětí

306

242

247

224

100

SPOLUPRÁCE EKOCENTRA S JINÝMI ORGANIZACEMI
V závěru roku 2012 byla navázána spolupráce s německým partnerem
Naturschutzzentrem Erzgebirge, saským centrem ochrany přírody, která vyústila ve společný projekt vybudování interaktivní naučné stezky
s názvem NATURA 2000 v pohraničí Krušných hor/Erzgebirge. V průběhu roku 2013 se projekt dal do pohybu a pomalu se blíží k úspěšnému
cíli. V rámci projektu se do Podkrušnohorského zooparku dostala i putovní výstava na téma „Biologická rozmanitost a NATURA 2000 v Krušných
horách/Erzgebirge“, která byla zahájena 11. listopadu 2013 slavnostní
vernisáží s proslovem paní Claudie Pommer, ředitelky Naturschutzzentra Erzgebirge. Výstava vznikla v rámci projektu Cíle 3 „Pestrý-Bunt“
za podpory Evropské unie.
V českém i německém jazyce
se návštěvníci výstavy dozvěděli zajímavosti o biotopech,
zvířatech a rostlinách typických
pro Krušné hory i informace
o významných chráněných území česko-německého příhraničního regionu.
Při příležitosti otevření výstavy byli vyhlášeni vítězové výtvarné soutěže
na téma NATURA 2000, kterou vyhlásilo Ekocentrum Podkrušnohorského zooparku Chomutov v polovině září. Zájem byl veliký. Soutěž byla
určena jak třídním kolektivům, tak jednotlivcům ve věku od 6 do 15 let.
Soutěže se účastnily především školy z Chomutova a okolí.

Děti z ekotábora

Spolupráce v rámci projektu vyvrcholí koncem března roku 2014, kdy
dojde k instalaci naučné stezky v areálu zooparku, především v části
Stará Ves a zároveň na německé straně.
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ADOPCE
A SPONZORING
V roce 2013 podpořilo chov našich
zvířat finančním příspěvkem 133
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 2013 na chov zvířat celkem
198 750,- Kč. Tato částka byla použita na náklady spojené s chovem
a výživou zvířat.

V rámci akce Den adoptivních rodičů proběhlo dne 28. 8. 2013 pravidelné
každoroční setkání spojené s doprovodným programem, kterého se
zúčastnilo 96 adoptivních rodičů a sponzorů.
Všem adoptivním rodičům a sponzorům patří velké poděkování!!
Nejvyšší darované částky:
JEDNOTLIVEC
16.000,-

ŠKOLA/ŠKOLKA
3.200,-

ORGANIZACE
15.000,-

Nejoblíbenější zvířata pro adopci / sponzoring:
velbloud dvouhrbý
páv korunkatý
burunduk páskovaný
chameleon jemenský
kuňka východní

Adoptivní rodiče

Setkání adoptivních rodičů

Martin Sysel

svišť stepní - bobak

Eva Halmiová

koza domácí
želva stepní - čtyřprstá

Aleš a František Vargovi

svišť stepní - bobak

Alena Kahapková

želva stepní - čtyřprstá

Petr Matějka

chameleon jemenský,
straka modrá

Eliška a Jan Marešovi

medvěd hnědý

Veronika Losová

páv korunkatý

Václav Hrdlička

hrdlička čínská

Jaruška Němečková

blavor žlutý

Markétka Teršlová

páv korunkatý

MUDr. Jiří Valeš

pony shetlandský

Jana Marečková

velbloud dvouhrbý - Regína

17

TOM 19045 Výrové Postoloprty:

výr velký

Jaroušek Krym

ovce valašská

Jan Pihrt

želva bahenní

Petr,Tereza,Ondra a Dan Beníškovi

agama hardún

Tomáš Pihrt

kuňka východní

Dis. Jana Ivančová

chameleon jemenský

Kateřina Melichová

ještěrka perlová

Marie Hellerová

páv korunkatý

Školní družina, ZŠ Školní Chomutov

koza kamerunská

Ing. Jan Řehák

orel východní

2.B a tř. uč. Marta Ječmenová, 1.ZŠ Jirkov,
Budovatelů

páv korunkatý

4.B a tř. uč. Ivana Čopíková, 1.ZŠ Jirkov,
Budovatelů

Jiřík Marek

velbloudí mládě

Brnadovi

chameleon jemenský

zmije růžkatá

koza domácí

5.A a tř. uč. Radka Schejbalová, 1.ZŠ Jirkov,
Budovatelů

Žáci 1. stupně ZŠ a MŠ Chomutov,
17.listopadu

ovce valašská

tarbík velký

5.B a tř. uč. Eva Vaculová, 1.ZŠ Jirkov,
Budovatelů

Žáci 2. stupně ZŠ a MŠ Chomutov,
17.listopadu

koza karpatská

Školní družina ZŠ a MŠ Chomutov,
17.listopadu

páv korunkatý

Julie a Oliver Urbánkovi

velbloud dvouhrbý

Dana Irlbeková

páv korunkatý

Žáci speciálních tříd ZŠ a MŠ Chomutov,
17.listopadu

ještěrka perlová

ŠD, ZŠ CV, Písečná

koza kamerunská

Děti a paní učitelky MŠ

labuť velká

Hana Tomsová

kaloň egyptský

Ing. Daniel Černý

kuňka východní

Maruška Kolárovská

burunduk páskovaný

Školní klub při ZŠ Na Příkopech

chameleon jemenský

Hunter Douglas Kadaň, s. r. o.

sovice sněžní

Finanční poradci OVB Allfinanz,a.s.

velbloud dvouhrbý

1.ZŠ Školní, Kadaň

bažant zlatý

Lada Jirotková a Josef Krajkář

burunduk páskovaný

Vítězslav Hobrlant

kuňka východní

Kolektiv BIILA Podbořany

poletuška slovanská

Vítězslav Hobrlant

burunduk páskovaný

Alešek Padevít

užovka amurská

1.A a tř. uč. Martina Veselová, 1.ZŠ Jirkov,
Budovatelů

želva stepní - čtyřprstá,

Bc. Jana Kozáková

rys karpatský

1.B a tř. uč. Irena Buráňová, 1.ZŠ Jirkov,
Budovatelů

MUDr. Eva Šulcová

vlk eurasijský

želva bahenní,

2.A a tř. uč. Iveta Tvrdíková, 1.ZŠ Jirkov,
Budovatelů

želva zelenavá - Hermannova,

3.A a tř. uč. Jitka Kozlová, 1.ZŠ Jirkov,
Budovatelů

chameleon jemenský,
kuňka východní

3.B a tř. uč. Lenka Suková, 1.ZŠ Jirkov,
Budovatelů

ještěrka perlová,

4.A a tř. uč. Anna Čutková, 1.ZŠ Jirkov,
Budovatelů

agama hardún

Radek Požga

kachnička mandarinská

Lada, Věra a Kristýna Ženíškovi

pestruška písečná

Michal Šustek

kuňka východní

Tomáš Kubeš

muflon

Hudební skupina Makovec

velbloud dvouhrbý

MUDr. Dagmar Marečková

velbloud dvouhr. - Kublaj

Adam a Martin Královi

kočka stepní - manul

Martina Gavlasová

chameleon jemenský

Michaela Kosaková

scink válcovitý

Irena Pikalová

koza karpatská, koza kamerunská

Jana Ošlejšková

koza domácí
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Marcel Pitterling

kalous ušatý, husice liščí

Iveta Vodinská

ještěrka perlová

Lukáš Kovanda

trnorep africký

Vladan Malkus

svišť stepní - bobak

Helena Škorpilová

ovce valašská

Markéta Škorpilová

burunduk páskovaný

ZŠ Prokopa Holého Louny:
Libuše Kseničová - třída 1.C,
Radka Pohludková - třída 1.E,
Jana Poncarová - třída 1.D

burunduk páskovaný,
koza walliská

Eva Vitvarová

páv korunkatý

Radek Voch

svišť stepní - bobak

Naďa Ivanková

sovice krahujová

Kateřina Jelínková

burunduk páskovaný

ŠD a ZŠ Konečná Karlovy Vary

pony shetlandský

Fukalová pro Stryjovou

páv korunkatý

Ludmila Dolejšová

2 medvědi hnědí

Marie Bičišťová

želva stepní - čtyřprstá

žáci 1.A + Mgr. M. Pouzdrová, ESOZ
Chomutov

burunduk páskovaný

žáci 2.A + Mgr. M. Vančura, ESOZ Chomutov

burunduk páskovaný

žáci 2.B + Ing. Š. Nováková Maříková, ESOZ
Chomutov

želva bahenní

žáci 3.A + Ing. S. Černá , ESOZ Chomutov

kuňka východní

žáci 3.B + Mgr. H. Remišová , ESOZ
Chomutov

ještěrka perlová

žákyně Kamila Plomerová a Štěpánka
Mistolerová

želva stepní - čtyřprstá

Petr Pokorný

medvěd hnědý

Bc. Filip Ševčík

srnec evropský

kolektiv zaměstnanců ESOZ

užovka stromová

Marie Kvěšková

čáp bílý

PaedDr. Soňa Valušková

sova pálená

Ludmila Kálalová

želvy

Mgr.Šlencová Vladimíra

želva bahenní

Martin Matuškovič

chov zvířat PZOO

Rodina Čížkova

čížek lesní

Emílie a Luděk Bukačovi

bukač velký

Miroslav Špernoga

scink válcovitý

Renata Výborná pro Matěje

želva stepní - čtyřprstá

Daniel Neugebauer

želva zelenavá

Markéta a Tomáš Kubelíkovi

makak magot

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

sup bělohlavý

Tereza Škorpilová

poletuška slovanská

Aneta Škorpilová

páv korunkatý

Pavel Škorpil

koza walliská

Marie Škorpilová

sova pálená

Ing. Milan Štefanov

medvěd hnědý

MUDr. Jan Smíšek

kuňka východní

Ing. Daniel Černý

sova pálená

Štěpánka Černá

ještěrka perlová

Mirka Hovorková

hrdlička divoká

Sponzoři

Jan Vokál

rosomák

Děti 2.B a Mgr. M. Marková

panda červená

Jana Marečková

losice Nya a Nette

Fair Credit International, SE

kůň fjordský

Milan Kraus

chov zvířat PZOO

Lukáš Pakosta

chov zvířat PZOO

Ing. Milan Štefanov

tuleň kuželozubý

Ing.Daniel Černý

labuť velká

Ing. Martin Kovář

jezevec lesní
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ce. Máme příslib od koordinátora
evropského chovu, že nám zajistí
mladý pár.
Novým druhem rozšiřujícím stáZOOLOGIE
vající kolekci savců je panda červená (Ailurus fulgens). Mladého
samce původem ze Zoo Aalborg
Celkový stav chovaných zvířat jsme dovezli z maďarské zoo
k 31. 12. 2013 čítal 1 176 jedinců ve v Szegedu. V rámci EEP progra165 druzích. Do programů EEP je mu máme požadavek na získání
zapojeno 13 druhů a do ESB 9 druhů vhodné mladé samice.
chovaných zvířat.
Letošní rok nepřinesl žádné zásadní změny v chovu tuleňů kuželozubých (Halichoerus grypus).
Stále chováme jednoho samce
Savci
a tři samice.
Tlupa makaků magotů (Macaca
Tříletá samice manula (Otocolobus manul) porodila v březnu pět mlá- sylvanus) se v červenci rozrostla
ďat. Tři z nich se narodila mrtvá. O zbylá dvě mláďata se matka pečlivě o jedno narozené mládě.
starala, jedno z nich začalo postupně zaostávat a po měsíci uhynulo.
Makak magot
Poslední mládě uhynulo po třech měsících. Následným vyšetřením byla Skupina zubrů evropských (Bisprokázána toxoplasmóza. V současné chvíli sháníme samici pro vytvo- on bonasus), která je odděleně chována ve dvou částech areálu, zaznaření dalšího chovného páru s volným samcem, který pochází ze Zoo menala přírůstek pouze v části zvané Eurosafari, kde se v květnu narodil
Rotterdam.
samec.
Stabilní je situace u rysů karpatských (Lynx lynx carpathicus). Dvojici U takinů indických (Budorcas taxicolor taxicolor) se v březnu narodila
tvoří mladý samec ze Zoo Liberec a samice pocházející z volné přírody, a následně odchovala samička. V průběhu roku jsme zrealizovali transkterá do zooparku přišla v roce 2007.
port mladé samice, narozené v roce 2012 do Zoo Drážďany. Samec
U chovného páru norků evropských (Mustela lutreola) proběhla vý- narozený v roce 2011, taktéž v zooparku, putoval do Zoo Košice. Oproti
razná říje a na začátku června samice porodila. Mláďata se opakovaně tomu žádná změna nenastala u takina čínského (Budorcas taxicolor
ozývala z boudy, ale po několika dnech se ozývat přestala a při následné bedfordi), kde od roku 2005 chováme pouze jednoho samce původem
kontrole jsme žádná nenalezli. Již poněkolikáté neznámý vandal úmy- ze Zoo Liberec. Rok 2013 byl úspěšný pro stádo jelenů milu (Elaphuslně poničil pletivo na voliérách v chovném zázemí. Důsledkem byl únik rus davidianus). Narodilo se šest mláďat a v říjnu jsme získali novou
chovného páru norků a kolonoka (Mustela sibirica). V letošním roce samici ze Zoo Praha. Jeleny evropské (Cervus elaphus) chováme
jsme nezaznamenali žádný odchov u charz žlutohrdlých (Martes fla- v Eurosafari, kde se letos narodila dvě mláďata. Řada změn proběhla
vigula). V současné době usilujeme o získání nového chovného samce i ve skupině jelenů bucharských (Cervus yarkandensis bactrianus).
k naší tříleté samici, protože plánujeme chov dvou párů těchto zajímavých Narodila se tři mláďata z nichž jedno přišlo na svět mrtvé, další mláa vzácných šelem. V květnu jsme ze zdravotních důvodů přistoupili k utra- dě uhynulo po třech měsících a jedno se podařilo úspěšně odchovat.
cení osmnáctiletého samce rosomáka (Gulo gulo). V chovu zbyla pouze V rámci chovatelské spolupráce mezi zoologickými zahradami, jsme
starší samice, která se díky svému věku již nepočítá mezi chovné jedin20

byly na konci roku započaty úpravy zázemí, které zajistí výrazné zlepšení manipulace s divokými ovcemi.
V dubnu se narodila samička velblouda dvouhrbého (Camelus bactrianus) a ze Zoo Praha jsme získali mladou samici. Nyní chováme jednoho
samce a tři samice velbloudů.
Rozsáhlou kolekci domácích zvířat jsem rozšířili o kozy kašmírové
(Capra hircus), které jsme dovezli ze Zooparku Vyškov. U většiny plemen koz, ovcí a skotu jsme odchovali mláďata.
Ve stádě pony shetlandských (Equus caballus) se narodila tři hříbata. O jedno narozené hříbě se rozrostla skupina fjordských koní
a další tři hříbata se narodila klisnám anglického plnokrevníka. Vzhledem
k tomu, že v poslední době není zájem o koně tarpany, přistoupili jsme
k pozastavení připouštění klisen. V červenci jsme připustili plemenným
hřebcem pětiletou klisnu shirského koně. Můžeme se pochlubit třemi
odchovanými mláďaty osla domácího (Equus asinus).

Nově příchozí samice jelena milu ze Zoo Praha

zrealizovali transport dvou chovných samic ze ZOO Tallin, a naopak
jedna z našich samic našla svůj nový domov v Tierparku Berlín a jeden
samec zamířil do Zoo Kolín n. Rýnem.
Na začátku roku jsme získali samce soba polárního (Rangifer tarandus) ze Zoo Dortmund, který ale po několika týdnech uhynul v důsledku
cizího tělesa v trávicím traktu. Stávající skupinu doplnila mladá samice
ze Zoo Praha.
Smutná událost potkala pár losů evropských (Alces alces). Větve keře
tisu červeného, který byl pokácen v souvislosti s výměnou plynového
potrubí v areálu zoo, byly vhozeny neznámým pachatelem do výběhu
losů. Obě zvířata větve částečně okousala a na následky otravy uhynula. V průběhu roku se nám podařilo nově získat dvě mladé samice ze
zoo Planckendeal a mladého samce ze Zoo Praha.
Pižmoň grónský (Ovibos moschatus wardi), kterého zoopark získal ze
Zoo Krefeld v roce 2008 , uhynul na konci srpna po anestézii při níž bylo
provedeno ošetření abscesu na paznehtu přední končetiny. V kombinovaném výběhu ovcí stepních - arkalů (Ovis vignei) a makaků magotů

Osel domácí
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Ptáci

U sov pálených (Tyto alba) bylo čtrnáct vajec, z nichž se však podařilo
odchovat pouze jedno mládě, ostatní vejce byla neoplozená. V srpnu
Chovný pár orlosupů bradatých (Gypaetus barbatus) snesl postupně jsme ze Zoo Hamburg získali mladou samici sovice sněžní (Bubo scandvě vejce. První vejce bylo umístěno do inkubátoru, druhé bylo pone- diacus) a mohli jsme tak sestavit druhý chovný pár. Dva páry sýčků
cháno pod rodiči. Jak se nakonec ukázalo, ani jedno z vajec nebylo obecných (Athene noctua) snesly celkem sedm vajec. Ani jedno z vajec
oplozené. Samice orla východního (Haliaeetus pelagicus) snesla nebylo oplozené. Samice výrečka malého (Otus scops) snesla celkem
celkem tři vejce. Dvě vejce zmizela, a poslední na kterém se střídali pět vajec. Dvě z nich nebyla oplozená. Ze zbylých vajec se rodičům pov sezení oba rodiče, bylo neoplozené. U orlů stepních (Aquila nipalen- dařilo úspěšně odchovat tři mláďata. Na konci roku uhynula samice výra
sis) se podařilo ze tří vajec odchovat všechna mláďata. Odchov probíhal velkého (Bubo bubo). V současné době máme pouze samce z roku
přirozeně a o mláďata se starali oba rodiče. V druhé polovině roku byl 1994. Žádné změny nenastaly ve stavu puštíků bělavých (Strix uralendo chovného zázemí zooparku přesunut pár supů bělohlavých (Gyps sis) a puštíků bradatých (Strix nebulosa). V letošním roce se začala
fulvus). Důvodem přesunu byl pokus o změnu chování obou ptáků, kteří řešit situace ohledně repatriace puštíků bělavých v Národním parku Šunebyli schopni ve voliéře za více než dvanáct let vytvořit sourodý pár. mava. V nejbližší době by mělo být rozhodnuto, zda se v reintrodukčním
U orlů skalních (Aquila chrysaetos) se vylíhlo jedno mládě, které ale po programu bude i nadále pokračovat. Nepodařilo se nám zatím dopárotřech dnech z hnízda zmizelo. Od soukromého chovatele jsme získali vat sovice krahujové (Surnia ulula), stále chováme jen dva samce.
samici sokola stěhovavého (Falco peregrinus) a vytvořili jsme nový Jeřábi bělošíjí (Grus vipio) úspěšně odchovali dvě mláďata. Pro nás je
pár se samcem, který byl přijat do stanice pro handicapované živočichy tato skutečnost o to cennější, že se v první sezóně, kdy samice snesla
dvě vejce, podařilo obě vylíhnutá mláďata bez větších potíží odchovat.
v průběhu července.
Dvě samice těchto jeřábů byly chovány samostatně. Jedna z nich na
podzim uhynula, zbylá samice je nabízena v rámci EEP programu. Dvě
vejce snesla i samice jeřába panenského (Anthropoides virgo). Vylíhla se obě mláďata, z nichž jedno bylo již od počátku velmi slabé, a po
několika dnech uhynulo. Druhé mládě se bez problémů odchovalo. Na
konci roku chovná samice náhle uhynula. Druhý chovný pár měl dvě
vejce, obě byla neoplozená. V polovině roku uhynula samice jeřába popelavého (Grus grus), kterou jsme v roce 2009 spolu se samcem získali
z Okské biosférické rezervace. Velmi aktivní byly v jarním období mladé
páry jeřábů sibiřských (Grus leucogeranus) a jeřábů mandžuských
(Grus japonensis), ale zatím žádné vejce nesnesly.
Vzhledem k malému zájmu o odchované jedince jsme v uplynulých dvou
letech na doporučení koordinátora pozastavili rozmnožování ibisů skalních (Geronticus eremita). Na jeho doporučení odjeli v květnu čtyři ibisi
do Zoo Riga. Na začátku roku uhynul samec bukače velkého (Botaurus
stellaris), který přišel do zoo v roce 2000 jako handicapovaný jedinec.
V současné chvíli chováme pouze jedinou samici, kterou jsme získali
v loňském roce ze Zoo Waršava. Tři volavky rusovlasé (Bubulcus ibis)
jsme získali ze Zoo Dvůr Králové. Samice, kterou jsme získali ze Zoo
Plzeň, uhynula. Pro kvakoše noční (Nycticorax nycticorax) byl i letošní
rok úspěšný. Jejich kolonie se rozrostla o více jak patnáct mláďat.
Mládě jeřába bělošíjího
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ze Zoo Praha.
Chovný pár strak modrých (Cyanopica cyana), tvořený samicí ze Zoo
Ostrava a samcem narozeným v zooparku, měl dvě snůšky. Vylíhlo se
celkem osm mláďat, podařilo se ale odchovat jen tři jedince. Ostatní
uhynula po atacích škodné přes pletivo voliéry. Ze stejného důvodu na
začátku léta uhynul i chovný samec. Ze Zoo Bernburg jsem získali zatím
jen samce straky iberské (Cyanopica cooki), tento pták byl donedávna
považovaný za poddruh modré straky. Nově je však uznáván jako samostatný druh. Kraskám červenozobým (Urocissa erythrorhyncha) se
vylíhla čtyři mláďata, tři se podařilo odchovat. V hejnu alexandrů čínských (Psittacula derbiana) se odchovala tři mláďata.
Berneškám kanadským (Branta canadensis) se vylíhlo pět mláďat.
V letošním roce jsme se po delší době vrátili k chovu čírky modré (Anas
querquedula). Získali jsme dvě samice ze Zoo Plzeň a samce ze Zoo
Ohrada. Dalším nově chovaným druhem je morčák bílý (Mergus albellus), který k nám byl dovezen také ze Zoo Ohrada.

Tenkozobec opačný

Novým druhem, který se v zooparku chová poprvé je tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta). Skupinu osmi ptáků jsme získali ze Zoo
Rotterdam. Jsou umístěni v nově postavené voliéře pro brodivé ptáky.
Zahnízdily také oba páry dytíků úhorních (Burhinus oedicnemus). První pár snesl dvě vejce, která byla ponechána na hnízdě. Po několika
dnech byla vejce nalezena rozbitá mimo hnízdo. Samice druhého páru
snesla celkem čtyři vejce. I u tohoto páru byla tři vejce nalezena rozbitá
mimo hnízdo a poslední vejce bylo neoplozené.
Po přemístění z Kamenného rybníku do zimní ubikace začala skupina pelikánů kadeřavých (Pelecanus crispus) ihned s úpravou hnízd.
V průběhu několika týdnů samice snesly celkem devět vajec, která byla
ale všechna neoplozená. Také pelikáni bílí (Pelecanus onocrotalus)
ihned po zazimování začali s úpravou hnízdiště. Během hnízdění snesli patnáct vajec. Několik z nich bylo nalezeno rozbitých mimo hnízda,
všechna snesená vejce, byla neoplozená.
Na podzim loňského roku jsme dovezli ze Zoo Dvůr Králové samici
mandelíka hajního (Coracias garrulus). Na jaře byla samice spojena ve Plazi
venkovní voliéře se starším samcem, kterého jsme získali v roce 2010

Alexandr čínský - mládě
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ročním období je pět odchovaných želv úspěchem.
BEZOBRATLÍ
V posledních letech se těší poměrně velké popularitě i chov bezobratlých
živočichů. I u nás se tak počty zvířat rozšířily o kolonii mravenců druhu
Myrmica ruginodis, kteří jsou stejně jako další dva zástupci bezobratlých
umístěni v expozici noktuária. Z dalších druhů chováme štíra kýlnatého
(Euscorpius tergestinus), který se ještě donedávna vyskytoval na území
České republiky. V menším insektáriu se daří i pokoutníku stájovému
(Tegenaria ferruginea), jehož samice nakladla v průběhu května vajíčka
do kokonu z nichž se vylíhlo několik desítek mláďat.
Spotřeba vybraných druhů krmiv v roce 2013

Želva stepní - čtyřprstá

Stejně jako v předešlých letech, jsme letos odchovali blavory žluté
(Pseudopus apodus). Rekordní byl počet vajec. Celkem samice nakladly
čtyřicet jedno vejce, z nichž se podařilo odchovat třicet čtyři mláďat. Za
zmínku také stojí, že všechna vajíčka byla oplozená. Úspěšně se nám
podařilo odchovat tři mláďata užovky stromové (Zamenis longissimus)
a tři mláďata zmije obecné (Vipera berus). Samice zmije, která porodila,
přišla do zooparku jako handicapovaný plaz. U některých druhů jsme se
v tomto roce rozhodli snesená vajíčka neinkubovat, protože stále máme
v našich expozicích mláďata odchovaná v předešlých letech, a také
z důvodu malého zájmu chovatelů. Mezi tyto druhy patří štíhlovky podkovní (Hemorrhois hyppocrepis), užovky amurské (Elaphe schrencki),
ještěrky perlové (Timon lepidus) a agamy hardún (Laudakia stellio).
V uplynulém roce se nám podařilo odchovat mláďata od všech druhů
želv, které v zooparku chováme. Nejvíce vajec snesly želvy stepní
- čtyřprsté (Testudo horsfieldii). Ze sedmnácti vajec se podařilo odchovat osm mláďat. Želvy zelenavé (Testudo hermanni) snesly celkem
dvanáct vajec, z nichž se odchovalo pět mláďat. Zajímavý odchov se podařil u želv bahenních (Emys orbicularis). Samice nakladly vajíčka ve
venkovním teráriu a po inkubaci v přirozených podmínkách se na konci
září vylíhlo sedm mláďat. Vzhledem k nízkým nočním teplotám v tomto

krmivo
myši
potkani
křepelky
maso hovězí
králík
ryba sladkovodní
ryba živá
sleď
rybičky malé - štintle
karotka
krmná řepa
jablka
krmná směs zoo
krmná směs koně
oves
pšenice
ječmen

množství
18 913 ks
5221 ks
5071 ks
2 101 kg
123 kg
3 440 kg
9 080 kg
4 416 kg
4 512 kg
26 315 kg
4 000 kg
2 376 kg
36 000 kg
27 975 kg
29 840 kg
8 200 kg
3 500 kg
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Významné příchody do zooparku
1.0.0
0.2.0
0.1.0
0.2.0
0.2.0
1.0.0
1.0.0
1.0.0
1.0.0
1.0.0
0.2.0
1.0.0
0.0.8
0.1.0
3.0.0
0.1.0

čírka
modrá
(Anas querquedula)
čírka
modrá
(Anas querquedula)
jelen
bucharský
(Cervus elaphus bactrianus)
jelen
bucharský
(Cervus elaphus bactrianus)
los
evropský
(Alces alces)
los
evropský
(Alces alces)
morčák
bílý
(Mergus albellus)
panda
červená
(Ailurus fulgens)
sob
polární
(Rangifer tarandus)
sob
polární
(Rangifer tarandus)
sovice
sněžní
(Bubo scandiacus)
straka
iberská
(Cyanoptica cooki)
tenkozobec
opačný
(Recurvirostra avosetta)
velbloud
dvouhrbý
(Camelus bactrianus)
volavka
rusovlasá
(Bubulcus ibis)
volavka
(Bubulcus ibis)

rusovlasá

Významné transporty ze zooparku
Zoo Ohrada (ČR)

1.0.0

Zoo Plzeň (ČR)

2.0.1

Gaia Park (Holandsko)

0.0.2

Zoo Ostrava (Estonsko)

0.0.5

Zoo Planckendal (Holandsko)

4.0.0

Zoo Praha (ČR)

0.1.0

Zoo Ohrada (ČR)

1.0.0

Zoo Aalborg (Dánsko)

0.2.0

Zoo Dortmund (Německo)

3.0.0

Zoo Praha (ČR)

1.2.0

Zoo Hamburg (Německo)

0.2.0

Zoo Bernburg (Německo)

0.0.1

Zoo Rotterdam (Holandsko)

0.1.0

Zoo Praha (ČR)

1.0.0

Zoo Dvůr Králové (ČR)

0.0.3

Zoo Plzeň (ČR)

0.0.4
1.0.0

alexandr
čínský
(Psittacula derbiana)
alexandr
čínský
(Psittacula derbiana)
alexandr
čínský
(Psittacula derbiana)
blavor
žlutý
(Pseudopus apodus)
ibis
skalní
(Geronticus eremita)
jelen
bucharský
(Cervus elaphus bactrianus)
jelen
bucharský
(Cervus elaphus bactrianus)
jeřáb
panenský
(Anthropoides virgo)
kvakoš
noční
(Nycticorax nycticorax)
kvakoš
noční
(Nycticorax nycticorax)
kvakoš
noční
(Nycticorax nycticorax)
sova
pálená
(Tyto alba)
takin
indický
(Budorcas taxicolor taxicolor)
takin
indický
(Budorcas taxicolor taxicolor)
užovka
amurská
(Elaphe schrenckii)
užovka
stromová
(Zamenis longissimus)
zubr
evropský
(Bison bonasus)

Tierpark Berlin (Německo)
Zoo Rotterdam (Holandsko)
Zoopark Vyškov (ČR)
Zoo Stuttgart (Německo)
Zoo Riga (Lotyšsko)
Tierpark Berlin (Německo)
Zoo Köln (Německo)
Zoo Košice (Slovensko)
Zoo Dvůr Králové (ČR)
Zoo Košice (Slovensko)
Zoo Plzeň (ČR)
Zoo Waschleithe (Německo)
Zoo Drážďany (Německo)
Zoo Košice (Slovensko)
Zoo Košice (Slovensko)
Zoo Ohrada (ČR)
Zoo Plzeň (ČR)
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Nově chované druhy v PZOO
tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta)
morčák bílý (Mergus albellus)
panda červená (Ailurus fulgens)
straka iberská (Cyanoptica cooki)

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)
panda červená (Ailurus fulgens)
pelikán kadeřavý (Pelecanus crispus)
rosomák sibiřský (Gulo gulo)
zubr evropský (Bison bonasus)

Chované druhy vedené v ESB - 9
jelen bucharský (Cervus elaphus bactrianus)
makak magot (Macaca sylvanus)
medvěd hnědý (Ursus arctos)
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)
kočka divoká (Felis silvestris)
medvěd hnědý(Ursus arctos)
vlk eurasijský (Canis lupus lupus)
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)
orel mořský (Haliaeetus albicilla)
orel skalní (Aquila chrysaetos)
ostralka štíhlá (Anas acuta)
polák malý (Aythya nyroca)
puštík bělavý (Strix uralensis)
sokol stěhovavý (Falco peregrinus)
tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta)
výreček malý (Otus scops)
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užovka stromová (Zamenis longissimus)
zmije obecná (Vipera berus)
želva bahenní (Emys orbicularis)

Chované silně ohrožené druhy
los evropský (Alces alces alces)
rys karpatský (Lynx lynx carpaticus)
hohol severní (Bucephala clangula)
kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum)
křepelka polní (Coturnix coturnix)
kvakoš noční (Nycticorax nycticorax)
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)
kormorán velký (Phalacrocorax carbo)
moták pochop (Circus aeruginosus)
výr velký (Bubo bubo)
jelec jesen (Leuciscus idus)

Čáp bílý
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Celkové stavy zvířat k 31. 12. 2013
SAVCI
Název

Stav k 1.1.2013

Jiné
Úhyn
úbytky

Příchod

Stav k
31.12.2013

Deponace

Letouni - Chiroptera
kaloň egyptský
Rousettus aegyptiacus

2.2.10

0.0.1

0.1

2.1.11

7.3

1.0

1.1

7.2

RDB=LC

Primáti - Primates
makak magot
Macaca sylvanus

ESB,RDB=VU

Šelmy - Carnivora
charza žlutohrdlá
Martes flavigula

manul
Otocolobus manul

2.1

2.1

1.1.1

1.0.1

0.1

0.0

RDB=LR

kuna skalní
Martes foina

2.0

CROH=KOH,RDB=LC

kolonok
Mustela sibirica

2.0
RDB=LR

kočka divoká
Felis silvestris

1.2

RDB=LR

jezevec lesní
Meles meles

1.2

1.1

1.1

2.1

2.1

RDB=LR
EEP,ISB,RDB=NT
28

Název

Stav k 1.1.2013

medvěd hnědý
Ursus arctos

2.2
2.5

1.1
1.1

1.1

1.0
1.0

1.0

0.1

1.0

1.0

1.1

0.1

0.1

1.3

1.3

2.0

2.0

RDB=LR
ESB,RDB=LR
CROH=KOH,RDB=LC,CITES=I

ženetka tečkovaná
Genetta genetta

3.5

ESB,CROH=SOH,RDB=NT

vlk eurasijský
Canis lupus lupus

0.1

EEP,RDB=LC

tuleň kuželozubý
Halichoerus grypus

1.0

ISB,RDB=VU,CITES=I

tchoř tmavý
Mustela putorius

2.0

1.0

rys karpatský
Lynx lynx carpaticus

0.1

EEP,RDB=EN

rosomák
Gulo gulo

2.2

2.1

panda červená
Ailurus fulgens

Deponace

RDB=LR

norek evropský
Mustela lutreola

Stav k
31.12.2013

ESB,CROH=KOH,RDB=LR

mýval severní
Procyon lotor

Jiné
Úhyn
úbytky

Příchod

4.1

4.1

RDB=LR

29

Název
Lichokopytníci
Perissodactyla
kiang východní

Stav k 1.1.2013

Jiné
Úhyn
úbytky

Příchod

1.0

Equus kiang holdereri
ISB,RDB=LR
kůň
domácí
anglický
plnokrevník
Equus caballus
kůň
domácí
český
teplokrevník
Equus caballus
kůň domácí - fjordling

Stav k
31.12.2013

Deponace

1.0

1.3
2.5

2.1

1.3

0.1

1.2

0.1

1.0

3.6
1.4

Equus caballus
kůň domácí - norik

1.0

1.0

0.0

2.1

5.12

1.0

0.5

Equus caballus
kůň domácí - shetlandský pony

5.12

2.1

Equus caballus
kůň domácí - shirský

1.5

Equus caballus
kůň domácí - tarpan

3.5

3.5

2.0

2.0

Equus caballus
kůň Převalského
Equus przewalskii
osel domácí

EEP,ISB,RDB=EW,CITES=I
2.4

1.2

2.0

1.6

Equus asinus
30

Název

Stav k 1.1.2013

Jiné
Úhyn
úbytky

Příchod

Stav k
31.12.2013

Deponace

Sudokopytníci - Artiodactyla
buvol domácí
Bubalus bubalis

3.10

2.0.1

1.4

1.0

3.5.1

RDB=EN

jak domácí

0.2

0.2

Bos grunniens
jelen bucharský
3.5
Cervus
yarkandensis
ESB,RDB=VU
bactrianus
jelen evropský
4.2.2
Cervus elaphus

koza domácí

1.0

1.1

0.1

0.1.1

3.6
2.0

2.3.3

0.1

7.12.1

RDB=LC

jelen milu
Elaphurus davidianus

0.3

8.11

0.1

2.3.1

3.2

2.13

0.2

1.0

1.1

1.4

1.10

3.9

2.0

1.2

2.1

2.6

2.8

3.4

3.4

1.1

1.7

RDB=CR

Capra hircus
koza domácí - kamerunská
Capra hircus
koza domácí - karpatská
Capra hircus
koza domácí - kašmírská

0.2

0.2

Capra hircus
koza domácí - walliská

3.3

1.0

2.0

1.0

1.3

Capra hircus
31

Název

Stav k 1.1.2013

kozorožec alpský
Capra ibex
los evropský
Alces alces
muflon

Jiné
Úhyn
úbytky

Příchod

2.14

2.2

0.2

Stav k
31.12.2013

0.1

4.13

1.1

1.2

Deponace

RDB=LR
1.1

1.2

CROH=SOH,RDB=LC
4.10.49

0.0.25

0.0.14

5.14

3.7

4.5

4.10.60

Ovis aries musimon
ovce domácí - cápová

1.1

3.15

1.0

0.5

Ovis aries aries
ovce domácí - Jákobova

1.5

Ovis aries aries
ovce domácí - merinová

3.9

1.3

2.6

0.5

0.2

0.2

2.4

0.1

4.12

Ovis aries aries
ovce domácí - ouessantská

1.3

1.8

Ovis aries aries
ovce domácí - valašská

0.1

0.3

Ovis aries aries
ovce domácí - vřesovištní

1.0

1.5

1.0

0.2

Ovis aries aries
ovce domácí - walliská

1.4

0.2

Ovis aries aries

32

Název

Stav k 1.1.2013

ovce stepní

Jiné
Úhyn
úbytky

Příchod

4.6

Stav k
31.12.2013

1.1

3.5

1.1

0.0

Deponace

Ovis vignei
pižmoň grónský
Ovibos moschatus wardi

1.0
EEP,ISB,RDB=LR

prase divoké
Sus scrofa

0.1

0.2

0.2

1.2

1.2

RDB=LR

prase domácí - mangalica
Sus domesticus
sob
Rangifer tarandus

1.2
2.7.2

2.7.2

1.0

1.0

ESB,RDB=EN

takin indický
Budorcas taxicolor taxicolor

1.3

RDB=LR

takin čínský
Budorcas taxicolor bedfordi

1.0

RDB=LR

srnec obecný
Capreolus capreolus

1.1

2.2

0.1

1.1

1.2

ESB,RDB=EN

tur domácí - pratur (zpětné
vyšlechtění)

0.2

Bos taurus
tur domácí - skot skotský
náhorní
Bos taurus

5.7

0.2

4.1

4.1

5.7

33

Název
tur domácí
uherský
Bos taurus

-

skot

stepní

velbloud dvouhrbý - domácí
Camelus bactrianus

Příchod

2.4

0.1

0.0.1

1.1

0.1

0.1

1.1

0.2

Stav k
31.12.2013

Deponace

1.2.1
1.3

RDB=CR

zubr evropský
Bison bonasus bonasus

Jiné
Úhyn
úbytky

Stav k 1.1.2013

5.5

1.0

1.0

5.5

EEP,ISB,RDB=EN

Hlodavci - Rodentia
bobr evropský
Castor fiber

0.2.1
CROH=SOH,RDB=NT

burunduk
Tamias sibiricus

2.5
1.1

0.0.1

1.0.5

1.1

0.1

1.0

1.1.4

1.1.4

CROH=KOH,RDB=VU

tarbík egyptský
Jaculus jaculus

1.0.6

RDB=LR

sysel obecný
Spermophilus citellus

1.1

RDB=LR

svišť bobak
Marmota bobak

1.5

RDB=LR

poletuška slovanská
Pteromys volans

1.0

RDB=LR

dikobraz srstnatonosý
Hystrix indica

0.2.1

0.1

0.1

0.0

RDB=LC
34

Název

Stav k 1.1.2013

Příchod

Jiné
Úhyn
úbytky

Stav k
31.12.2013

Deponace

Zajíci - Lagomorpha
králík divoký
Oryctolagus cuniculus

1.2

1.2

0.0

RDB=LR

králík domácí

3.11.11

3.11.11

Oryctolagus cuniculus v. edulis

PTÁCI
Název

Stav k 1.1.2013

Příchod

Jiné
úbytky

Stav k
31.12.2013

Deponace

Veslonozí - Pelecaniformes
kormorán velký
Phalacrocorax carbo

8.6
CROH=OH,RDB=LC

pelikán bílý
Pelecanus onocrotalus
pelikán kadeřavý
Pelecanus crispus

8.6

4.4

4.4

3.5

3.5

RDB=LC
EEP,RDB=VU,CITES=I

Brodiví - Ciconiiformes
bukač velký
Botaurus stellaris
bukáček malý
Ixobrychus minutus

1.1

1.0

0.1

0.1

1.0

CROH=KOH,RDB=LC
1.1
CROH=KOH,RDB=LC
35

Název

Stav k 1.1.2013

čáp bílý
Ciconia ciconia

4.0

1.3

10.11.1

EEP,ISB,RDB=CR,CITES=I
3.3

3.3

CROH=KOH,RDB=LC
5.7.13

7.7.4

7.7.5

5.7.12

CROH=SOH,RDB=LC

volavka rusohlavá
Bubulcus ibis

2.1

15.14.1

kvakoš noční
Nycticorax nycticorax

Deponace

CROH=OH,RDB=LC

kolpík bílý
Platalea leucorodia

Stav k
31.12.2013

2.1

ibis skalní
Geronticus eremita

Jiné
úbytky

Příchod

1.1

3.1

0.1

4.1

RDB=LC

Plameňáci - Phoenicopteriformes
plameňák růžový
Phoenicopterus ruber roseus

7.10

7.10

RDB=LC

Vrubozobí - Anseriformes
berneška kanadská
Branta canadensis

3.3.21
2.0

2.3.10
2.0

RDB=VU

čírka modrá
Anas querquedula

0.0.5

RDB=LC

berneška rudokrká
Branta ruficollis

1.0.6

1.2

1.2

CROH=SOH,RDB=LC

36

Název

Stav k 1.1.2013

čírka obecná
Anas crecca crecca

Stav k
31.12.2013

0.0.1

Deponace

0.0.1

CROH=OH,RDB=LC

hohol severní
Bucephala clangula

Jiné
úbytky

Příchod

1.1

1.1

CROH=SOH,RDB=LC

husa domácí - tuluská

0.0.1

0.0.1

Anser anser f. domestica
husa tibetská
Anser indicus

3.3.7

9.10

RDB=LC
1.2.9

2.2.1

1.3.2

1.3.2

1.1.5

0.0.3

1.0.5

0.0.1

0.1.2

RDB=LC

labuť velká
Cygnus olor

2.2.1

RDB=LC

kachnička mandarinská
Aix galericulata

1.1

RDB=LC

husice rezavá
Tadorna ferruginea

0.1.9

RDB=LC

husice liščí
Tadorna tadorna

3.3.7

9.10

husice egyptská
Alopochen aegyptiacus

0.0.2

RDB=LC

husa velká
Anser anser

0.0.2

2.3

2.3

0.0

RDB=LC

37

Název

Stav k 1.1.2013

morčák bílý
Mergus albellus

1.3

1.0

1.1

1.0

1.2

0.0

CROH=KOH,RDB=LC
2.2
RDB=LC
5.3.5

5.3.5

CROH=KOH,RDB=NT

zrzohlávka rudozobá
Netta rufina

1.0

3.4

polák malý
Aythya nyroca

Deponace

RDB=LC

polák chocholačka
Aythya fuligula

Stav k
31.12.2013

1.0

ostralka štíhlá
Anas acuta

Jiné
úbytky

Příchod

4.4.3

3.3.2

1.1.1

CROH=SOH,RDB=LC

Dravci - Falconiformes
moták pochop
Circus aeruginosus

0.2
4.2
1.1
1.1

0.0.1

0.0.1

1.1

1.2

0.1

2.2

RDB=LC

orel východní
Haliaeetus pelagicus

3.2

CROH=KOH,RDB=LC

orel stepní
Aquila nipalensis

1.0

EEP,CROH=KOH,RDB=LC,CITES=I

orel skalní
Aquila chrysaetos

1.2

CROH=OH,RDB=LC

orel mořský
Haliaeetus albicilla

1.0

1.2

1.2

ESB,RDB=VU
38

Název

Stav k 1.1.2013

orlosup bradatý
Gypaetus barbatus

1.1
1.0

1.1
0.1

1.1

1.1

1.1

0.1

0.1

ESB,RDB=LC

včelojed lesní
Pernis apivorus

Deponace

CROH=KOH,RDB=LC,CITES=I

sup bělohlavý
Gyps fulvus

Stav k
31.12.2013

EEP,RDB=LC

sokol stěhovavý
Falco peregrinus

Jiné
úbytky

Příchod

CROH=SOH,RDB=LC

Hrabaví - Galliformes
bažant obecný kirgizský
Phasianus
colchicus
RDB=LC
mongolicus
bažant zlatý
Chrysolophus pictus

0.0.4

0.0.4

0.0.73

0.0.73

1.0

1.0

CROH=SOH,RDB=LC

páv korunkatý
Pavo cristatus

1.1.5

RDB=LC

křepelka polní
Coturnix coturnix

0.0.5

0.0

RDB=LC

křepelka japonská
Coturnix japonica

1.1

1.0

RDB=LC

křepelka čínská
Coturnix chinensis

1.0

3.5

3.5

RDB=LC
39

Název

Stav k 1.1.2013

Jiné
úbytky

Příchod

Stav k
31.12.2013

Deponace

Krátkokřídlí - Gruiformes
jeřáb bělošíjí
Grus vipio

2.4
1.1

2.4

0.0.1

0.2

0.1

2.1.1

0.1

1.0

RDB=LC
1.1
CROH=KOH,RDB=LC

slípka modrá
Porphyrio porphyrio porphyrio

1.1

EEP,ISB,RDB=EN,CITES=I

jeřáb popelavý
Grus grus

1.1

1.1

jeřáb panenský
Anthropoides virgo

2.3.2

EEP,ISB,RDB=CR,CITES=I

jeřáb mandžuský
Grus japonensis

0.1

EEP,ISB,RDB=VU,CITES=I

jeřáb bílý
Grus leucogeranus

0.0.2

0.1

0.1

2.2

2.2

RDB=LC

Bahňáci - Charadriiformes
dytík úhorní
Burhinus oedicnemus

CROH=KOH,RDB=LC

tenkozobec opačný
Recurvirostra avosetta

0.0.8

0.0.1

0.0.7

CROH=KOH,RDB=LC

Měkkozobí - Columbiformes
holub domácí - pražský rejdič

4.4.7

4.4.7

Columba livia f. domestica
40

Název
hrdlička čínská
Streptopelia
chinensis
hrdlička divoká

Stav k 1.1.2013

Jiné
úbytky

Příchod

Stav k
31.12.2013

1.1.1
chinensis

Streptopelia turtur

1.1.1

RDB=LC
1.0

1.2

0.1

1.0

0.1

2.1

RDB=LC

hrdlička senegalská
Streptopelia senegalensis

Deponace

1.1

RDB=LC

Papoušci - Psittaciformes
alexandr černohlavý
Psittacula himalayana

1.1
RDB=LC

alexandr čínský
Psittacula derbiana

1.1

7.3.3

0.0.2

2.0.4

5.3.1

RDB=LC

Sovy - Strigiformes
kulíšek nejmenší
Glaucidium passerinum

1.1
2.2
0.1

0.1

1.1

1.1

RDB=LC

puštík vousatý
Strix nebulosa

2.2

CROH=KOH,RDB=LC

puštík obecný
Strix aluco

0.1

CROH=SOH,RDB=LC

puštík bělavý
Strix uralensis

1.0

RDB=LC

41

Název

Stav k 1.1.2013

sova pálená
Tyto alba

2.2.7
1.0

2.0

2.1

0.1

2.2

1.2

1.2

CROH=SOH,RDB=LC
4.2

2.1

1.1

2.0

1.2

0.1

1.0

CROH=OH,RDB=LC

výreček malý
Otus scops

1.1

CROH=SOH,RDB=LC

výr velký
Bubo bubo

1.1.5

RDB=LC

sýček obecný
Athene noctua

1.1.2

1.0

sýc rousný
Aegolius funereus

0.0.1

Deponace

RDB=LC

sovice sněžní
Bubo scandiacus

0.0.1

Stav k
31.12.2013

CROH=SOH,RDB=LC

sovice krahujová
Surnia ulula

Jiné
úbytky

Příchod

1.2.1

0.0.3

1.2.4

CROH=KOH,RDB=LC

Srostloprstí - Coraciiformes
mandelík hajní
Coracias garrulus

1.1

1.1

CROH=KOH,RDB=NT

Pěvci - Passeriformes
bulbul červenouchý
Pycnonotus jocosus

2.1.2

1.0.2

0.1

1.0

RDB=LC

42

Název

Stav k 1.1.2013

čížek lesní
Carduelis spinus

0.1

0.1

0.1

0.1

3.2

0.1.1

0.0
0.1.1

RDB=LC
1.0

1.0

RDB=LC

straka modrá
Cyanopica cyana

0.0.1

RDB=LC

straka iberská
Cyanopica cooki

3.2.3

0.0.1

stehlík obecný
Carduelis carduelis major

0.0.3

RDB=LC

skorec vodní
Cinclus cinclus

Deponace

RDB=LC

kraska červenozobá
Urocissa erythrorhyncha

Stav k
31.12.2013

RDB=LC

hýl obecný
Pyrrhula pyrrhula

Jiné
úbytky

Příchod

6.2

0.0.3

5.1

1.1.3

RDB=LC

PLAZI
Název

Stav k 1.1.2013

Příchod

7.11.5

0.0.1

Jiné
úbytky

Stav k
31.12.2013

Deponace

Želvy - Chelonia
želva bahenní
Emys orbicularis

0.0.5

3.2

1.1.1

3.8.10

CROH=KOH,RDB=LR
43

Název
želva stepní
Testudo
kazachstanica
želva zelenavá

Stav k 1.1.2013
0.2.5
horsfieldii

Testudo hermanni

Stav k
31.12.2013

0.0.8

0.0.3

0.2.10

0.0.4

0.0.2

5.3.4

Deponace

RDB=VU
4.3.2

1.0

RDB=NT

želva žlutohnědá
Testudo graeca

Jiné
úbytky

Příchod

1.0

1.0

RDB=VU

Šupinatí - Squamata
agama hardún

2.4.4

0.1.1

2.3.3

Laudakia stellio stellio
blavor žlutý

1.1.23

0.0.34

0.0.51

1.1.6

Pseudopus apodus
gekon turecký

0.0.1

0.0.1

0.0

Hemidactylus turcicus
chameleon jemenský

1.0

1.0

0.0

Chamaeleo calyptratus
ještěrka paví
Timon pater
ještěrka perlová

1.0

1.0

2.1.1

2.1.1

RDB=LC

Timon lepidus

44

Název

Stav k 1.1.2013

scink válcovitý

Jiné
úbytky

Příchod

1.0.34

Stav k
31.12.2013
1.0.1

0.0.33

0.1

1.1.10

0.0.1

1.2

Deponace

Chalcides ocellatus
štíhlovka podkovní

2.3.10

1.1

Hemorrhois hippocrepis
trnorep skalní

1.2.1

Uromastyx acanthinura
užovka amurská

1.0.8

0.0.3

1.0.5

Elaphe schrencki
užovka stromová
Zamenis longissimus

1.1.5

0.0.4

0.0.3

0.0.7

0.0.4

1.1.1

CROH=KOH

užovka žebříčková

0.1

0.1

Rhinechis scalaris
zmije obecná
Vipera berus

0.2.1

0.0.1

0.0.3

0.2.5

CROH=KOH

zmije růžkatá

0.0.7

0.0.7

Vipera ammodytes

OBOJŽIVELNÍCI, RYBY, BEZOBRATLÍ
Název

Stav k 1.1.2013

Příchod

Jiné
úbytky

Stav k
31.12.2013

Deponace

Žáby - Anura
kuňka východní
Bombina orientalis

0.0.4
RDB=LC

0.0.4
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Název

Stav k 1.1.2013

Příchod

Jiné
úbytky

Stav k
31.12.2013

Deponace

Máloostní - Cypriniformes
jelec jesen
Leuciscus idus

0.0.2
CROH=OH,RDB=LR

kapr obecný
Cyprinus carpio

střevlička východní

0.0.2

0.0.2

0.0.2

0.0.2

0.0.6

0.0.6

0.0.7

0.0.7

0.0.10

0.0.10

RDB=DD

lín obecný
Tinca tinca

0.0.2

RDB=LR

Pseudorasbora parva
Ostnoploutví - Perciformes
ježdík obecný
Gymnocephalus cernuus
slunečnice pestrá
Lepomis gibbosus
Členovci - Arthropoda
pokoutník stájový

0.1

Tegenaria ferruginea
štír kýlnatý

2.2.0

2.1.0

0.1.0

Euscorpius tergestinus
mravenec

0.0.100

0.0.100

Myrmica ruginodis
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CELKOVÝ STAV ZVÍŘAT K 31. 12. 2013

1. 1. 2013

31. 12. 2013

druhy

kusy

druhy

kusy

Plazi (Reptilia)

15

160

16

139

Ptáci (Aves)

71

468

74

435

Savci (Mammalia)

66

477

65

467

Obojživelníci (Amphibia)

1

4

1

4

Ryby (Pisces)

6

29

6

29

Bezobratlí (Invertebrata)

0

0

3

102

159

1138

165

1176

Celkem (Total)
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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
Ošetření puštíka obecného
STANICE PRO HANDICAPOVANÉ ŽIVOČICHY –
PODKRUŠNOHORSKÝ ZOOPARK CHOMUTOV
kontakt na naši stanici, nebo naše stanice byla blíže než stanice určená

Název a sídlo stanice
Podkrušnohorský zoopark Chomutov
Přemyslova 259
43001 Chomutov
tel.: +420 474 624 412, +420 602 459 526

pro konkrétní spádovou oblast. Vzhledem k většímu množství případů,
kdy do naši stanice byl přivezen handicapovaný živočich ze spádové
oblasti Mostecka, rozhodli jsme se po dohodě se záchrannou stanicí
Falco rozšířit naši spádovou oblast o Mostecko. Rozšíření působnosti se
však bude řešit až po tom co bude postavena nová záchranná stanice.
Stavební práce by měly být zahájeny v průběhu roku 2014.

Veterinární péče byla zajišťována soukromou veterinářkou MVDr. Vladimírou Habětínovou. Zvířata byla přijímána v řadě případů po předchozí
Zodpovědná osoba: Bc. Iveta Rabasová, č.o. CZ H-00061
telefonické domluvě s nálezci. Po příjmu byl vždy kontaktován zoolog
a zvíře bylo co nejdříve prohlédnuto veterinářem a umístěno ve stanici,
Kontaktní osoba: Pavel Krásenský, krasensky@zoopark.cz
popřípadě bylo vypuštěno zpět do volné přírody. O příjmu zvířete byl
Stanice pro handicapovaná zvířata při Podkrušnohorském zooparku vždy veden záznam s pořadovým číslem, kde je uvedena osoba, která
Chomutov přijímala v roce 2013 handicapovaná zvířata ze spádových zvíře přinesla a také na jakém místě a v jakém stavu bylo zvíře naleoblastí Chomutovska, Kadaňska a Podbořanska. V roce 2013 jsme přija- zeno. Zvířata jsou evidována v databázi, kterou poskytl ČSOP a také
li i několik handicapovaných živočichů z jiných spádových oblastí (Mos- v evidenci zvířat, kterou si vede Podkrušnohorský zoopark Chomutov.
tecko, Lounsko, Teplicko, Praha). Šlo většinou o případy, kdy lidé dostali
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sokola stěhovavého, užovky hladké a výra velkého.
V průběhu roku 2013 jsme vyjížděli k nahlášeným případům a poskytovali jsme také rady po telefonu lidem, kteří našli zraněné zvíře a chtěli
se o něj postarat sami. Celkem bylo realizováno 21 výjezdů v rámci naší
spádové oblasti, při nichž se najezdilo celkem 721 km.
O stanici pro handicapovaná zvířata informujeme na našem webu
www.zoopark.cz a také formou tiskových zpráv rozesílaných médiím.
V průběhu roku byli někteří handicapovaní živočichové (poštolka obecná, sova pálená) použiti k ekologické výchově v rámci ekotábora a také
v rámci jednotlivých výukových programů, které ekologické centrum při
Podkrušnohorském zooparku Chomutov pořádá.

Zvířata přijatá do stanice pro handicapovaná zvířata
v roce 2013
Zajíc polní - mládě

Od 1.1.2013 do 31.12.2013 bylo do stanice přijato 201 ks zvířat v 50
druzích. Nejčastěji byli přijímáni ježci (27 ex.), poštolky (19 ex.), veverky
(16 ex.), rorýsové (13 ex.) a jiřičky (13 ex.). Nejčastějšími důvody příjmu
byla drobná i vážnější zranění po střetu s dopravním prostředkem. 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, veverky, rorýse, zajíce, 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 v případě netopýrů i o probuzené hibernanty. Lidé do stanice přinášeli i zvířata, které se u nás ve
volné přírodě přirozeně nevyskytují. Jednalo se o želvy nádherné, želvu
žlutohnědou a morče.
Za významnější příchody můžeme označit příjem kulíška nejmenšího,

1
1
1
1
1
1
1
1
8
1
2
1
1
1
26

Bažant obecný
Brhlík lesní
Brkoslav severní
Čáp bílý
Dlask tlustozobý
Drozd brávník
Fretka tchořovitá
Havran polní
Holub domácí
Holub doupňák
Holub hřivnáč
Hrdlička zahradní
Husa polní
Ježek východní
Ježek západní

19
1
2
13
1
1
3
2
9
1
3
2
16
3
1

Poštolka obecná
Puštík obecný
Racek mořský
Rorýs obecný
Slavík obecný
Slípka zelenonohá
Sojka obecná
Sokol stěhovavý
Srnec obecný
Straka obecná
Špaček obecný
Užovka hladká
Veverka obecná
Vlaštovka obecná
Volavka popelavá
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13
1
3
7
4
1
1
4
2
6
3
11
8
1

Jiřička obecná
Kachna divoká
Kalous ušatý
Káně lesní
Kos černý
Kukačka obecná
Kulíšek nejmenší
Kuna skalní
Netopýr hvízdavý
Netopýr parkový
Netopýr pestrý
Netopýr rezavý
Netopýr sp.
Netopýr večerní

1
2
5
1
1
1

Vrána obecná černá
Výr velký
Zajíc polní
Zmije obecná
Žluna zelená
Žluva hajní

Brkoslav severní

Přijato
Trvale v zoo
Předáno 3. osobě
Vypuštěno
do
volné přírody
Utraceno, úhyn
Již uhynulí

201 ks
53 ks
5 ks

100%
25,98%
2,45%

36 ks

17,65%

105 ks
5 ks

51,47%
2,45%
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SPOLUPRÁCE SE STUDENTY STŘEDNÍCH
A VYSOKÝCH ŠKOL
PZOO spolupracuje se studenty středních a vysokých škol při vypracování
maturitních, bakalářských a diplomových prací. Po konzultaci s
příslušným vedoucím odborné práce poskytujeme evidenční, etologické
a veterinární údaje a případně umožňujeme pozorování určitého druhu
zvířat v zooparku.
Studentům také umožňujeme po domluvě s jednotlivými školami
vykonávání školních praxí.
V roce 2013 se spolupráce týkala těchto prací: Chov kopytníků v PZOO,
Vliv krmné dávky na chování vlků v lidské péči, Chov makaka magota
v lidské péči a chování jedinců při kontaktu s neznámými předměty,
Právní úprava provozování zoo, Chov medvědovitých šelem v ČR, Chov
medvědů v českých zoo, Studie cvakání při chůzi u některých jelenovitých
a turovitých v rámci chovů v zoologických zahradách, Program k určení
příbuznosti losí populace v ČR – mikrosatelitní analýzy
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ÚTULEK
PRO PSY
Činnost Psího útulku je zaměřena
převážně na péči o nalezené psy.
Nejčastěji byli do útulku přijímáni
volně se potulující psi na základě
upozornění občanů, kteří buď psa
sami přivezli nebo přivolali Městskou
policii, případně telefonicky kontaktovali útulek. Část psů byla přijata po
zemřelých majitelích či v případě vážného onemocnění majitele. Velká
část byla přijata v zanedbaném stavu. Všem byla poskytnuta veškerá
potřebná veterinární péče: zbavení vnitřních a vnějších parazitů ošetření
chrupu, a v případě agresivních jedinců i kastrace. Následně byli
umístěni do karantény. Původnímu majiteli byla vrácena necelá třetina
přijatých psů, zbytek byl umístěn u majitele nového. K 1. 1. bylo v útulku
41 psů, k 31. 12. to bylo 43 psů.
Pracovníci útulku pokračovali v kastračním programu koček, jehož cílem
je regulace počtu toulavých jedinců. V rámci programu, který finančně
podporuje město Chomutov a Jirkov bylo odchyceno a vykastrováno
celkem 21 kocourů a 32 koček.
Činnost útulku celoročně podporovali dobrovolní dárci, především dary
v podobě krmení a pravidelným venčením psů. Nejvíce darů věnovali
útulku při prosincovém Dni otevřených dveří. Všem dárcům patří velké
poděkování.
V průběhu roku byla provedena nezbytná rekonstrukce střechy útulku
a výměna nevyhovujícího plynového kotle za nový.

Počet psů
přijatých do útulku

Počet psů
umístěných u
nového majitele

Počet psů
vrácených
původnímu
majiteli

Leden

33

15

10

Únor

19

16

5

Březen

28

18

8

Duben

17

20

7

Květen

17

11

3

Červen

20

15

2

Červenec

21

13

4

Srpen

21

11

12

Září

25

8

8

Říjen

38

25

8

Listopad

17

31

3

Prosinec

25

15

11

Celkem 2013

281

198

80

Měsíc
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DOPRAVA
A PROVOZ

•

Zajišťování zeleného krmení z ploch letiště v Pesvicích

•

Zajišťování zeleného krmení, které umožnila společnost RRR
spol.s.r.o, Hlaváček a synové – farma Boleboř a Agrocom
Hrušovany

•

Výroba sena z ploch letiště v Pesvicích a z plochy Eurosafari

•

Firma Hlaváček a synové – farma Boleboř upravila plochy po
zemních pracích ve Staré Vsi včetně osevu travin

•

Zajišťování okusu pro zvířata. Okus jsme získávali v blízkém okolí
PZOO, na plochách patřících Povodí Ohře a pod elektrorozvody.
V menším množství i od soukromníků (prořez ovocných stromů),
případně neprodané vánoční stromky.

•

Štěpkování větví a následné využití štěpky v areálu na plochách
kolem dětských atrakcí a po zahradnických úpravách

•

Zimní údržba komunikací, odhrnování sněhu a inertní posyp

•

Malování kinosálu, kanceláří, konírny a ubikací zvířat

•

Oprava čelních zdí v jezdecké hale na konírně

•

Zpevnění dvorků – skotský náhorní skot, zubři, jeřábi, poníci

•

Opravy prostoru před vnitřní ubikací velbloudů dvouhrbých

Natírání oplocení koňských výběhů

•

Úprava nově vybudované vodní voliéry

•

Úprava výběhu a blízkého okolí expozice pandy červené

•

Úprava expozice pro kachny

•

Demolice bazénků pro kachny a příprava pro novou expozici
jeřábů

•

Instalace odpadové jímky u statku domácích zvířat

•

Instalace proutí kolem rozvaděčů elektřiny

•

Oprava části oplocení na DZOO

•

Oprava haťového plotu na statku

•

Oprava nátěrů na parkovišti od silnice 1/13

•

Drobnější opravy oplocení areálu
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Spotřeba nafty + natural rok 2013

Nový haťový plot na statku domácí zvířat

Nafta (litry)

Natural (litry)

Leden

1039,35

80,32

Únor

2080,79

79,63

Březen

1006

165,22

Duben

2083,62

122,09

Květen

1092,5

174,28

Červen

2266,17

184,38

•

Menší opravy střech - Stará Ves, sklady Šichtův Důl, konírna

Červenec

2083,02

367,89

•

Město Chomutov financovalo a zajistilo dodavatele opravy střechy
v restauraci Tajga, byla provedena výměna dřevěné šindele za
plastovou

Srpen

2062,01

114,89

Září

2057

108,59

Říjen

1029,43

154,25

Listopad

2065,46

74,29

Prosinec

2277,36

136,06

Celkem

21142,71

1761,89

•

Nátěr plotu ve výběhu koní

Do chodu zooparku zasáhla rekonstrukce plynovodu – byl omezen
průchod kolem výběhu buvolů a losů, v části výběhů jsme s ohledem na
rekonstrukci nemohli umístit zvířata a i provoz před stájemi byl po větší
část sezóny omezen.
Po provedení pravidelné roční kontroly dětských herních prvků jsme
přistoupili k demontáži některých z nich. Ostatní herní prvky bude nutné
upravit dle normy
Veškeré herní vybavení splňuje normu EN 1176.
VOZOVÝ PARK
Nákup nového nákladního vozidla MAN, transportního vozidla Citroën
Jumper a nákladního vozidla AVIA. Nákup kontejneru na odvoz hnoje.
Prodej vozidel Ford Escort a nákladního vozu LIAZ.

Citroën Jumper
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TECHNICKÝ
ÚSEK

Investiční stavby v PZOO Chomutov
V roce 2013 byly v Podkrušnohorském zooparku dokončeny dvě
investiční stavby. První investicí byla stavba voliéry pro vodní ptactvo.
Voliéra byla zhotovena z ocelových obloukových nosníků pokrytých
poplastovaným pletivem. Na délku má voliéra rozměr 27 m, na šířku
26 m a výška dosahuje v některých místech až 10 m. Obloukové
nosníky jsou zapuštěné do betonových patek přes průtokové jezírko
a podepřené ocelovými sloupy. Uvnitř voliéry je vybudovaná dřevěná
průchozí lávka pro návštěvníky.
Prostor ve voliéře slouží jako expozice drobných vodních ptáků, nachází
se zde například hohol severní, čírka modrá či tenkozobec opačný.

Voliéra pro vodní ptactvo

Celková cena za tuto stavbu činila 2 124 638,64 Kč bez DPH.
Druhou investiční stavbou byla stavba nových veřejných WC
a současně i stavba zázemí a výběhu pro pandu červenou. Původní WC
byly zbourány a na jejich místě vyrostly nové veřejné záchody. Součástí
nově postaveného objektu je zázemí pro pandy červené, které se skládá
z přípravny krmiv a vnitřní ubikace. Na objekt navazuje venkovní výběh,
který je s vnitřní ubikací propojený.
Objekt je zděný z porobetonových tvárnic s dřevěným krovem, jako
střešní krytina byla použita francouzská pálená taška.
Celá stavba je laděná do čínského stylu.
Celková cena za tuto stavbu činila 2 611 472,00 Kč bez DPH.

Expozice a zázemí pandy červené, veřejné WC
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Výnosy

EKONOMIE

V roce 2013 obdržel zoopark
dotace na provoz ve výši
20 613 271,95 Kč, z toho:
od zřizovatele na provoz
18 470 000,00 Kč
dotace zřizovatel – Den Země
15 000,00 Kč
dotace zřizovatel – Den dětí
10 000,00 Kč
fond Ústeckého kraje - “Rok v zooparku podle
100 000,00 Kč
lidových zvyků a tradic”
dotace na pracovní místa VPP a SUPM
942 912,00 Kč
dotace na pracovní místa RCV s. r. o. “Práce bez
251 853,00 Kč
překážek”
dotace na pracovní místa ASISTA s. r. o. “Na
74 302,00 Kč
startu v padesáti”
dotace na pracovní místa JOB Asistent s. r. o.
27 749,00 Kč
“Práce pro každého v ÚK”
dotace MŽP
711 491,00 Kč
dotace Cíl 3 - Centrum krušnohorského lidového
9 964,95 Kč
umění
I v roce 2013 přispívali jednotliví občané, organizace, školy a příznivci
Podkrušnohorského zooparku Chomutov na provoz zoo formou adopcí
zvířat, darů a dárcovských SMS. Dary na výživu a podporu zvířat činily
v roce 2013 344 516,04 Kč, z toho:
adopce a sponzoring zvířat
anonymní dary do kasiček
účelové dary návštěvníků
dárcovské SMS

198 750,00 Kč
77994,29 Kč
62 169,25 Kč
5 602,50 Kč

Výnosy celkem za rok 2013 činily 37 362 936,18 Kč.
Plán celkových výnosů vč. dotací byl splněn na 106,39 %.
K 31.12.2013 vykázal zoopark kladný hospodářský výsledek ve výši
2 617,07 Kč.
Vlastní výnosy na rok 2013 byly splněny na 120,25%, meziročně
stouply o 1,7%. Plánované tržby za vstupné a služby spojené s činností
zoo (např. lokálka Amálka, Safari, parkovné atd.) nebyly splněny o
10,82%. Opět se ale osvědčilo pořádání příměstských táborů, tržba z
nich stoupla meziročně o 63%.
Tržby z činnosti byly velmi negativně ovlivněny meteorologickými
podmínkami prvního pololetí roku (dlouhá zima, červnové záplavy)
a s nimi spojenou nízkou návštěvností.
Vlastní výnosy při zapojení fondů byly ve výši 16 719 405,37 Kč.
účet

výnosy

celkem Kč
143 775,79

%
0,86

11 289 920,44

67,53

601

Tržby za vlastní výrobky

602

Tržby z prodeje služeb

603

Tržby z pronájmu

197 100,24

1,18

604

Tržby za prodané zboží

684 846,53

4,10

641

Smluvní pokuty a penále

143 070,00

0,86

644

Výnosy z prodeje materiálu

785 437,50

4,70

646

Výnosy z prodeje majetku

45 000,00

0,27

648

Zúčtování fondů

343 814,04

2,06

649

Ostatní výnosy z činností

2 195 441,73

13,13

662

Úroky

20 231,44

0,12

663

Kurzové zisky

10 027,42

0,06

16 102 141,56

44,75

20 613 271,95
37 362 936,18
2 617,07

44,75
100,00
0,08
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Celkem vlastní výkony
Příspěvky a dotace na provoz
Celkem výnosy
Zisk
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Náklady

účet

Náklady celkem za rok 2013 činily 37 360 319,11 Kč.

501

Spotřeba materiálu

5 781 643,49

16,00

502

Spotřeba energie

1 027 660,63

2,75

504

Prodané zboží

424 103,52

1,15

508

Spotřeba zásob vlastní výroby

248 999,75

0,70

511

Opravy a udržování

1 404 542,59

4,00

512

Cestovné

68 899,56

0,20

513

Náklady na reprezentaci

14 374,00

0,04

518

Ostatní služby

6 390 605,16

17,50

521

Mzdové náklady

13 549 625,15

37,00

524

Zákonné sociální pojištění

4 450 734,26

12,00

525

Jiné sociální pojištění

37 484,00

0,10

527

Zákonné sociální náklady

578 343,03

1,60

538

Jiné daně a poplatky

549 908,28

1,50

542

Jiné pokuty a penále

1 694,00

0,01

544

Prodaný materiál

49 387,46

0,15

547

Manka a škody

3 000,00

0,01

549

Ostatní náklady z činnosti

497 148,67

1,54

551

Odpisy majetku

1 120 975,56

3,00

557

Vyřazené pohledávky

48 765,98

0,14

558

Pořízení drobného dlouhodobého majetku

181 278,17

0,50

591

Daň z příjmů právnických osob

41 230,00

0,11

Rozpočet nákladů na rok 2013 byl čerpán na 93,34 %, meziročně
došlo k nárůstu celkových nákladů o 7,2%. Stále důsledně
šetříme ve všech oblastech hospodaření, ale zvyšování cen
krmiv, přírůstek v podobě pandy červené a jejího finančně
nákladného jídelníčku, povinnost provádět nově nákladná
vyšetření krve zvířat a nutnost provedení nezbytných oprav
v areálu vedlo k uvedenému meziročnímu nárůstu nákladů.
V budoucnu musíme od striktního šetření ustoupit a začít do
areálu pravidelně investovat, abychom předešli nákladnějším
řešením havarijních stavů.

Návštěvníci u Kamenného rybníka

náklady

Celkem náklady

celkem Kč

37 360 319,11

%

100,00
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Porovnání soběstačnosti v letech 2008 - 2013
Náklady celkem za rok 2013 činily 37 360 319,11 Kč.
Ukazatel

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Náklady celkem

Kč

32 718 150

36 995 340

35 131 029

35 812 694

34 849 540

37 360 319

Vlastní výnosy vč. darů

Kč

14 342 817

16 424 051

15 710 586

17 030 703

16 433 417

16 719 405

Soběstačnost

%

43,84

44,39

44,72

47,55

47,16

44,75

Krytí nákladů zřizovatelem

%

47,16

45,75

44,74

43,96

46,62

49,50

Ostatní krytí nákladů (dotace MŽP a ostatní
dotace)

%

9,02

9,90

10,47

8,57

6,22

5,75

Investice
Investiční dotace a ostatní příjmy na investice v roce 2013:
•

investiční dotace od zřizovatele

•

půjčka na investice MMCH (Stanice pro handicapovaná zvířata)

•

investiční dotace Cíl 3 – Centrum Krušnohorského lidového umění 995 913,14 Kč

Celkem

1 800 000,00 Kč
688 000,00 Kč
3 483 913,14 Kč
Kalendář 2014
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Pořízení investic v roce 2013
Stroje a zařízení:
•

Kafilerní box

170 560,29 Kč

•

Kontejner pro velkoobjemový odpad

64 000,00 Kč

•

Citroen Jumper
(Stanice pro handicapovaná zvířata)

464 792,50 Kč

•

Avie

70 000,00 Kč

Stavební investice:
•

Pavilon pandy + veřejné WC

2 611 472,00 Kč

•

Voliéra pro malé vodní ptactvo

2 124 638,64 Kč

Celkem investice

5 505 463,43 Kč

Pavilon pandy + veřejné WC
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CHOV KONÍ
JEZDECKÝ KLUB:
K 31. 12. měl JK PZOO 120
aktivních členů. Členové se
aktivně podíleli na pořádání akcí
ve spolupráci s PZOO, například
Jízda Tří králů, Masopust, Den
Země, Den dětí, Pohádkové
safari, Den zvířat, Hubertova jízda
a Mikulášská jízda
Akce JK PZOO v jezdeckém areálu

vydala směrem na Hradečnou. Závěrečný hon na lišku se uskutečnil
v jezdeckém areálu PZOO.
23. – 24.11. První ročník oddílové olympiády
- soutěže probíhaly v jezdeckých i jiných disciplínách za obrovské
podpory návštěvníků a rodičů.
PRÁCE V ZÁPŘAHU:
Shirská klisna GÁJA - v páru s Shirskou klisnou Georginou, prohlubování
dovedností, je schopna tahu i v provozu
Klisna shirského koně DAILANA - započetí první fáze výcviku tahu
Klisna fjordského koně MERYLIN - zapřahání v kočáře, v páru s matkou
Míšou

27. – 28. 7. V. Shetland pony show
Hlavním pořadatelem této akce byl JK Dominika. Akce se uskutečnila za
podpory Ústeckého kraje. Akce se účastnilo cca 50 poníků. Výstava byla
otevřena pro všechna plemena pony do KHV 148 cm a dětem do 16 let.
Účast Velšských poníků nebyla sice tak početná, o to však úspěšnější.
3. – 4. 8. Parkurové závody
- stupně ZZ, ZM,Z, ZL,L a S. ZL bylo součástí Chomutovské ligy a soutěž
st. S se jela o Pohár primátora města Chomutova
17. – 24. 8. Pony tábor Višňová
- intenzivní soustředění pod vedením J. Peksové
28. – 29. 9. MČR ve voltiži
- účast většiny zástupců z celé republiky. Z důvodu onemocnění
domácího koně Granda naši voltižéři do bojů nezasáhli.
26. 10. Hubertova jízda
- sešla se velmi početná skupina honců z celého kraje, která se

Klisna plemene českého teplokrevníka s hříbětem
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Název

Stav k 1.1. 2013

kůň domácí - anglický plnokrevník

Příchod

Odchovy
mláďat

1.3

1.2

2.5

2.1

1.3

0.1

5.12

2.1

Odchod

Jiné
úbytky

Úhyn

Stav k 31.12.2013
1.5

Equus caballus
kůň domácí - český teplokrevník

1.0

3.6

Equus caballus
kůň domácí - fjordský

1.4

Equus caballus
kůň domácí - shetlandský pony

2.1

5.12

1.0

0.5

Equus caballus
kůň domácí - shirský

1.5

Equus caballus
kůň domácí - tarpan

3.5

3.5

Equus caballus

TRŽBY Z PRODEJE KONÍ
Plemeno

Prodej ks

Částka v Kč

kůň domácí - ČT
kůň domácí - tarpan
kůň domácí - anglický plnokrevník
kůň domácí - shirský
kůň domácí - shetlandský pony

1
1
2
1
2

10 000
10 000
27 500
87 000
12 000
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PRACOVNÍCI
A
SPOLUPRACOVNÍCI
ZOOPARKU

Ředitelka:
Iveta Rabasová, Bc.
Útvar ředitelky
Lenka Faltejsková – asistentka ředitelky
Ivana Procházková - investiční technička, BOZP, PO
Petra Kubíková, Mgr. – středisko ekologické výchovy; do 31.3.2013
Nikola Puchingerová – středisko ekologické výchovy; od 12.3.2013
Ekonomie:
Barbora Jirásková – ekonomka,
personalistka
Jarmila Čížková - účetní
Milena Marešová - pokladní
– prodavačka
Ing. Zdeňka Slámová – ekonomka do 31.1.2013

Hana Ulrychová – pokladní – prodavačka
Jarmila Vrbová - pokladní – prodavačka
Zdeňka Zoubková - účetní
dotovaná pracovní pozice:
Aneta Kalabusová – pracovnice provozu, pokladní od 9.5.2013; RCV:
Práce bez překážek
Propagace:
Martina Pelcová – vedoucí propagace
Bronislav Pícka – pracovník propagace
Martina Andělová – pracovnice propagace
Věra Stejná, Mgr. – pracovnice propagace
Provoz a doprava:
Drahomíra Slačíková, ing. – vedoucí provozu, zástupkyně ředitelky
Marie Bišingerová – uklízečka
Miroslav Borč – dělník
Luboš Čeloud – elektrikář
Lukáš Halaš – řidič-opravář
Regina Kalabusová – technička provozu
Michal Karlovský - dělník
Robert Karlovský – dělník
Petr Kub – dělník
Vladislav Opálka – dělník
Martin Pavlíček – údržbář
Jan Pavlík – dělník
Pavel Švob - elektrikář
František Vostrý - řidič, údržbář
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dotované pracovní pozize:
David Balog – dělník 17.6.2013-9.9.2013;
ÚP: Veřejně prospěšné práce

ÚP: Veřejně prospěšné práce
Eva Nováková – dělnice 10.6.2013-30.11.2014;
ÚP: Veřejně prospěšné práce

Zdeněk Bundzík – dělník do 31.3.2013;
ÚP: Veřejně prospěšné práce
Jan Bylík – dělník do 1.7.2013; VSE a.s.: Podané ruce II.
Dominik Červený – 6.6.2013-31.12.2013;
ÚP: Veřejně prospěšné práce
Danny Dorantesů – dělník do 31.3.2013;
ÚP: Veřejně prospěšné práce
Pavla Dufalová – dělnice od 1.8.2013; ASISTA: Na startu v padesáti
Vilém Galle – zahradník do 30.11.2013; VSE a.s.: Podané ruce II.;
ÚP: Veřejně prospěšné práce
František Holý – dělník 20.6.2013 - 7.8.2013;
ÚP: Veřejně prospěšné práce
Lenka Horáčková – zahradnice; VSE a.s.: Podané ruce II.; ÚP: VPP
Vít Janderka - dělník 1.10.2013-18.11.2013; JOB Asistent:
Práce pro každého v Ústeckém kraji
Martin Kondáš – dělník 10.6.2013- 17.9.2013;
ÚP: Veřejně prospěšné práce
Jitka Kratochvílová – koordinátorka VS; dělnice do 30.11.2013;
ÚP: Veřejně prospěšné práce
František Kremer – dělník 2.4.2013-30.9.2013;
ÚP: Veřejně prospěšné práce
Jiří Kuchár – dělník od 20.6.2013; ÚP: Veřejně prospěšné práce
Alžběta Marková – dělnice 13.6.2013 – 31.12.2013;
ÚP: Veřejně prospěšné práce
Libor Maťo – dělník od 2.4.2013; ASISTA: Na startu v padesáti
Miroslav Miker – dělník 1.2.2013-30.9.2013;

Karel Pařížský,Ing. – zahradník; ÚP: Společensky účelné pracovní
místo; VSE a.s.: Podané ruce II.
Stanislav Pešek – dělník od 18.6.2013; ÚP: Veřejně prospěšné práce
Antonín Plašil – dělník do 31.3.2013; ÚP: Veřejně prospěšné práce
Roman Richter – dělník 2.4.2013-15.8.2013;
ÚP: Veřejně prospěšné práce
Václav Rouč – řidič, údržbář od 5.11.2013;
ÚP: Společensky účelné pracovní místo
Miroslav Schlögl – dělník od 2.4.2013; RCV: Práce bez překážek
Zdeněk Schneedorfer – dělník do 31.10.2013;
ÚP: Veřejně prospěšné práce
Miluše Šmejcová – dělnice do 1.7.2013; VSE a.s.: Podané ruce II.
Stanislav Šmíd – dělník od 1.10.2013; bfz o.p.s.: Rovná šance
Zoologie
Miroslav Brtnický – hlavní zoolog
Klára Fartáková – ošetřovatelka
Alena Fričová – ošetřovatelka
Petr Hora – chovatel
Marcela Horáčková – ošetřovatelka
Jitka Jindrová – ošetřovatelka
Pavel Krásenský – zoolog, evidence zvířat
Iveta Myšková, Bc. – ošetřovatelka do 30.4.2013
Hana Palubjaková - ošetřovatelka
Marcela Procházková – ošetřovatelka
Kristýna Spoustová – ošetřovatelka
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Todor Stojanov – chovatel
Věra Tajšlová, Bc. - ošetřovatelka
Libor Vašíček – ošetřovatel
Hana Vodopivcová – ošetřovatelka
Lukáš Vosmík – ošetřovatel
Petra Zálešáková – ošetřovatelka
Jaroslav Zelinka – chovatel
Nikola Ziegelschmiedová – ošetřovatelka
Vladimíra Habětínová, MVDr. - veterinární služby, externí pracovník
dotované pracovní pozice:
Petra Fuksová – pracovnice provozu, ošetřovatelka od 29.4.2013;
RCV: Práce bez překážek
Daniel Havel – ošetřovatel zvířat od 4.11.2013; ÚP: Společensky účelné pracovní místo
Marcela Zosiková – dělnice, ošetřovatelka od 1.10.2013; JOB asistent:
Práce pro každého v Ústeckém kraji
Chov koní
Pavel Rouč – vedoucí chovu koní, do 31.12.2013
Alena Kubová – ošetřovatelka
Blanka Peterková – ošetřovatelka
Alena Voborníková – ošetřovatelka

Ocenění u příležitosti 95. výročí vzniku Československé republiky
získal dlouholetý pracovník Podkrušnohorského zooparku pan Pavel
Rouč.
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ÚDAJE
O ZOOPARKU

Rozloha v ha : 112
Počet zvířat : 165 druhů/ 1176 jedinců
Počet Evropských chovných programů (EEP): 13 druhů/ 66 jedinců
Počet Evropských plemenných knih (ESB): 9 druhů/ 37 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

Podkrušnohorský zoopark Chomutov, příspěvková organizace

Statutární zástupce:
Bc. Iveta Rabasová
Adresa:

EARAZA - Euroasijská regionální asociace zoologických zahrad
a akvárií
Spolek chovatelů zubra evropského
ASCHK - Asociace svazů chovatelů koní ČR

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
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PODĚKOVÁNÍ

PODKRUŠNOHORSKÝ ZOOPARK DĚKUJE
ZA POMOC A SPOLUPRÁCI V ROCE 2013
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.
RRR spol s r.o. Chomutov
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
Městské lesy Chomutov
Zámečnictví Vejražka
Agrocom Hrušovany
Hlaváček a synové, Boleboř
JOTA Jirkov
Železářství ČESKÝ ŠIKULA, Chomutov
Nadace NOFE
Václav Malhaus
Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří významně pomohli svou prací.
Poděkování patří i lidem a organizacím, kteří pomáhají chomutovskému
Psímu útulku věcnými a finančními dary, sbírkami nebo venčením psů.
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