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Úvodní slovo

VáÏení pfiíznivci ústecké zoologické zahrady!
Jako kaÏdoroãnû Vám pfiedkládáme 

„V˘roãní zprávu“ Zoologické zahrady Ústí
nad Labem, ve které máte moÏnost dovûdût
se, co nového se u nás událo v prÛbûhu 
roku 2005. Z pohledu fieditele této pfiíspûvko-
vé organizace si dovolím, moÏná trochu 
neskromnû, konstatovat, Ïe tento rok byl pro
zoologickou zahradu z mnoha dÛvodÛ
úspû‰n˘. Osobnû mám opravdu velkou 
radost z toho, Ïe se nám podafiilo dokonãit
první etapu celkové rekonstrukce pavilonu 
velk˘ch ‰elem, tedy pavilonu, kter˘ byl po
dlouhá léta bez nadsázky „noãní mÛrou“
pracovníkÛ ZOO i chovan˘ch zvífiat. Touto 
rekonstrukcí jsme vytvofiili pfiíjemné prostfiedí
pro na‰e náv‰tûvníky, ale i kvalitní podmínky
k Ïivotu obyvatel tohoto pavilonu a umoÏnili
jsme tak napfiíklad návrat erbovního zvífiete
mûsta Ústí nad Labem – lva – do na‰ich 
chovÛ.

Chtûl bych Vás na tomto místû ubezpeãit,
Ïe ve své kaÏdodenní práci rozhodnû neza-
pomínáme na poslání moderních zoologic-
k˘ch zahrad v oblasti ochrany pfiírody ãi 
zachování biodiverzity. I kdyÏ se leckdy mÛÏe
zdát, Ïe na‰e snaÏení je jen „kapkou v mofii“,
víme Ïe tato ãást na‰í práce má hlubok˘
smysl a budeme v ní pokraãovat. V minulosti
jsme v‰ak mnohdy zapomínali na to, Ïe 
podmínkou na‰eho úspûchu jsou mimo jiné 
i zájem a pfiízeÀ v‰ech lidí, ktefií ZOO nav‰tû-
vují. Jsem pfiesvûdãen, Ïe události roku 2005
jsou jasn˘m a srozumiteln˘m signálem toho, Ïe to myslíme váÏnû nejen s na‰imi krásn˘mi zvífiaty, ale i s na‰imi 
mil˘mi náv‰tûvníky.

Je mojí milou povinností podûkovat na tomto místû sv˘m kolegÛm, tedy pracovníkÛm ústecké ZOO, za jejich
systematickou mravenãí práci. Bez jejich nad‰ení pro vûc bychom se jen tûÏko mohli pohnout z místa a uvaÏo-
vat o realizaci dal‰ích projektÛ, které nás v nejbliÏ‰í i vzdálenûj‰í budoucnosti ãekají. MÛj zcela zásadní dík v‰ak
patfií ãlenÛm vedení mûsta Ústí nad Labem, ktefií v tomto roce jasnû, opakovanû a hlasitû deklarovali svou
podporu dal‰ímu rozvoji na‰í krásné zoologické zahrady.

Mûsto Ústí nad Labem se mûní k lep‰ímu a v poslední dobû je to opravdu hodnû vidût. Mám radost, Ïe ústecká
zoologická zahrada je nedílnou souãástí tûchto zmûn.

Pfieji Vám v‰e dobré a tû‰ím se na Va‰i náv‰tûvu Zoologické zahrady Ústí nad Labem

Tomá‰ Kraus, fieditel ZOO
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âinnost zoologického oddûlení
Pavel Paliãka

Zásadní událostí pro chod zoolo-
gického oddûlení v roce 2005 byl
pfiíchod nového fieditele Mgr. Tomá‰e
Krause, kter˘ 1. 1. 2005 nastoupil 
na místo odvolané fieditelky 
Ing. Zdeny Jefiábkové. Tím se vyfie‰il
nedobr˘ stav, kter˘ v 2. polovinû 
roku 2004 po odvolání Ing. Jefiáb-
kové v celé ZOO panoval. Nespor-
nou v˘hodou pfiíchodu Mgr. Krause
byla skuteãnost, Ïe v pfiedchozích
letech v ZOO pracoval ve funkci
zoologa a byl zástupcem b˘valé
fieditelky. Mohl uplatnit zku‰enosti 
v tûchto letech nabyté a zoolo-
gická zahrada tak plynule pfie‰la 
z krizového roku 2004 do normální-
ho chodu, neboÈ nebylo tfieba 
nového fieditele seznamovat 
s chodem zoologického oddûlení
a vlastnû celé zahrady. Do funkce
vedoucího zoologického oddûlení
byl jmenován provozní zoolog 
Pavel Paliãka. Do‰lo k pfiebudo-
vání celého zoologického oddûlení
a byl vytvofien systém ãtyfi zoologÛ
povûfien˘ch fiízením jednotliv˘ch
úsekÛ. Oddûlní v˘Ïivy fiídila Ing. Dag-
mar Nováková, která tuto funkci
zastávala jiÏ v minulosti. Evidenci
zvífiat, obchodní ãinnost, zahraniã-
ní korespondenci a úsek oranguta-
nÛ a lachtanÛ dostala na 
starost Ing. Petra Padalíková, která
do té doby zastávala funkci asis-
tenta zoologa. ¤ízením spodního
úseku zoologické zahrady byl po-
vûfien Ing. Jan Landa, kter˘ tento
úsek dlouhodobû fiídil v pozici 
inspektora chovu. Zoologem na
horním úseku zoologické zahrady
byl jmenován Ing. Pavel Král, kter˘
ho taktéÏ dlouhodobû fiídil v pozici
inspektora chovu. V prÛbûhu roku
2005 ukonãila svoji ãinnost Ing. 
Nováková a problematiku v˘Ïivy 
si pfievzali jednotliví zoologové, 
ktefií jsou tak odpovûdní za v˘Ïivu
zvífiat na jim svûfien˘ch úsecích. 

Hlavním úkolem zoologického 
oddûlení v roce 2005 bylo zvládnout
plynul˘ provoz zoologie s ohledem
na dokonãování rozsáhlého pro-
jektu vytápûní ZOO pomocí geo-
termální energie. V˘kopové práce
v horní ãásti zahrady a instalace
nov˘ch topn˘ch tûles na v‰ech
zb˘vajících pavilonech naru‰ovaly
Ïivotní podmínky znaãného mnoÏ-

ství zvífiat, napfiíklad na odchovnû
papou‰kÛ jsme museli papou‰ky
odchytávat a stûhovat bûhem 
období hnízdûní, coÏ zásadním
zpÛsobem ovlivnilo mnoÏství odcho-
van˘ch mláìat.

NejdÛleÏitûj‰í událostí pro zoolo-
gické oddûlení bylo dokonãení 
rekonstrukce pavilonu ‰elem, kde
jsme po rozsáhl˘ch úpravách vnitfi-
ních expozic nabídli náv‰tûvníkÛm
skuteãnû zajímav˘ pohled na cho-
vaná zvífiata (obr. 1). Pfied samo-
tn˘m otevfiením pavilonu ‰elem
jsme samozfiejmû museli navrátit
v‰echna zvífiata deponovaná 
v jin˘ch ZOO, do kter˘ch byla po
dobu rekonstrukce umístûna. Ze
ZOO Dûãín se tak vrátili tfii malaj‰tí

medvûdi, ze ZOO Praha jeden ma-
lajsk˘ medvûd a jeden levhart
mandÏusk˘. Ze ZOO Brno se nám
podafiilo zajistit do deponace 
samce tygra sumaterského, aby
nabídka ‰elem byla co nejvût‰í.
Dne 22. 5. 2005 byl pavilon slav-
nostnû otevfien a dle reakcí náv-
‰tûvníkÛ mÛÏeme fiíci, Ïe akce 
splnila úãel. Rekonstrukce pavilonu
vyvrcholila dokonãením úprav 
lvího v˘bûhu, kde byly instalovány
nové velké parkosy doplnûné 
panoramatem africké savany. Ze

ZOO Halle jsme pfiivezli pár lvÛ konÏ-
sk˘ch a 25. záfií jsme je slavnostnû
pfiedvedli vefiejnosti. Po 14 letech
se tak do na‰í ZOO opût vrátil chov
lvÛ, v na‰em pfiípadû umocnûn tím,
Ïe se jednalo o mladá roãní lvíãa-
ta. Navíc se jedná o velice vzácn˘
podruh lva konÏského, kterého 
v Evropû chová pouze sedm zoolo-
gick˘ch zahrad. Zatím se jedná 
vyloÏenû o expoziãní záleÏitost 
a úkolem do budoucna je obstarat
vhodného jedince pro pfiípadn˘
chov, neboÈ se jedná o sourozence.
Ohlas vefiejnosti byl znaãn˘ a pfii 
samotném slavnostním pfiedvedení
lvÛ se náv‰tûvníci do prostoru 
okolo v˘bûhu ani neve‰li (obr. 2).
Koncem roku zaãala i poslední fáze

úprav pavilonu ‰elem, a to v˘stav-
ba expozice levhartÛ snûÏn˘ch,
kde v prostorách b˘valého hro‰ího
v˘bûhu vzniká velká voliéra pro tyto
pfiekrásné ‰elmy. Sv˘mi rozmûry
pfies 30 m2 a v˘‰kou 6 m jim poskytne
dostateãn˘ prostor a mûla by b˘t
skuteãn˘m vyvrcholením celé pfie-
stavby pavilonu ‰elem. Slavnostní
otevfiení je plánováno na duben
2006. V roce 2006 by také mûla 
následovat pfiestavba men‰ích 
levhartích v˘bûhÛ na ponûkud vût‰í
a dÛstojnûj‰í prostory.

1.
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I pfies dosti komplikovanou situaci
s ohledem na probíhající práce
okolo systému centrálního vytápûní
se nám podafiilo dokonãit nûkteré
men‰í úpravy expozic. Byl opraven
tulení bazén a zdroj drahé pitné 
vody byl nahrazen vodou z dru-
hého podzemního vrtu, kter˘ není
pro centrální vytápûní vyuÏíván. Na
místû starého p‰trosího v˘bûhu byl
vybudován nov˘ v˘bûh pro 
serau malého, kterého jsme mûli
doãasnû umístûného v ZOO Dûãín.
Roz‰ífiili jsme tak nabídku na‰í ZOO
o dal‰í zajímav˘ exponát. V budouc-
nosti by mûl b˘t tento v˘bûh 
doplnûn v˘bûhem pro muntÏaky.
Celkovû se nám také podafiilo 
pfiestavût pavilon plameÀákÛ, kde
do‰lo k úpravû jak vnitfiních prostor,
tak k v˘stavbû nového oplocení.
Po dvouletém úsilí se podafiilo 
dostavit druhou ãást odchovny 
papou‰kÛ, coÏ zv˘‰ilo moÏnosti
chovu, neboÈ souãasné prostory
byly jiÏ nedostateãné. Na pavilonu
nosoroÏcÛ se podafiilo pfiestavit 
b˘valou sloní expozici pro zimní
ubytování tapíra jihoamerického,
ãímÏ se vyfie‰ily problémy s jeho 
zazimováním (obr. 3). V prÛbûhu
roku se také podafiily nûkteré drob-
nûj‰í úpravy jako napfi. roz‰ífiení
„medového stromu“ ve v˘bûhu
malajsk˘ch medvûdÛ o dal‰í velké
parkosy, díky nimÏ mohou náv-
‰tûvníci vidût malajské medvûdy
mlsající med ze vzdálenosti cca 
3 m, úprava haly exotária, kde byly
vytvofieny kvûtinové ostrÛvky, nové
parkosy v expozici gibonÛ ãern˘ch
nebo zv˘‰ení akãního prostoru 

pomocí men‰ích stromÛ ve ven-
kovních klecích na pavilonu opic.
Na novém pavilonu slonÛ se poda-
fiilo zprovoznit umûl˘ vodní tok, 
do kterého jsme umístili jesetery

malé a sibifiské, vãetnû nûkolika
desítek karasÛ zlat˘ch - forma 
shubunkin.

V prÛbûhu roku 2005 se zoolo-
gické oddûlení aktivnû podílelo 
na pfiípravû projektu na v˘stavbu
„Asijského domu“, kter˘ bude 
navazovat na nov˘ pavilon slonÛ 
a bude mimo jiné slouÏit i na‰im
orangutanÛm jako nov˘ domov.
Zaãátek v˘stavby je plánován 
na jaro 2006.

V˘znamná je na‰e spolupráce 
s ostatními zoologick˘mi zahrada-
mi v rámci programu EEP, která
nám umoÏÀuje získat bûÏnû nedo-
stupná zvífiata. V roce 2005 jsme
takto dovezli napfi. 1,0 levhart
mandÏusk˘ (obr. 4), 1,0 mandril 
r˘holící, 0,1 kakadu moluck˘, 
0,1 zoboroÏec vrásãit˘, 1,0 koãko-
dan BrazzÛv, 1,0 vydra malá, 
0,1 tuleÀ obecn˘ 1,1 lev konÏsk˘,
1,1 koãkodan Dianin, 1,1 tamarín
pinãí, 1,1 tamarín Ïlutoruk˘. V rámci
této spolupráce se nám podafiilo
vymûnit na‰e mládûte Ïirafy 
Rothschildovy za jinou geneticky

2.

3.
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vhodnou samiãku, kterou zapojíme
do chovu. Na‰e ZOO naopak 
poskytla v rámci mezinárodních
programÛ napfi. 0,1 hro‰ík liberijsk˘
do ZOO Kaunas, 1,1 anoa níÏinn˘
do ZOO GdaÀsk, 1,0 anoa níÏinn˘
do ZOO Amsterdam.

V roce 2005 jsme navázali na pro-
jekt umûlé inseminace na‰í slonice
Delhi. Pravidelné odbûry krve, 
moãi a sledování hladiny hormonÛ
nám dávalo obrázek o zdravotním
stavu na‰í slonice a o její pfiiprave-
nosti k pfiípadné dal‰í inseminaci.
Po porodu mrtvého mládûte v roce
2004 se slonice Delhi je‰tû nedo-
stala do optimální kondice a tak
bylo rozhodnuto odloÏit inseminaci
na rok 2006.

Pfies komplikace provázející 
v˘stavbu nového topného systé-
mu, kdy docházelo k naru‰ování
chovatelsk˘ch podmínek v celém
areálu ZOO, jsme dosáhli nûkolika
zajímav˘ch odchovÛ. V prvé fiadû
se jedná o odchov 0,1 jelena bûlo-
hubého (obr. 5), ãímÏ jsme naváza-
li na úspû‰nou bilanci pfiedchozích
let. V souãasné dobû chová toho-
to jelena pouze 14 ZOO na svûtû 
a celkov˘ poãet jedincÛ dosáhl 
97 kusÛ. Neménû v˘znamn˘m byl 
i odchov samiãky osla somálského.
Bylo to osmé mládû narozené 
v pûti ZOO na svûtû za posledních
6 mûsícÛ. Velkou raritou byl také
umûl˘ odchov hoka ãerveného,

coÏ byl vÛbec první odchov 
v âeské republice. Z dal‰ích 
odchovÛ byly nejzajímavûj‰í napfi.

1,1 antilopa nilgau, 3,2 lama alpa-
ka, 1,0 antilopa jelení, 0,2 lama
krotká, 0,1 sitatunga západoafrická,
0,1 sika vietnamsk˘, 1,1 aguti AzarÛv,
0,0,1 kaloÀ pobfieÏní, 1,1 koãka 
slani‰tní, 1,0 koãkodán diadé-
mov˘, 0,0,1 lenochod dvouprst˘, 
1,0 makak kápov˘, 0,0,1 tamarín
Ïlutoruk˘, 2,2 vari ãernobíl˘, 
0,2 vari ãerven˘, 0,1 ara vojensk˘,
1,1 kakadu GoffinÛv, 0,1 ara araru-
na, 0,1 Ïako velk˘, 0,0,2 papou‰ek
královsk˘, 0,0,4 sova pálená, 0,0,3
alexandr ãínsk˘, 0,0,2 krkavec 
velk˘, 2,0 zoboroÏec vrásãit˘, 
1,0 pu‰tík bûlav˘, 0,0,2 agama 
bradatá, 0,0,5 agama koãinãinská,
0,0,4 korálovka sedlatá hondura-
ská, 0,0,1 korálovka sedlatá sina-
loaská, 0,0,2 leguán kubánsk˘,
0,0,23 uÏovka ãervená, 0,0,2 prales-
niãka azurová, 0,0,14 pralesniãka
batiková, 0,0,10 pralesniãka pruho-
vaná.

Celkem bylo v roce 2005 odcho-
váno 148 ks zvífiat, z toho 37 ks 
savcÛ, 48 ks ptákÛ, 37 ks plazÛ 
a 26 ks obojÏivelníkÛ.

4.

5.
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Veterinární péãe
MVDr. Václav PoÏivil

Veterinární péãe v roce 2005 byla
zabezpeãována veterinární ordi-
nací zastoupenou MVDr. Václavem
PoÏivilem. (obr. 01) Spoleãnû se
sv˘mi kolegy zabezpeãil nejen 
pravidelnou péãi, ale i svátky 
a víkendové sluÏby.

Po cel˘ rok byla provádûna pravi-
delná vy‰etfiení a pravidelné 
odbûry krve ke stanovení cyklu 
a pfiípadného termínu inseminace
asijské slonice Delhi. BohuÏel, v tom-
to roce nedo‰lo k umûlé inseminaci,
a to díky nízk˘m hladinám hormonÛ
nezabezpeãujícím 100% úspû‰nost
umûlého oplodnûní. Dal‰ími prová-
dûn˘mi vy‰etfieními nebyly proká-
zány Ïádné patologické zmûny 
pohlavního aparátu a zmûny svûd-
ãící pro nemoÏnost dal‰í bfiezosti. 
Literární údaje hovofií o pûtimûsíãním
aÏ ãtyfiletém intervalu následného
zabfieznutí po porodu mrtvého ãi
krátce po porodu zemfielého slÛnûte.
I nadále hodláme v projektu umûlé
inseminace pokraãovat a vûfiíme
ve ‰Èastn˘ konec.

V tomto roce byly odebírány 
vzorky trusu fos ke stanovení hladin
hormonÛ v rámci vy‰etfiení popu-
lace fos Ïijících v evropsk˘ch zoolo-
gick˘ch zahradách. BohuÏel, díky
odli‰n˘m pohledÛm nûkter˘ch 
zoologick˘ch pracovníkÛ na úãel
vy‰etfiení byl pfieru‰en cyklus ultra-
zvukov˘ch vy‰etfiení a vy‰etfiení
spermatu. (obr. 2) Tato vy‰etfiení

vedoucí nejen k záchranû evrop-
ské populace fos jsou i nadále 
provádûna v ostatních evropsk˘ch
zahradách, bohuÏel bez na‰í úãasti.

Vûfiíme, Ïe stanoviska nûkter˘ch
úfiedníkÛ a komisí budou pfiehod-
nocena a tento v˘zkum jiÏ nebude
naz˘ván pokusem. V˘sledky tohoto
v˘zkumu byly prezentovány v rám-
ci 42. mezinárodního symposia 
nemocí ZOO a volnû Ïijících zvífiat
konané v kvûtnu v Praze pofiádané
IZW (Institute for ZOO and Wildlife)
Berlin a ZOO Praha.

V roce 2005 jsme nemûli Ïádnou
nákazu vedoucí k vyhlá‰ení mimo-
fiádn˘ch veterinárních opatfiení,
mimo v˘skyt chlamydiózy u zaba-
veného papou‰ka ‰edého âIÎP
(âeská inspekce Ïivotního prostfiedí)
umístûného v karanténních prosto-
rách ve Strádovû u Chabafiovic.
Ohnisko bylo zlikvidováno eradi-
kací postiÏeného jedince. 

Zoologická zahrada byla i v tomto
roce pravidelnû kontrolována inspek-
tory Státní veterinární správy, 
pfiiãemÏ nedo‰lo k poru‰ení Ïád-
n˘ch platn˘ch veterinárních zákonÛ

1.

2.
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a pfiedpisÛ stejnû jako welfare 
zvífiat. Zoologická zahrada i nadále
zaji‰Èuje provoz kafilerního boxu pro
bezpeãné uloÏení uhynul˘ch volnû
Ïijících zvífiat v ústeckém okrese 
a uhynul˘ch zvífiat v zájmov˘ch
chovech. Stejnû jako v minul˘ch 
letech slouÏila zoologická zahrada
jako místo praxe nejen pro studenty
Vysoké ‰koly veterinární a farma-
ceutické (obr. 3), ale i pro studenty
ostatních stfiedních ‰kol s veteri-
nárním ãi chovatelsk˘m zamûfiením.

3.
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V˘Ïiva a krmení
Pavel Paliãka

Na krmivo pro zvífiata chovaná 
v ZOO Ústí nad Labem byla v roz-
poãtu v roce 2005 vyãlenûna 
ãástka 2 735 000 Kã. Skuteãné ná-
klady na krmivo ãinily 2 267 270 Kã,
tj. 6 212 Kã na jeden den. Spotfieba
krmiv ãiní 82,90 % plánovan˘ch ná-
kladÛ. Úspora 17,1 % byla dosaÏeny
hlavnû díky dÛslednûj‰ímu vyhledá-
vání v‰ech moÏn˘ch slev pfii zacho-
vání poÏadované kvality krmiv. 
V souãasné dobû zoologická 
zahrada zaji‰Èuje pro své svûfience
217 druhÛ krmiv vãetnû vitamíno-
v˘ch a minerálních doplÀkÛ. Tento
poãet neustále stoupá vlivem 
rozsáhlého v˘voje krmiv v oblasti
v˘Ïivy zoozvífiat.

Nejvût‰í ãástky z rozpoãtu na krmi-
vo jsou vynakládány na tfii základní
komodity. Na krmné maso byla 
vynaloÏena ãástka 299 584 Kã, coÏ
souvisí se skuteãností, Ïe chov 
‰elem se v zoologické zahradû Ústí
nad Labem roz‰ífiil o takové druhy
jako tygr sumatersk˘ nebo lev konÏ-
sk˘ (obr. 01). Z hlediska hmotnosti
se jedná o 12 128 kg masa vãetnû
kostí. Také spotfieba kufiecího masa
není zanedbatelná, pfii mnoÏství 
1 848 kg se jedná o ãástku 39 804 Kã
a spotfieba králikÛ ãinila 767 ks 
v cenû 35 626 Kã. 

Druhou nejdraÏ‰í poloÏkou jsou
banány, na které byla vynaloÏe
na ãástka 245 574 Kã, tj. 9 302 kg 
banánÛ. Souvisí to s druhov˘m 
sloÏením chovan˘ch zvífiat, tedy

zejména s mnoÏstvím primátÛ, které
chováme a také s dal‰ími druhy,
které mají banány v oblibû, jako

napfiíklad sloni, medvûdi malaj‰tí 
a dal‰í.

Tfietí nejdraÏ‰í komoditu tvofií 
krmné ryby pro lachtany a tulenû
(obr. 2). Na nákup sleìÛ bylo 
vynaloÏena ãástka 172 932 Kã, 
tj. 7145 kg ryb. Pomûrnû v˘raznou
ãástku v nákladech na krmivo tvofií
i krmn˘ hmyz. Jenom na nákup
cvrãkÛ byla vynaloÏena ãástka 
85 647 Kã. Opût to souvisí s druho-
vou skladbou námi chovan˘ch 
zvífiat, u kter˘ch hmyz tvofií dÛle-
Ïitou souãást krmné dávky jako
jsou napfi. obojÏivelníci, drápkaté
opiãky ãi nûktefií je‰tûfii. Pro dal‰í 
roky pfiipravujeme roz‰ífiení vlastní
produkce tak, aby podíl kupova-
ného hmyzu byl co nejmen‰í. 
V prostorách pavilonu ‰elem byla
speciálnû upravena místnost, kde 
s pfiechodem ZOO na jin˘ zpÛsob
vytápûní budeme moci zajistit 
dostateãné tepelné podmínky.

1.

2.
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DÛleÏitou souãástí krmn˘ch dávek
jsou dva druhy ovoce, a to pome-
ranãe a jablka. PomeranãÛ jsme
spotfiebovali 3 722 kg pfii cenû 
62 694 Kã a jablek 12 982 kg v hod-
notû 57 623 Kã. V men‰í mífie jsou 
v krmn˘ch dávkách zastoupeny
hru‰ky, pfii spotfiebû 1 287 kg v hod-
notû 23 454 Kã, a hroznové víno 
v mnoÏství 734 kg za 24 292 Kã. 
Za zmínku stojí je‰tû meloun za 
18 138 Kã pfii mnoÏství 2 093 kg, 
ãínské zelí - 2 165 kg za 26 847 Kã,
zelí bílé - 3 374 kg za 22 813 Kã 
a petrÏel - 1 586 kg za 24 999 Kã.

Dal‰í v˘znamnou poloÏkou v ná-
kladech za krmení tvofií nákup 
sena. V roce 2005 jsme nakoupili
celkem 853 q v cenû 88 882 Kã.
(obr. 3) V˘znamnou úsporu ve spot-
fiebû sena jsme dosáhli zv˘‰ením
vlastní produkce zelené píce, kde
se plnû projevilo zakoupení nové
mechanizace. Zelen˘m krmením
byla zvífiata zásobována dennû,
vyjma nedûle a mimofiádnû pfií-
znivé klimatické podmínky nám
umoÏnili sklízet zelenou píci aÏ do
listopadu. Neménû v˘znamnou 
poloÏkou v nákladech na krmivo je
také spotfieba my‰í a potkanÛ. 
Celkové mnoÏství my‰í v roce 2005
bylo 9 248 ks v cenû 45 391 Kã, 
potkanÛ se spotfiebovalo 4 480 ks 
v hodnotû 42 995 Kã. Zde se v˘raz-
nû projevuje vlastní produkce, 
neboÈ pfieváÏná ãást spotfieby je
kryta na‰imi odchovy. Samozfiejmû
jsme na dosaÏení vlastní produkce
spotfiebovali dal‰í krmení, v tomto
pfiípadû 1 700 kg granulí pro my‰i 
v hodnotû 10 602 Kã.

Podstatnou ãástku nás stojí také
nákup krmné mrkve a fiepy, neboÈ
oba druhy zeleniny jsou oblíbenou
sloÏkou krmné dávky pro slony 
a nosoroÏce a pfii jejich chuti k jídlu
se to musí na spotfiebû nutnû 
projevit. Mrkve jsme spotfiebovali 
19 215 kg v cenû 89 547 Kã a fiepy
41 220 kg v hodnotû 32 686 Kã.
Apetit na‰ich slonÛ se také plnû od-
razil ve spotfiebû r˘Ïe, která je jejich
zamilovanou pochoutkou. Celkem
jsme v roce 2005 uvafiili 4 398 kg 
v hodnotû 43 067 Kã. Nesnûdli ji 
samozfiejmû jenom sloni, protoÏe
r˘Ïe tvofií i souãást krmn˘ch dávek
jin˘ch zvífiat, napfi. primátÛ, ale bez
slonÛ by ‰lo o zanedbatelnou 
ãástku.

Nejlevnûj‰í nejsou ani rÛzné druhy
krmn˘ch smûsí, které si dnes jiÏ 
moderní chov zoozvífiat vyÏaduje.
Jejich spotfieba je pfiímo úmûrná
mnoÏství kopytníkÛ, které chováme
a zde se moc ‰etfiit nedá. Napfiíklad
ZOO smûsi jsme spotfiebovali 
16 900 kg v hodnotû 19 149 Kã,
smûsi ZOO - Ïirafa jsme zkrmili 
6 225 pfii cenû 51 197 Kã a smûsi
ZOO - sob 8 940 kg v hodnotû 
71 884 Kã.

Dal‰í zajímavou poloÏku krmiv 
tvofií spotfieba vajec, kterou tvofiilo
25 020 ks v hodnotû 46 048 Kã. Také
se mÛÏeme zmínit o spotfiebû tvaro-
hu jako cenném zdroji bílkovin, kdy
484 kg spotfiebovaného tvarohu
nás stálo 42 285 Kã.

To je v˘ãet nejzajímavûj‰ích 
poloÏek v nákladech na krmivo
(obr. 04). Ostatní sloÏky krmn˘ch
dávek se pohybují v rozsahu stovek
ãi tisícÛ korun a zásadnû tak 
neovlivÀují mnoÏství vynaloÏen˘ch
penûz. Velikou úsporu v celoroã-
ních nákladech na krmivo nám 
pfiiná‰í spolupráce s obchodním
domem Carrefour, kter˘ nám zdar-
ma poskytuje znaãné mnoÏství 
potravin, ovoce a zeleniny, u kte-
r˘ch se blíÏí konec záruãní doby.
Jedná se zejména o mléãné v˘rob-
ky, peãivo, kufiecí maso a dal‰í.

Provoz krmiváfiské úseku vãetnû
rozvozu krmiv zaji‰Èují dva stálí pra-
covníci. V letním období, pfii sklizni
sena nebo jin˘ch nárazov˘ch 
akcích vypomáhají brigádníci, 
pfiípadnû chovatelé.

3.
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Rekonstrukce pavilonu ‰elem
v ZOO Ústí nad Labem
Pavel Paliãka

Historie nového pavilonu ‰elem 
se datuje od roku 1980. V tomto 
roce byl otevfien nov˘ pavilon, 
kter˘ v té dobû nabízel jako první
pohled na ‰elmy bez mfiíÏí. Tento
pavilon nahradil star˘ objekt, kter˘
tvofiil klasick˘ komplet tfií mfiíÏova-
n˘ch klecí, tak jak to v té dobû 
bylo bûÏné. Byl to pozÛstatek staro-
dávn˘ch menaÏérií z poãátku 
20. století, kdy vznikaly zoologické
zahrady na na‰em území. 80. léta
minulého století v tehdej‰í âSSR 
se dala charakterizovat jako léta
betonová, kdy v duchu tehdej‰í
doby vznikala monumentální beto-
nová díla.

Tomuto období odpovídal i vlastní
projekt nového pavilonu. Byl vy-
tvofien obfií betonov˘ monolit, 
o kterém se domnívám, Ïe uÏ ho 
nikdo nikdy nezbourá. Nicménû 
v té dobû se jednalo na ãeské 
pomûry o velmi revoluãní my‰lenku
a zámûr nabídnou pohled na 
‰elmy bez mfiíÏí mûl velk˘ ohlas. 
Vnitfiní prostory tvofiilo 9 velk˘ch 
a 12 mal˘ch ubikací. Vût‰í expozice
mûly rozmûry pfiibliÏnû 6 m x 6 m,
men‰í 2 m x 6 m, pfii v˘‰ce 5,5 m. 
Na kaÏdé tfii ubikace vycházel 
jeden venkovní v˘bûh. Pohled na
‰elmy z vnitfiní haly byl tvofien 
souvislou fiadou sklenûn˘ch oken 
o rozmûru 1,2 m x 1,2 m u men‰ích
expozic a 3,6 m x 1,2 m u vût‰ích,
ve v˘‰ce asi 1 m nad zemí. Pfii ztem-
nûlé hale tak do prostoru záfiily 
nasvícené expozice a pfii urãitém
úhlu pohledu celá hala tro‰ku 
pfiipomínala rozsvícen˘ Ïelezniãní
vagon. Celkov˘ dojem v‰ak nebyl
na tu dobu aÏ tak ‰patn˘ a náv-
‰tûvníci se rádi bavili postáváním 
u jednotliv˘ch expozic a ‰kádlením
‰elem.

V roce 2002 jsme pfiistoupili k první-
mu zásahu do vnitfiních prostor. 
Vybouraly se nûkteré vnitfiní spojo-
vací stûny a expozice se spojily 
do vût‰ích celkÛ. Vznikly tak dvû
trojexpozice a dvû dvojexpozice.
Zb˘vající dvû zÛstaly stejné. V nûkte-
r˘ch expozicích se provedla úprava
povrchÛ do stylu umûl˘ch skal 
doplnûn˘ch malbami imitujícími

rÛzné biotopy. Skla i systém vytá-
pûní, v té dobû jiÏ nefunkãní, 
zÛstaly zachovány.

V roce 2004 se v ZOO zaãal reali-
zovat projekt v˘tápûní celé zahra-
dy pomocí geotermální energie. 
S pfiechodem na nov˘ topn˘ 
systém bylo rozhodnuto vytápût
pavilon ‰elem pomocí podlaho-
vého vytápûní. Ve v‰ech expozi-
cích byla vybourána podlaha, coÏ
znamenalo odvézt pfies 400 tun
materiálu! (obr. 1) Podlahy byly 
sníÏeny o 40 cm a dostaly se tak na
úroveÀ obsluÏné chodby. V kaÏdé
expozici pak následovaly úpravy
nutné k poloÏení podlahového 
topení, tedy podkladov˘ beton,
polystyrenová izolace, rozvod top-
né vody a krycí beton. Povrchová
úprava sestávala z barveného
plastbetonu, uzavfieného epoxi-

dov˘m nátûrem. Expozice jiÏ 
ãásteãnû zrekonstruované v roce
2002 byly doplnûny dal‰ími prvky 
a vût‰ina motivÛ na stûnách byla
novû pfiemalována. Ty ubikace,
které zÛstaly nedotãeny, ãekala
kompletní pfiestavba. Pro lep‰í na-
stínûní pfiirozen˘ch biotopÛ byla
pouÏita speciální technologie vy-
uÏívající pevnost Ïelezobetonové
konstrukce. Zejména v expozicích
malajsk˘ch medvûdÛ a levhartÛ
snûÏn˘ch se povedlo vytvofiit velmi
atraktivní prostfiedí, ve kterém se
zvífiata dokonale vyjímají. 

Vrcholem celé rekonstrukce pavi-
lonu ‰elem pak byla v˘mûna 
stávajících skel, které sice nabízely
pohled na ‰elmy, ale byly ve v˘‰ce
asi 1 metr nad zemí a u vût‰ích 
expozic se jednalo o tfii nebo dvû
jednotlivá okna, takÏe pohled 

1.
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nebyl plynul˘ a náv‰tûvník musel
pfiecházet od jednoho okna k dru-
hému. Aby si náv‰tûvník mohl po-
hled na ‰elmy dokonale vychutnat,
byla tato jednotlivá okna odstra-
nûna a nahrazena sklenûn˘mi 
tabulemi, které nabízejí opravdu
panoramatick˘ pohled takfika pfies
celou ‰ífiku jednotliv˘ch expozic
(obr. 2). U lvÛ, levhartÛ snûÏn˘ch 
a medvûdÛ malajsk˘ch mají skle-
nûné tabule rozmûr 3,10 m x 2,15 m.
U tygra sumaterského a levhartÛ
mandÏusk˘ch je rozmûr dokonce
5,40 m x 2,20 m. V pfiípadû tûchto
expozic se uÏ jedná o dvû skla sle-
pená k sobû, neboÈ nebylo moÏno
sklo v této délce dopravit a upevnit
na urãené místo. UÏ samotné osa-
zení skel o rozmûru 3,10 m x 2,15 m
vyÏadovalo velkou zruãnost a zku-
‰enost profesionálních pracovníkÛ.
V celém pavilonu ‰elem tak pohle-
dová skla sahají od zemû aÏ do 
v˘‰ky pfies 2 m a náv‰tûvník si mÛÏe
vychutnat zvífiata opravdu v celé
jejich kráse a navíc pfii pohledu 
z oãí do oãí.

Zásadní úpravu ãekala také hala
pro náv‰tûvníky. Z nevzhledného
tmavého tunelu, ve kterém záfiila
jednotlivá okna do expozic, byl 
vytvofien pfiíjemn˘ prostor, kter˘ 
vybízí náv‰tûvníky k posezení pfied
jednotliv˘mi druhy zvífiat. Strop byl
opticky sníÏen zavû‰en˘mi masko-
vacími sítûmi a v prostorách b˘valé
vzduchotechniky vznikl mal˘ kino-
sál pro asi 40 náv‰tûvníkÛ, kde 
nepfietrÏitû probíhá videoprojekce
filmÛ se „‰elmí“ tématikou. Na proti-
lehlé stranû expozic jsou po celé

délce haly umístûny informaãní 
panely, hry, kvízy a jiné pomÛcky
pro zábavu i pouãení zamûfiené na
tématiku velk˘ch koãek (obr. 3),
navíc doplnûné malou v˘stavkou
lebek jednotliv˘ch druhÛ koãkovi-
t˘ch ‰elem. Celkov˘ dojem je pak
umocnûn nástûnn˘mi malbami
prehistorick˘ch zástupcÛ fiádu 
‰elem v zaãátcích haly a velk˘mi
kmeny stromÛ v pfiední ãásti 
náv‰tûvnické haly.

Z venkovních v˘bûhÛ byl novû
zrekonstruován v˘bûh pro lvy, kde
byly instalovány nové obfií parkosy
a namalována zadní pohledová
stûna s tématikou africké savany.

Do v˘bûhu malajsk˘ch medvûdÛ
byly pfiidány nové velké parkosy 
a umístûny tak, Ïe pokud medvûd
stojí na jejich konci, je vzdu‰nou 
ãarou vzdálen asi 3 metry od 
náv‰tûvníka. To je vyuÏíváno pfii
pfiedvádûcí akci „medov˘ strom“,
kdy je na konec tûchto parkosÛ
namazán vãelí med a medvûdi,
ktefií med opravdu zboÏÀují, po
parkosech ‰plhají, olizují jej a pfied-
vádûjí se tak náv‰tûvníkÛm v plné
kráse opravdu jen ze vzdálenosti
pár metrÛ bez jak˘chkoli skel nebo
mfiíÏí.

Novû byla vytvofiena voliéra pro
levharty snûÏné, která vznikla na
místû pÛvodního v˘bûhu pro 
hro‰íky liberijské. Celková plocha
v˘bûhu je okolo 300 m2 a vedle
velk˘ch parkosÛ bude voliéra tvo-
fiena pfiírodním kamenem tak, aby
se co nejvíce podobala jejich pfii-
rozenému prostfiedí. V˘‰ka voliéry
okolo 6 m poskytuje dostateãn˘
prostor pro ‰plhání ãi pobyt zvífiete
ve v˘‰ce. Náv‰tûvník bude mít 
vedle bûÏného pohledu pfies
ochranné pletivo i moÏnost pohle-
du na tyto krásné ‰elmy ze sklenû-
né zastfie‰ené plo‰inky, kterou jako
by vstoupil do jejich teritoria.

Celková rekonstrukce pavilonu
‰elem by mûla b˘t potvrzena v pfií-
‰tím roce roz‰ífiením stávajících
men‰ích levhartích v˘bûhÛ tak,
aby nabídly ‰elmám vût‰í prostor
pro jejich aktivitu a zároveÀ nabídly
náv‰tûvníkÛm dÛstojn˘ pohled na
tato krásná zvífiata.

2.

3.
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Úspû‰n˘ chov a odchov leguánÛ 
kubánsk˘ch (Cyclura nubila) v ústecké ZOO
Ing. Jan Landa

Leguán kubánsk˘ (Cyclura nubila)
je nejvût‰ím ze zástupcÛ rodu 
Cyclura, ve tfiech poddruzích je
roz‰ífien na Kubû, Isla de la Juven-
tud a Kajmansk˘ch ostrovech. Zde
ob˘vá pfiedev‰ím skalní stûny 
s fiídk˘m porostem, které mu posky-
tují dostatek míst k úkrytu. Ve své
domovinû patfií k ohroÏen˘m 
druhÛm, jeho stavy se sniÏují, a to
zejména v dÛsledku ilegálního 
obchodu, lovu pro maso a devas-
tace pfiirozen˘ch lokalit. Tento druh
je zafiazen do CITES - pfiíloha I.

DorÛstá délky 150–180 cm a jeho
zbarvení je tmavo‰edé aÏ ãerné 
s pfiíãn˘mi pruhy na bocích, hfieben
a hlava jsou svûtlej‰í. Samci mají
vût‰í hfibetní hfieben a krãní lalok
(obr. 01), samice jsou aÏ o polovinu
men‰í neÏ samci. Co se potravy 
t˘ká, jedná se o b˘loÏravého je‰tûra,

kter˘ obãas nepohrdne masit˘m
soustem (mûkk˘‰i, kor˘‰i, drobní
plazy a bezobratlí). V pfiírodû Ïijí ve
skupinách ãítajících 25–40 jedincÛ,
páry tvofií pouze v dobû rozmnoÏo-
vání. Samice sná‰í cca 20 vajec,
která zahrabává do substrátu nebo
ukr˘vá do skalních ‰tûrbin.

V na‰í zoologické zahradû do‰lo 
v roce 1999 k pfiestavbû pavilonu
terárií a pfii volbû, jaká zvífiata do
nov˘ch expozic umístit, jsme mimo
jiné rozhodli pro tyto vzácné a pro
náv‰tûvníky jistû velice atraktivní
je‰tûry. Podafiilo se nám získat chov-
nou skupinu 2,4 ze ZOO Praha. 
Zvífiata byla umístûna v expozici 
o délce 8 m, ‰ífice 2 m a v˘‰ce 2,6 m.
Zadní stûna terária je tvofiena 
bohatû strukturovanou umûlou
skálou, dno expozice pokr˘vá jem-
n˘ fiíãní písek ve vrstvû 10–50 cm

doplnûn˘ kameny. Dále je expo-
zice vybavena nûkolika vûtvemi 
listnat˘ch stromÛ. Vytápûní je zaji‰-
tûno topn˘mi kabely zabudova-
n˘mi do dna expozice. 12-ti hodi-
nov˘ svûteln˘ den je zaji‰Èován
dvûmi lampami OSRAM 250 W, 
15 záfiivkov˘mi trubicemi BIOLUX,
dvûmi halogenov˘mi v˘bojkami
250 W, tfiemi lampami OSRAM HQL
160 W a jednou lampou OSRAM
ULTRA-VITALUX 300 W. Krmení je 
leguánÛm podáváno jednou den-
nû v dávce cca 150 g potravy na
kus. V krmné dávce pfievládá 
zelenina (salát,ãínské zelí, mrkev, 
v letní sezónû ‰Èavnaté byliny) 
doplnûná ovocem a Ïivoãi‰nou
sloÏkou (hmyz, vafiené kufiecí maso).

V roce 1999 byla do expozice
umístûna celá skupina, v roce 2001
do‰lo k úhynu jedné ze samic, 
v roce 2002 musel b˘t z dÛvodu
zvy‰ující se agrese oddûlen jeden
pár.Od té doby do souãasnosti 
ob˘vá expozici skupina 1,2 spoleã-
nû s párem tyranÛ bentevi.

V˘ãet snÛ‰ek a odchovÛ (obr. 02)
uvádím v následující tabulce:

1.

2.

Rok
Poãet Neoplozená Mrtvá Îivû vylíhlá Úhyn do Odchovaná
vajec vejce mláìata mláìata 1 mûsíce mláìata

2000 4 2 2 2
2001 5 4 1 1
2002 0
2003 10 5 4 1 1
2004 8 8
2005 9 3 2 4 2 2
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Úspû‰n˘ odchov hoka ãerveného 
(Crax rubra)
Andrea Gruntová

Hokovití (ãeleì Cracidae) ob˘-
vají tropické a subtropické lesy od 
v˘chodního Mexika aÏ po západní
Ekvádor. Nejmen‰í jsou hokové 
rodu Ortalis (9 druhÛ), ktefií jako 
jediní nejsou omezeni na de‰tné
pralesy, ale preferují hou‰tiny 
su‰‰ích lesÛ. Guanové (napfi. rod
Penelope, celkem 22 druhÛ) jsou
stfiednû velcí hokové a jsou z hokÛ
nejvíce vázáni na Ïivot v korunách
ména rody Mitu a Crax) jsou z této
ãeledi nejvût‰í a tráví polovinu dne
na zemi. Nûkteré druhy vydávají pfii
toku siln˘ zvuk, jiní poletují, pfiiãemÏ
bijí kfiídly.

Crax rubra - hoko ãerven˘ (je
znám i pod názvem hoko ãern˘,
hoko rud˘, popfi. hoko promûnliv˘)
patfií mezi nejvût‰í z ãeledi Craci-
dae. Îije v korunách stromÛ, ale 
i na zemi, kde sbírá a vyhrabává
rÛzné plody, semena, bobule, ale 
i hmyz. Samec je ãern˘, zadní ãást
bfiicha má bílou a má Ïlut˘ zobák.
Samice b˘vá pfieváÏnû rezavû
hnûdá, ale vyskytuje se ve tfiech
barevn˘ch formách ve svûtle 
ãervené, tmav‰í ãervené a pruho-
vané. Oba dorÛstají délky kolem 
90 cm.

Historie chovu v ZOO 
Ústí nad Labem

V ústecké zoologické zahradû
chováme tyto zajímavé ptáky jiÏ 
12 let. V roce 1993 si je na‰e ZOO
dovezla z polské zoologické zahra-
dy v Poznani. Tehdy jsme dovezli
roãní mláìata (obr. 1), a to ãtyfii 
kusy (2,2). Oba páry byly umístûni 
v tzv. jihoamerickém v˘bûhu. Bohu-
Ïel, v roce 1996 byl jeden pár za-
bit li‰kou. Do roku 2000 byl druh˘
pár stûhován z rÛzn˘ch expozic, 
tudíÏ nemûl potfiebné podmínky 
k zahnízdûní.

Chovatelské zafiízení 
a rozmnoÏování

Chovn˘ pár je v zimních mûsí-
cích (fiíjen–bfiezen) umístûn na 
pavilonu zimovi‰tû v ubikaci o veli-
kosti 5m x 3,5 m x 3,5m (d x v x ‰),

kde mají k dispozici hnízdo 
(1m x 60cm x 60cm - d x v x ‰) 
a bidla, kde hfiadují. Hnízdo je ve
v˘‰ce dva metry nad zemí. Na zemi
je vlhãen˘ písek. Samice zde v roce
2001 a 2002 snesla 3 vejce, z nichÏ
byla dvû oplozená. BohuÏel se ani
jedno z nich nevylíhlo. Od roku
2003 si chovn˘ pár vybral k hnízdû-
ní venkovní voliéru, kterou ob˘vají
od dubna do fiíjna. Voliéra o rozmû-
rech 7m x 3m x 2m (d x ‰ x v) sv˘m
umístûním dostateãnû splÀuje pod-
mínky pro hnízdûní, jelikoÏ je obrost-
lá stromy a kefii a poskytuje ptákÛm
potfiebn˘ úkryt. Zde mají opût 
k dispozici bidla a hnízdo o velikosti
1m x 0,60m ve v˘‰ce 1,5m nad 
zemí. Je vystlané slámou a dokola
zakryté vûtvemi a maskovací sítí. 
V roce 2003 zde samice snesla dvû
vejce, z nichÏ jedno bylo oplozené.
BohuÏel v prÛbûhu zahfiívání opusti-
la hnízdo a zárodek uhynul. V ná-
sledujícím roce do‰lo ke snÛ‰ce tfií
vajec (ve dvou snÛ‰kách), kdy
jedno vejce samice rozbila a ze
zbyl˘ch dvou bylo opût pouze
jedno oplozené. V té dobû jsme
nemûli k dispozici líheÀ, proto bylo
odvezeno do ZOO Dûãín. Zde bylo
umístûno pod sedící krÛtu. Ani ten-
to pokus nebyl úspû‰n˘ a zárodek

pût dní pfied vylíhnutím uhynul. 
V roce 2005 byla více vûnována
pozornost kvalitû krmné dávky 
v dobû pfied snÛ‰kou a v období
toku. Samec je vÏdy útoãn˘, zvedá
ocas nad hlavu a kope pafiáty. Zv˘-
‰ená dávka vitamínÛ 1,5 mûsíce
pfied snÛ‰kou byla zfiejmû dÛvo-
dem úspû‰ného vylíhnutí mládûte.

Vlastní odchov
Jak bylo jiÏ zmínûno, od dubna

2005, kdy byl pár pfiestûhován do
venkovní voliéry, byla velká pozor-
nost vûnována krmné dávce, a to
hlavnû zv˘‰enému pfiísunu vitamí-
nÛ. Mimo sezónu se vitamíny podá-
vají 2x t˘dnû, a to Supervit AD 
(1x t˘dnû) a Vitamix EX-A pro exo-
tické ptactvo (1x t˘dnû). Od polo-
viny mûsíce dubna se zv˘‰ila dávka
Vitamixu na 2x t˘dnû a cel˘ kvûten
aÏ do první snÛ‰ky se Vitamix podá-
val 6x t˘dnû a Supervit AD 1x t˘d-
nû. Dne 16. 6. 2005 byla nalezena 
v hnízdû dvû vejce. Samice nejevi-
la o snÛ‰ku zájem, proto byla vejce
odebrána a umístûna v líhni. Teplo-
ta byla stanovena na 37,8°C pfii 
60 % vlhkosti. Tfiináct˘ den inkubace
byla vejce prosvícena. Jedno 
vejce bylo neoplozené a druhé

1.
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oplozené. Inkubace u hoka ãerve-
ného trvá 29 dní. âtyfii dny pfied
pfiedpokládan˘m líhnutím byla 
teplota postupnû sniÏována na
36,5° C a vlhkost zvy‰ována kaÏd˘
den o 5 % na koneãn˘ch 80 %. 
Odpoledne, den pfied líhnutím, se
mládû zaãíná oz˘vat. Dne 15. 6. 
ráno (tj. 29.den) jsme odstranili asi 
2 cm skofiápky, aniÏ bychom poru-
‰ili vnitfiní blánu, která chrání mlá-
dû. Ve 13 hodin jsme blánu protrhli
a skofiápku jsme odloupali do polo-
viny vejce (obr. 2). Mládû bylo 
pfievezeno do tzv.dolíhnû, kde je
teplota 34 °C a vlhkost 80 %. O tfii
hodiny pozdûji se mládû vyklubalo
ze zbytkÛ skofiápky. Je celé opefie-
né, zbarvení je hnûdoÏluté. Ihned
po vylíhnutí se snaÏí postavit na no-
hy.O hodinu pozdûji se snaÏí chodit
a za dal‰í dvû hodiny uÏ chodí. Te-
plota je nyní 32° C, vlhkost 90 %. JiÏ
první den Ïivota mládû chodí, pefií
má jiÏ suché, váÏí 118 g. Má nepa-
trnû stoãené prsty na nohách 
(obr. 3), proto dennû podáváme
dvû kapky Promotoru L. Je aktivní,
zobe z ruky cvrãky, které mu podá-
váme co nejãastûji. Je napájeno
injekãní stfiíkaãkou. Teplota je 30° C.
V odborné literatufie je zmínka 
o tom, Ïe mláìata tohoto druhu
jsou schopná pár hodin po vylíhnu-
tí poskakovat po vûtvích stromÛ. Je
tomu opravdu tak, jiÏ v odpoled-
ních hodinách prvního dne Ïivota
mládû sedûlo na pfiedloÏené 
vûtviãce. Druh˘ den jiÏ mládû váÏí
126 g, prstíky má srovnané a snaÏí
se zobat pfiedloÏené krmivo (tj. va-
jeãná míchanice, cvrãci, mouãní
ãervi). Je pfiemístûno do prostoru

pod Ïárovku, kde je teplota 28° C.
Je krmeno z ruky hmyzem. Tfietí den
jiÏ pije z misky. Jeho hmotnost je 
136 g. Stále je krmen hmyzem
(cvrãci, mouãní ãervi, saranãata).
Samo stále nepfiijímá potravu, 
pfiestoÏe má k dispozici vajeãnou
míchanici. âtvrt˘ den je jeho hmot-
nost 146 g. Teplota 28° C. Pát˘ den
jiÏ zobe ze zemû hmyz, hfiaduje na
vûtvích. VáÏí 144 g. Teplota je 
sníÏena na 27°C. Na kfiídlech mu
vyrÛstají dlouhé letky. ·est˘ den
váÏí jiÏ 164 g. Dnes poprvé samo-
statnû pfiijímá potravu, kterou je
stále vajeãná míchanice a hmyz.
Osm˘ den je jeho hmotnost 176 g 
a konzumuje více krmení. Desát˘
den jiÏ váÏí 188 g. KaÏd˘ den je

spotfieba krmení vût‰í. Mládû pat-
náct˘ den po vylíhnutí váÏí 252 g.
Jeho krmná dávka je nyní pestfiej‰í,
a to vajeãná míchanice (vafiené
vejce, tvrd˘ tvaroh, strouhanka, 
mrkev, vitamix), gamarus, cvrãci,
saranãata, mouãní ãervi, hmyzí
mouãka, proso. Témûfi mûsíc po
vylíhnutí (10. 7.) je mládû jiÏ velké,
jeho hmotnost je 350 g a je vybar-
veno jako dospûlá samice. Krmná
dávka je obohacena o vafiené 
jáhly, ovesné vloãky, kukufiiãn˘ ‰rot,
4x t˘dnû vitamix a 2x t˘dnû Promo-
tor L do vody. Dal‰í den je mládû
poprvé odãerveno Panacurem
(0,2 ml do zobáku). Mezitím chovn˘
pár snesl dal‰í vejce, které bylo
ov‰em neoplozené. Dne 26. 7. 
(tj. 41. den) je velikost mládûte 
podobná velikosti baÏantí slepice.
Krmná dávka je opût roz‰ífiena, 
respektive je stejná jako pro dospû-
lé jedince. Mládû je podruhé 
odãerveno. O dal‰ích deset dní
pozdûji je mládû pfiemístûno do 
voliéry uvnitfi zimovi‰tû. Pozdûji je
pfiestûhováno ven na odchovnu
exotického ptactva do voliéry 
o velikosti 3m x 3m x 3m. ZároveÀ 
je potfietí odãerveno (Panacur 
0,4 ml). Pfii pfiesunech nebyly na
mládûti pozorovány Ïádné známky
stresu, dokonce pozdûji sdílelo voli-
éru spoleãnû se samcem turaka
fialového. Definitivnû je stanoveno
pohlaví - samice. Její zbarvení je 
totoÏné s dospûl˘m jedincem 
(obr. 4). 2. 11. je mládû i s turakem
fialov˘m odãerveno a pfiemístûno
zpût na zimovi‰tû, kde oba ptáci
spoleãnû pfiezimují.

2.

3.
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Krmná dávka pro chovn˘
pár

Základem denní krmné dávky jsou
rÛzné druhy ovoce (banán, jablko,
hroznové víno, kiwi apod.), dále
pak zrní (smûs sluneãnice pro malé
papou‰ky nebo p‰enice), hlávkov˘
salát nebo ãínské zelí, v létû pak 
listy smetanky lékafiské a fiebfiíãku
obecného. Dvakrát t˘dnû se pak
stfiídavû podávají vafiené jáhly 
a r˘Ïe, vajeãná míchanice, vafiená
vejce, tvrd˘ tvaroh, Nutribird A-19,
hmyzí mouãka, gamarus, mouãní
ãervi, kukufiiãn˘ klas, oves vloãky,
burské ofií‰ky a potfiebné mnoÏství
vitamínÛ, jak bylo jiÏ v˘‰e zmínûno.
Dvakrát roãnû je chovn˘ pár 
odãerven, a to vÏdy pfii pfiesunu 
z vnitfiní ubikace do venkovní a zpût.

Závûrem
V sezonû 2005 se nám podafiilo

odchovat jednu samici hoka 
ãerveného ze tfií snesen˘ch vajec.
Po 12 letech chovu tûchto impo-
zantních ptákÛ se mÛÏeme zafiadit
k nûkolika málo evropsk˘m zoolo-
gick˘m zahradám, kter˘m se to 
podafiilo. Nejvût‰í úspûchy jsou
známy v ZOO Antwerpy, kde se
kaÏdoroãnû tû‰í z nového pfiírÛstku,
a v ZOO Dortmund, kde se poda-
fiilo odchovat mládû v roce 2002.
Tato samice je v souãasné dobû 
v ZOO Brno. Zde byl v roce 2003 
sestaven druh˘ chovn˘ pár v âeské
republice.

V Evropû je v souãasné dobû
chováno 17 kusÛ (7,10) hoka ãer-
veného, a to v zoologick˘ch zahra-
dách PafiíÏ, PoznaÀ, Dortmund,

Antwerpy, Lipsko, Kolín nad R˘nem,
Var‰ava.

Celkovû mÛÏeme fiíci, Ïe odchov
tûchto ptáku z ãeledi Cracidae 
není nijak zvlá‰È nároãn˘. Hlavním
problémem je bohuÏel malé 

mnoÏství chovn˘ch párÛ a také 
nedostatek informací v odborné 
literatufie. Doufám, Ïe tento ãlánek
pfiispûje ostatním chovatelÛm 
v jejich odborné práci a pomÛÏe
tak zv˘‰it populaci hoka ãerveného.

4.
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Historie chovu osla somálského 
(Equus africanus somalicus) v ústecké ZOO
Ing. Pavel Král

Osel somálsk˘ (Equus africanus 
somalicus, Sclater, 1885) je v pfiíro-
dû kriticky ohroÏen, stav volnû 
Ïijících zvífiat je blízk˘ úplnému 
vyhynutí. Zdá se, Ïe jedinou zá-
chranou tohoto poddruhu je chov
v zajetí. Pfiesto se s fiízen˘m chovem
tûchto zvífiat zaãalo aÏ zaãátkem
70. let. V˘znamn˘mi v rozmnoÏení 
a roz‰ífiení oslÛ se stala pfiírodní 
rezervace Hai-Bar Eilat v Izraeli 
a chovy v zoologick˘ch zahradách
v Basileji a Tierparku Berlin. K 1. 1. 2004
bylo chováno 123 zvífiat v 25 cho-
vech.

A právû z Tierparku Berlin se po-
dafiilo získat pro ústeckou zahradu
skupinu dvou hfiebcÛ a dvou klisen.
První zvífiata byla do ZOO pfiive-
zena 2. 3. 1992.

Osli jsou umístûni v samostatném
pavilonu, ve kterém je 7 boxÛ 
s plochou 10,2 m2 aÏ 20,25 m2.
Jednotlivé boxy jsou propojeny
‰ubry. Podlaha je betonová, pode-
st˘lá se slámou celoroãnû. Stáj je
vytápûna radiátory teplovodního
topení na 16° C. Pfied pavilonem je
5 odstavn˘ch dvorkÛ s plochou 
40–50 m2. Ke dvorkÛm pfiiléhá v˘bûh
o plo‰e cca 2 250 m2, rozdûlen˘
hrazením z kulatiny na dvû poloviny
(obr. 1). Podklad v˘bûhu tvofií 
naváÏka tvofiená hlínou a kameny.
V nepfiízni poãasí se zvífiata mohou
schovat pod kulat˘ pfiístfie‰ek o prÛ-
mûru 3,5 m nebo mohou vyuÏít
vzrostl˘ dub.

V˘Ïiva tûchto nenároãn˘ch 
kopytníkÛ neãiní v podmínkách 
zoologick˘ch zahrad Ïádné potíÏe.
Za nejlep‰í krmivo pro osly je pova-
Ïováno luãní seno se zastoupením

tvrd˘ch trav v dávce 6–8 kg dennû.
V letní krmné dávce je seno nahra-
zeno zelenou pící. Jsou to zejména
jetelové, vojtû‰kové, luãní a lusko-
vinoobilné smûsky. Oves a granulo-
vaná smûs se v na‰í ZOO podávají
v závislosti na pohlaví a reprodukã-
ním stavu klisen. Bfiezí klisna a klisna
s hfiíbûtem dostávají 1,5–2 kg v zá-
vislosti na v˘Ïivném stavu a hfiebec
750 g. Okopaniny jsou podávány 
v dávce 0,5–1 kg vût‰inou sezónnû,
k zimní krmné dávce. K doplnûní
dostávají osli minerální a vitamino-
vou smûs Vitamix v dávce 30–50 g
a kusovou sÛl k lizu. V dobû pfiipou-
‰tûní dostává hfiebec dennû navíc
i 350 g naklíãeného jeãmene 
a 1 kus syrového vejce a vitamin E.

První hfiíbû v Ústí nad Labem se
narodilo 13. 4. 1994. Samec Claude
byl i prvním odchovem v ãesk˘ch
ZOO. Od té doby se u nás narodilo

1.

2.
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17 mláìat, ãímÏ jsme se zafia-
dili mezi pfiední zahrady na svûtû.
Pomûr pohlaví u na‰ich zvífiat je 
8 hfiebcÛ (47,1 %) : 9 klisnám (52,9 %).
Mírná pfievaha klisen (50,93 %) 
u narozen˘ch mláìat se vyskytuje 
i v celosvûtovém chovu. Porody
probíhaly od dubna do fiíjna, coÏ je
zámûrnû zpÛsobeno fiízen˘m pfii-
pou‰tûním a snahou odchovat
mláìata v pfiíznivûj‰ím období. 
Nejvíce porodÛ probûhlo u na‰ich
zakladatelsk˘ch klisen Axy (8) 
a Astry (5). Dal‰í porody byly u dvou
klisen – Mony (3) a Georgie (1), 
které jsou uÏ na‰imi odchovy. 
V chovu pÛsobili tfii plemenní 
hfiebci: Ares, kter˘ byl v roce 1997

vymûnûn z dÛvodu moÏn˘ch rizik
pfiíbuzenské plemenitby za liberec-
kého Oga. K mladé samici Georgi-
nû, zde v roce 2001 narozené, byl
dovezen v roce 2004 nepfiíbuzn˘,
geneticky cenn˘ hfiebec Achmed.
Tento hfiebec, narozen˘ v roce
1991, pochází z norimberského
chovu. Je pfiím˘m a jedin˘m Ïijí-
cím potomkem klisny Rosinante 
a hfiebce Chamorra dovezen˘ch 
z rezervace Hai-Bar Eilat. Hfiebce 
se podafiilo bez problémÛ zapojit
do ústeckého chovu. S mladou 
samicí se nûkolikrát úspû‰nû páfiil 
a po 389 dní trvající bfiezosti se 
narodilo dne 30. 10. 2005 první 
mládû tohoto hfiebce vÛbec 

(obr. 2). Tato narozená klisna je 
geneticky cenná i v rámci svûto-
vého chovu.

V prÛbûhu chovu do‰lo k pûti 
úhynÛm (29,4 %) hfiíbat ve stáfií do
jednoho roku. Je‰tû vy‰‰í úhyn mlá-
ìat (43 %) je v celosvûtovém 
chovu. Jedno mládû bylo mrtvû
narozené, jedno uhynulo v dÛsled-
ku nízké Ïivotaschopnosti. Jedna
mladá klisna uhynula po infekci 
tetanu a dvû mláìata pfii úleku 
v dÛsledku úrazu hlavy, zpÛsobené
nárazem o zeì a oplocení. Úhyn
zvífiat v dÛsledku lekavosti byl za-
znamenán i v basilejském a berlín-
ském chovu.

Stav oslÛ somálsk˘ch v ZOO Ústí nad Labem k 31. 12. 2005

Pohlavi Narození Místo Otec Matka
V Ústí n. L. 

od

Axa 0,1 6. 6. 1990 Berlin 212 241 2. 3. 1992
Ogo 1,0 14. 6. 1988 Oberwil 233 226 12. 11. 1997
Georgia 0,1 14. 9. 2001 Ústí n. L. Ogo Astra 14. 9. 2001
Achmed 1,0 9. 6. 1991 Norimberk 268 262 15. 4. 2004
0,1 0,1 30. 10. 2005 Ústí n. L. Achmed Georgina 30. 10. 2005
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Evropské chovné programy 
a mezinárodní spolupráce
Ing. Petra Padalíková

ZOO Ústí nad Labem participo-
vala k 31. 12. 2005 celkem v 33 
Evropsk˘ch chovn˘ch programech
(EEP). Oproti stejnému období 
loÀského roku se jedná o nav˘‰ení
o dva EEP programy. V˘znamn˘m
nov˘m EEP druhem chovan˘m 
v ZOO Ústí nad Labem jsou levharti
mandÏu‰tí (Panthera pardus orien-
talis). Mlad˘ pár byl sestaven 
v prÛbûhu roku ze samice Kiary 
odchované v na‰í ZOO a po dobu
rekonstrukce pavilonu doãasnû
umístûné v ZOO Praha, a mladé-
ho samce Rushera, kterého jsme
získali ze soukromé zoologické 
zahrady Thrigby Hall Wildlife 
Gardens v Great Yarmouth (GB).
Dal‰í nov˘m chovancem pavilonu
‰elem se stal samec tygra sumater-
ského (Panthera tigris sumatrae),
kterého jsme deponovali ze ZOO
Brno. Kolekci primátÛ jsme oboha-
tili o vzácné koãkodany Dianiny
(Cercopithecus diana diana). 
Vûkovû star‰í pár tûchto atraktiv-
ních koãkodanÛ jsme importovali

ze ZOO Lipsko (D) s perspektivou
získání mlad˘ch chovn˘ch jedincÛ
v pfiípadû, Ïe se osvûdãíme v jejich
chovu. V prÛbûhu roku jsme museli
naopak ukonãit úãast v EEP chvos-
tanÛ bûlolících (Pithecia pithecia
pithecia), neboÈ uhynul jedin˘ 
chovan˘ exempláfi. V chovu tûch-
to primátÛ jsme se rozhodly z pro-
storov˘ch dÛvodÛ nepokraãovat.
Také v pfiípadû hro‰íka liberijského
(Hexaprotodon liberiensis) jsme
museli ukonãit chov, neboÈ expo-
zice hro‰íkÛ musela ustoupit novû
budovanému chovatelskému zafií-
zení pro levharty snûÏné. Samici
Vandu jsme na doporuãení koordi-
nátora transportovali do ZOO 
Kaunas (LT). U dal‰ích chovan˘ch
EEP druhÛ do‰lo k následujícím 
v˘znamn˘m událostem:

EEP Ïirafa Rothschildova (Giraffa
camelopardalis rothschildi) – roz‰í-
fiení chovného stáda na‰ich Ïiraf
vzájemnou v˘mûnou mlad˘ch
chovn˘ch samic se ZOO Var‰ava
(obr. 1).

EEP zoboroÏec vrásãit˘ (Aceros
corrugatus) – sestavení druhého
chovného páru z mladého samce
odchovaného v na‰í ZOO a sami-
ce ze ZOO Heidelberg (D). Tento
pár byl na sklonku roku z prosto-
rov˘ch dÛvodÛ deponován do
ZOO Praha.

EEP kakadu moluck˘ (Cacatua
moluccensis) – import mladé sa-
mice ze ZOO Chessington (GB) 
ke stávajícímu samci. Zvífiata pro-
zatím nespojena.

EEP tamarín pinãí (Saguinus oedi-
pus) – import mladé samice ze
ZOO Jerusalem (IL), samice je 
v souãasné dobû jiÏ bfiezí.

EEP babirusa celebeská (Baby-
rousa babyrussa) – jednání s koordi-
nátorem o v˘mûnû samcÛ

EEP panda ãervená (Ailurus ful-
gens) – jednání s koordinátorem 
o pfiesunu samice ze ZOO Liberec 
k na‰emu samci.

EEP anoa níÏinn˘ (Bubalus depres-
sicornis) - ãásteãnû se podafiilo 
vyfie‰it problémy s umístûním 
odchovÛ vzácn˘ch anoa níÏin-
n˘ch, a to exportem páru do ZOO
GdaÀsk (P) a mladého samce 
do samãí skupiny v ZOO Amster-
dam (NL) (obr. 2).

Ke konci roku 2005 chovala ZOO
Ústí nad Labem celkem 18 druhÛ

1.

2.
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zafiazen˘ch do Evropsk˘ch ple-
menn˘ch knih (ESB). Mezi nejv˘z-
namnûj‰í poãiny loÀského roku 
patfiilo doplnûní chovn˘ch skupin 
o nové samce, a to v pfiípadû 
koãkodana Brazzova (Cercopithe-
cus neglectus) a mandrila r˘ho-
lícího (Mandrillus sphinx). 

Jako kaÏdoroãnû se pracovníci
ZOO Ústí nad Labem úãastnili 
v˘roãní mezinárodní EAZA konfe-
rence. V leto‰tním roce se v pofiadí
jiÏ 22. konference konala v anglic-
kém Bathu a pofiadatelem bylo
ZOO Bristol. Konference se za na‰i
zahradu zúãastnila Ing. Petra Pada-
líková a RNDr. Jaroslav Zima jako
koordinátor EEP zeber Hartman-
nové a ãlen Equid TAGu. Konfe-
rence poskytla dostatek prostoru
nejen ke spoleãnému jednání
v‰ech úãastníkÛ jednotliv˘ch EEP
programÛ, ale také k osobnímu 
setkání se zahraniãními kolegy.

PfieváÏnou vût‰inu mezinárodních
transportÛ, a to nejen EEP a ESB
druhÛ jsme realizovali svépomocí.
Tento zpÛsob preferujeme nejen 
z finanãních dÛvodÛ, ale i z dÛvodu
získávání zku‰eností a nov˘ch kon-
taktÛ. V prÛbûhu roku se podafiilo
schválit dal‰í automobil pro pfie-
pravu zvífiat. V souãasné dobû tedy
disponujeme klimatizovan˘m For-
dem Transit, Fordem Escort a novû 
i Peugeotem Partner. 

V roce 2005 jsme uskuteãnili 12 
zahraniãních cest, jejichÏ dÛvodem
byl import zvífiat (viz. tabulka ã. 1). 
Z nejv˘znamnûj‰ích jmenujme napfi.
transport tulenû obecného (Phoca

vitulina) ze ZOO Odense (NL). Díky
v˘borné spolupráci se dánsk˘mi
kolegy se nám podafiilo jiÏ necelé 
2 mûsíce po úhynu chovné samice
tulenû obecného získat mladou 
samiãku Mary. Do novû zrekonstru-

ovaného pavilonu ‰elem se nám
podafiilo získat lvy konÏské (Pant-
hera leo bleyenberghi) (obr. 3) ze
ZOO Halle (D). Pfiehled meziná-
rodních exportÛ zvífiat ze ZOO 
Ústí nad Labem uvádí tabulka ã. 2. 

3.

Tabulka ã. 1: Zahraniãní transporty do ZOO Ústí nad Labem v roce 2005 

ã. Druh zvífiete Místo odbûru StupeÀ ochrany ZpÛsob pfiepravy

1. 0,1 ZoboroÏec vrásãit˘ HEIDELBERG (D) EEP Silniãní

2. 0,1 Kakadu moluck˘ CHESSINGTON (GB) EEP Letecká

3. 0,1 TuleÀ obecn˘
ODENSE (DK) Silniãní

1,0 Krajta královská

4. 1,0 Levhart mandÏusk˘ GREAT YARMOUTH (GB) EEP Silniãní

5. 1,0 Mandril r˘holící PLAISANCE DU TOUCH (F) ESB Silniãní

6. 2,1 Mara stepní HALLE (D) Silniãní
1,0 Koãkodan BrazzÛv LIPSKO (D) ESB

7. 0,0,10 Pralesniãka barvífiská
RIGA (LV) Letecká

10,0 Rosniãka (Theloderma corticale)

8. 0,1 Tamarín pinãí JERUSALEM (IL) EEP Letecká

9. 0,1 Îirafa Rothschildova VAR·AVA (P) EEP Silniãní

10. 1,0 Vydra malá KOLN (D) Silniãní

11. 1,1 Lev konÏsk˘ HALLE (D) Silniãní

12. 1,1 Koãkodan Dianin LIPSKO (D) EEP Silniãní



23

Tabulka ã. 2: Zahraniãní transporty ze ZOO Ústí nad Labem v roce 2005

ã. Druh zvífiete Cílová destinace StupeÀ ochrany ZpÛsob pfiepravy

1. 2,6 Makak kápov˘
JALTA (U) Silniãní

1,0 Ara ararauna

2. 0,1 Krajta královská ODENSE (D) Silniãní

3. 1,1 Anoa níÏinn˘ GDA≈SK (P) EEP Silniãní

4. 0,1 Hro‰ík liberijsk˘ KAUNAS (LT) EEP Silniãní

5. 1,0 Anoa níÏinn˘ AMSTERDAM (NL) EEP Silniãní

6. 0,2 Lemur vari
DUISBURG (D)

EEP
Silniãní

0,1 Lenochod dvouprst˘ ESB

7. 0,1 Îirafa Rothschildova PLOCK (P) EEP Silniãní

8. 1,0 Tamarín bûlohub˘ BOJNICE (SK) ESB Silniãní

9. 1,1 Tamarín Ïlutoruk˘ MONTPELLIER (F) ESB Silniãní
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Stavy zvífiat k 31. 12. 2005

Stav
Odchov Pfiíchod Úhyn Odchod

Stav
k 1. 1. 2005 k 31. 12. 2005

Savci (Mammalia)

Adax 3.1 3.1
Addax nasomaculatus EEP,ISB,RDB=CR,CITES=I

Aguti AzarÛv 1.1.2 0.0.2 0.0.2 1.1.2
Dasyprocta azarae RDB=VU

Alpaka 4.8 3.2 1.0 1.0 5.10
Vicugna pacos

Anoa 5.3 2.1 3.2
Bubalus depressicornis EEP,ISB,RDB=EN,CITES=I

Antilopa jelení 6.3 1.0 1.1 6.2
Antilope cervicapra RDB=VU

Babirusa 1.1 1.1
Babyrousa babyrussa EEP,ISB,RDB=VU,CITES=I

Binturong 0.1 0.1
Arctictis binturong ESB

Fosa 1.1 1.1
Cryptoprocta ferox EEP,ISB,RDB=EN

Gepard ‰tíhl˘ 0.1 0.1
Acinonyx jubatus EEP,ISB,RDB=VU,CITES=I

Gibon bûlolící 2.2.2 0.0.1 2.2.1
Nomascus leucogenys leucogenys EEP,ISB,CITES=I

Guanako 0.2 0.2
Lama guanicoe

Gueréza plá‰tíková 1.4 1.4
Colobus guereza caudatus

Hro‰ík liberijsk˘ 0.1 0.1
Hexaprotodon liberiensis EEP,ISB,RDB=VU

Hulman jávsk˘ 1.2 1.2
Trachypithecus auratus RDB=EN

Hulman posvátn˘ 1.4 1.4
Semnopithecus entellus ESB,RDB=LR,CITES=I

Hulman stfiíbrn˘ 0.3 0.1 0.2
Trachypithecus cristatus

Chvostan bûlolící 0.1 0.1
Pithecia pithecia pithecia EEP

Jelen bûlohub˘ 2.3 0.1 2.4
Cervus albirostris RDB=VU

KaloÀ pobfieÏní 5.1 0.0.1 5.1.1
Pteropus hypomelanus

Kapybara 1.0 0.1 1.0 0.1
Hydrochaeris hydrochaeris

Karakal 1.0 1.0
Caracal caracal ISB,CITES=I

Klokan obrovsk˘ 1.1 1.1
Macropus giganteus ESB

Koãka baÏinná 1.0 1.0
Felis chaus

Koãka krátkouchá 1.0 1.0
Prionailurus bengalensis euptilura

Koãka rybáfiská 1.1 1.1
Prionailurus viverrinus EEP,ISB,RDB=LR

Koãka slani‰tní 1.1 1.1 2.2
Oncifelis geoffroyi EEP,CITES=I
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Stav
Odchov Pfiíchod Úhyn Odchod

Stav
k 1. 1. 2005 k 31. 12. 2005

Savci (Mammalia)

Koãkodan BrazzÛv 0.3 2.0 0.1 1.0 1.2
Cercopithecus neglectus ESB

Koãkodan diadémov˘ 1.2 1.0 2.2
Cercopithecus mitis

Koãkodan Dianin 1.1 1.1
Cercopithecus diana diana EEP,ISB,RDB=EN,CITES=I

Koãkodan mona 1.0 1.0
Cercopithecus mona

Kosman zakrsl˘ 1.1 1.1
Callithrix pygmaea

Kotul veverovit˘ 1.1 1.1
Saimiri sciureus

Koza domácí 0.3 3.3 3.4 0.2
Capra hircus

Koza domácí - kamerunská 4.8 1.1 4.2 1.7
Capra hircus

KÛÀ domácí - pony 3.6 2.2 1.4
Equus caballus

Lachtan tmav˘ 2.0 2.0
Zalophus californianus ESB

Lama krotká 2.4 0.2 0.1 1.1 1.4
Lama glama

Lemur kata 2.2 2.2
Lemur catta ESB,RDB=VU,CITES=I

Lenochod dvouprst˘ 1.2 0.0.1 0.1 1.1.1
Choloepus didactylus ESB,RDB=DD

Lev konÏsk˘ 1.1 1.1
Panthera leo bleyenberghi RDB=VU

Levhart mandÏusk˘ 1.1 1.1
Panthera pardus orientalis EEP,ISB,RDB=CR,CITES=I

Levhart persk˘ 1.1 0.1 1.0
Panthera pardus saxicolor EEP,ISB,RDB=EN,CITES=I

Lvíãek zlat˘ 1.1 1.1
Leontopithecus rosalia EEP,ISB,RDB=CR,CITES=I

Makak kápov˘ 4.8 1.0 3.6 2.2
Macaca radiata

Makak lví 3.0 3.0
Macaca silenus EEP,ISB,RDB=EN,CITES=I

Mandril 1.5 1.0 1.0 1.5
Mandrillus sphinx ESB,RDB=VU

Mangusta Ïíhaná 1.3 1.3
Mungos mungo

Manul 1.1 1.1
Otocolobus manul EEP,ISB

Mara stepní 2.2 2.2
Dolichotis patagonum RDB=LR

Medvûd malajsk˘ 1.0 0.4 1.4
Helarctos malayanus ESB,RDB=DD,CITES=I

Mraveneãník velk˘ 1.1 1.1
Myrmecophaga tridactyla EEP,ISB,RDB=VU

M˘val jiÏní 2.1 2.1
Procyon cancrivorus

Nilgau 2.3 2.3
Boselaphus tragocamelus RDB=LR

NosoroÏec tuponos˘ jiÏní 1.2 1.2
Ceratotherium simum simum EEP,ISB,RDB=LR
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Stav
Odchov Pfiíchod Úhyn Odchod

Stav
k 1. 1. 2005 k 31. 12. 2005

Savci (Mammalia)

Ocelot velk˘ 1.1 1.1
Leopardus pardalis CITES=I

Orangutan 1.0 1.0
Pongo pygmaeus EEP,ISB,RDB=EN,CITES=I

Orangutan bornejsk˘ 2.1 2.1
Pongo pygmaeus pygmaeus EEP,ISB,RDB=EN,CITES=I

Osel somálsk˘ 2.2 0.1 2.3
Equus africanus somalicus EEP,ISB,RDB=CR,CITES=I

Ovce domácí - kamerunská 3.6 2.0 3.0 2.6
Ovis aries

Ovce tlustorohá kalifornská 0.1 0.1
Ovis canadensis californiana RDB=LR

Panda ãervená 1.0 1.0
Ailurus fulgens fulgens EEP,ISB,RDB=EN,CITES=I

Pásovec ‰tûtinat˘ 1.1 1.1
Chaetophractus villosus

Pekari páskovan˘ 3.5.13 1.2 3.5.13 1.2
Pecari tajacu

Pes domácí 1.0 1.0
Canis familiaris

Rys ãerven˘ 1.0 1.0
Lynx rufus

Serau mal˘ 0.1 0.1
Nemorhaedus crispus ISB,RDB=LR

Serval 1.1 1.1
Leptailurus serval

Sika vietnamsk˘ 2.4 0.1 2.5
Cervus nippon pseudaxis EEP,ISB,RDB=CR

Sitatunga západoafrická 2.4 0.1 2.1 0.4
Tragelaphus spekei gratus ESB,RDB=LR

Slon bengálsk˘ 0.2 0.2
Elephas maximus bengalensis EEP,RDB=EN,CITES=I

Surikata 1.2 1.0 0.1 2.1
Suricata suricatta

Tamarín bûlohub˘ 1.0 1.0
Saguinus labiatus ESB

Tamarín pinãí 2.2 0.1 2.3
Saguinus oedipus EEP,ISB,RDB=EN,CITES=I

Tamarín Ïlutoruk˘ 4.5 0.0.1 1.0 3.3 2.2.1
Saguinus midas midas ESB

Tapír jihoamerick˘ 1.1 0.1 1.0
Tapirus terrestris EEP,RDB=LR

TuleÀ obecn˘ 1.1 0.1 0.1 1.1
Phoca vitulina

Tygr sumatersk˘ 1.0 1.0
Panthera tigris sumatrae EEP,ISB,RDB=CR,CITES=I

Vari ãernobíl˘ 1.1 2.2 3.3
Varecia variegata variegata EEP,ISB,RDB=EN,CITES=I

Vari ãerven˘ 1.3 0.0.2 0.2 1.1.2
Varecia variegata rubra EEP,ISB,RDB=CR,CITES=I

Velbloud dvouhrb˘ - domácí 1.2 1.2
Camelus bactrianus

Veverka Prévostova 1.0 1.2 1.0 1.2
Callosciurus prevostii

Vodu‰ka ãervená 0.3 0.3
Kobus leche kafuensis ISB,RDB=VU
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Stav
Odchov Pfiíchod Úhyn Odchod

Stav
k 1. 1. 2005 k 31. 12. 2005

Savci (Mammalia)

Vodu‰ka jelenovitá 1.1 1.1
Kobus ellipsiprymnus defassa RDB=LR

Vydra malá 1.1 1.0 1.0 1.1
Amblonyx cinerea ISB,RDB=LR

Zebra Hartmannové 1.11 0.1 1.10
Equus zebra hartmannae EEP,ISB,RDB=EN

Îirafa Rothschildova 1.3 0.1 0.1 1.3
Giraffa camelopardalis rothschildi EEP,RDB=LR

Ptáci (Aves)

Alexandr ãínsk˘ 3.2 0.0.3 0.1 1.0.3 2.1
Psittacula derbiana

Alexandr mal˘ 1.1 0.0.3 0.0.3 1.1
Psittacula krameri

Alexandr velk˘ 1.1 0.0.3 0.0.1 1.1.2
Psittacula eupatria

AmazoÀan pomouãen˘ 2.0 0.1 2.1
Amazona farinosa

AmazoÀan Ïlutolící 1.2 1.2
Amazona autumnalis

Ara ararauna 3.2 0.0.1 1.0 2.2.1
Ara ararauna

Ara vojensk˘ 1.2 1.2 0.1 2.3
Ara militaris ISB,RDB=VU,CITES=I

Ara zelenokfiídl˘ 2.2 1.1 1.1
Ara chloroptera

Arassari ãernohrdl˘ 1.0 0.1 1.1
Pteroglossus aracari

Berne‰ka havajská 0.1 0.1
Branta sandvicensis RDB=VU,CITES=I

Emu hnûd˘ 2.2 1.1 2.2 1.1
Dromaius novaehollandiae

Hoko ãerven˘ 1.1 0.1 1.2
Crax rubra RDB=LR

Holub chocholat˘ 1.1 1.1
Ocyphaps lophotes

Husice egyptská 1.1 1.1
Alopochen aegyptiacus

Kachniãka mandarinská 1.0 1.0
Aix galericulata

Kakadu bíl˘ 1.0 1.0
Cacatua alba RDB=VU

Kakadu GoffinÛv 1.1 0.0.2 0.0.2 1.1
Cacatua goffini RDB=LR,CITES=I

Kakadu moluck˘ 1.0 0.1 1.1
Cacatua moluccensis EEP,RDB=VU,CITES=I

Kakadu Ïlutoãeãelat˘ 1.0 1.0
Cacatua galerita

Kalous pustovka 0.0.1 0.0.1
Asio flammeus CROH=SOH

Kalous u‰at˘ 0.0.3 0.0.1 0.0.2
Asio otus

Kánû lesní 1.0 3.0 3.0 1.0
Buteo buteo

Kasuár pfiílbov˘ 1.0 1.0
Casuarius casuarius ESB,RDB=VU
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Stav
Odchov Pfiíchod Úhyn Odchod

Stav
k 1. 1. 2005 k 31. 12. 2005

Ptáci (Aves)

Korela chocholatá 4.1 0.0.7 0.0.7 4.1
Nymphicus hollandicus

Korunáã vûjífiov˘ 1.1 1.1
Goura victoria ESB,ISB,RDB=VU

Krkavec velk˘ 1.1.1 0.0.2 0.0.1 1.1.2
Corvus corax CROH=OH

Kfiepel kalifornsk˘ 4.3 0.0.3 0.1 4.2.3
Lophortyx californica

Kfiepelka korunkatá 0.1 1.0 1.1
Rollulus rouloul RDB=LR

Lori zelenoocas˘ 1.1 1.1
Lorius chlorocercus

Majna Rothschildova 1.1 1.1
Leucopsar rothschildi EEP,RDB=CR,CITES=I

Marabu africk˘ 2.1 1.0 1.1
Leptoptilos crumeniferus ESB

Nandu pampov˘ 1.1 1.0 0.1
Rhea americana RDB=LR

Orel stepní 1.2 1.2
Aquila rapax nipalensis

Papou‰ek konÏsk˘ 1.1 1.1
Poicephalus gulielmi

Papou‰ek královsk˘ 1.1 0.0.2 1.1.2
Alisterus scapularis

Papou‰ek vlnkovan˘ 9.9.4 0.3.4 9.6
Melopsittacus undulatus

Páv korunkat˘ 2.4 0.0.5 2.4.5
Pavo cristatus

PlameÀák - hybrid 0.0.2 0.0.1 0.0.1
Phoenicopterus sp.

PlameÀák rÛÏov˘ 0.0.7 0.0.7
Phoenicopterus ruber roseus

Po‰tolka obecná 0.0.1 0.0.14 0.0.2 0.0.10 0.0.3
Falco tinnunculus

Pu‰tík bûlav˘ 1.1 1.0 1.0 1.1
Strix uralensis liturata CROH=KOH

Pu‰tík obecn˘ 1.1 0.0.1 1.1.1
Strix aluco

Raroh velk˘ 2.2 1.0 1.0 2.2
Falco cherrug CROH=KOH

Sova pálená 1.1 0.0.4 0.0.4 1.1
Tyto alba CROH=SOH

Sovice snûÏní 0.1 1.0 1.1
Nyctea scandiaca

Sup himálajsk˘ 1.1 1.1
Gyps himalayensis

Sup mrchoÏrav˘ 0.1 0.1
Neophron percnopterus percnopterus ESB

Turako fialov˘ 2.1 2.1
Musophaga violacea ESB

Tyran bentevi 1.1 1.1
Pitangus sulphuratus

V˘r velk˘ 2.1 1.0 1.1
Bubo bubo CROH=OH

V˘reãek mal˘ 0.1 0.1
Otus scops CROH=KOH
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Stav
Odchov Pfiíchod Úhyn Odchod

Stav
k 1. 1. 2005 k 31. 12. 2005

Ptáci (Aves)

Zebfiiãka pestrá 13.7.10 0.0.5 13.7.15
Taeniopygia guttata

ZoboroÏec vrásãit˘ 2.1 0.0.2 0.1 1.1 1.1.2
Aceros corrugatus EEP,RDB=LR

Îako ‰ed˘ 1.2 0.1 0.1 1.2
Psittacus erithacus

Plazi (Reptilia)

Agama bradatá 1.4.14 0.0.2 0.2.5 0.0.7 1.2.4
Pogona vitticeps

Agama koãinãinská 1.4.15 0.0.5 0.1 0.0.19 1.3.1
Physignathus cocincinus

Aligátor americk˘ 1.1 1.1
Alligator mississippiensis

Cyklagras obrovsk˘ 1.0 1.0
Hydrodynastes gigas

Dlouhokrãka australská 1.2 1.2
Chelodina longicollis

Hrozn˘‰ královsk˘ 0.2 0.1 0.1
Boa constrictor

Hrozn˘‰ovec duhov˘ 1.0 1.0
Epicrates cenchria

Hrozn˘‰ovec kubánsk˘ 2.2 2.2
Epicrates angulifer EEP,RDB=LR

Kajmánek mal˘ 1.2 1.2
Paleosuchus trigonatus

Kajmanka dravá 1.0 1.0
Chelydra serpentina

Kajmanka supí 1.0 1.0
Macrochelys temminckii RDB=VU

Korálovka pruhovaná 1.0 1.0
Lampropeltis getulus getulus

Korálovka pruhovaná 1.0 1.0
Lampropeltis getulus floridana

Korálovka sedlatá 0.0.2 0.0.2
Lampropeltis triangulum campbelli

Korálovka sedlatá honduraská 1.2 0.0.4 0.0.4 1.2
Lampropeltis triangulum hondurensis

Korálovka sedlatá sinaloaská 2.2 0.0.1 0.0.1 2.2
Lampropeltis triangulum sinaloae

Korovec mexick˘ 1.0 1.0
Heloderma horridum EEP,ISB,RDB=VU

KoÏnatka ãínská 1.0 1.0
Pelodiscus sinensis RDB=VU

Krajta královská 0.2 1.0 0.1 1.1
Python regius

Krajta mfiíÏkovaná 2.1 2.1
Python reticulatus

Krajta písmenková 1.1 1.1
Python sebae

Krajta zelená 0.3 0.3
Chondropython viridis

Krokod˘l ãelnat˘ 1.0 1.0
Osteolaemus tetraspis ESB,RDB=VU,CITES=I

Leguán kubánsk˘ 1.2 0.0.2 1.2.2
Cyclura nubila nubila ISB,RDB=VU,CITES=I
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Stav
Odchov Pfiíchod Úhyn Odchod

Stav
k 1. 1. 2005 k 31. 12. 2005

Plazi (Reptilia)

Leguán zelen˘ 1.0.1 0.0.1 1.0
Iguana iguana

Scink dlouhonoh˘ 1.0 0.0.3 1.0.3
Eumeces schneideri

UÏovka ãerná 0.0.1 0.0.1
Elaphe obsoleta quadrivittata

UÏovka ãervená 2.4.8 0.0.23 1.2.28 1.2.3
Elaphe guttata

Vvaran GouldÛv 1.1 1.1
Varanus gouldii horni

Îelva amboinská 0.0.4 0.0.4
Cuora amboinensis ESB,RDB=VU

Îelva nádherná 5.30 0.0.15 0.0.1 0.22 5.8.14
Trachemys scripta elegans RDB=LR

Îelva uhlífiská 6.1.8 6.1.8
Geochelone carbonaria

Îelva zubatá 0.0.6 0.0.5 0.0.11
Cyclemys dentata RDB=LR

Stav
Odchov

k 1. 1. 2005

ObojÏivelníci (Amphibia)

Drápatka vodní 1.1.10
Xenopus laevis laevis

Hrabatka drsná 1.3
Pyxicephalus adspersus

Kasina 0.0.1
Kassina sp.

KuÀka v˘chodní 2.4
Bombina orientalis

Létavka kfiíÏová 0.0.8
Polypedates cruciger

Listovnice ãervenooká 1.1
Agalychnis callidryas

Listovnice pestrá 0.0.8
Phyllomedusa hypochondrialis

Parosniãka nádherná 0.0.4
Kaloula pulchra

Parosniãka rajská 0.0.5
Dyscophus antongilii RDB=VU,CITES=I

Pralesniãka azurová 0.0.8 ano
Dendrobates azureus ESB

Pralesniãka barvífiská 0.0.9
Dendrobates tinctorius

Pralesniãka batiková 0.0.16 ano
Dendrobates auratus

Pralesniãka brazilská 0.0.4
Dendrobates galactonotus

Pralesniãka ãernoÏlutá 0.0.5
Epipedobates trivittatus

Pralesniãka dvoubarvá 0.0.1
Phyllobates bicolor

Pralesniãka harlek˘n 0.0.9
Dendrobates leucomelas
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Stav
Odchov

k 1. 1. 2005

ObojÏivelníci (Amphibia)

Pralesniãka pruhovaná 0.0.6 ano
Phyllobates vittatus

Pralesniãka stra‰ná 0.0.5
Phyllobates terribilis

Rohatka ozdobná 0.1
Ceratophrys ornata

Ropucha jihoasijská 0.0.5
Bufo melanosticus

Rosnice bûloretá 0.1
Litoria infrafrenata

Rosnice siná 0.0.21
Pelodryas caerulea

Rosniãka bûlopruhá 0.0.2
Hyla cinera

Rosniãka vãelí 1.2.12
Phrynohyas resinifictrix

Smiliska banánová 0.1
Smilisca phaeota

Uhofiík tfiíprst˘ 0.0.1
Amphiuma tridactylum

Víãkovnice yucatanská 0.0.4
Triprion pentasatus

Îebrovník WaltlÛv 0.0.10
Pleurodeles waltl

Ryby (Pisces)

Dánio pruhované 0.0.6
Danio rerio

Gurama velká 0.0.3
Osphronemus goramy

Jeseter mal˘ 0.0.3
Acipenser ruthenus RDB=VU

Jeseter sibifisk˘ 0.0.3
Acipenser baerii RDB=VU

Kapr obecn˘ 0.0.25
Cyprinus carpio

Karas zlat˘ 0.0.60
Carassius auratus

Kefiíãkovec ãervenolem˘ 0.0.1
Clarias gariepinus

Krun˘fiovec skvrnit˘ 0.0.24
Ancistrus cirrhosus

NoÏovec 0.0.10
Xenomystus sp.

Ostnovec 0.0.4
Ctenopoma kingsleyae

Pakefiíãkovec dvoupás˘ 0.0.4
Heteropneustes fossilis

Pancéfiníãek kropenat˘ 0.0.15
Megalechis thoracata

Pancéfiníãek zelen˘ 0.0.15
Corydoras aeneus

Pangas siamsk˘ 0.0.8
Pangasius sutchi

Parmiãka purpurová 0.0.10
Puntius nigrofasciatus RDB=LR
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Stav
Odchov

k 1. 1. 2005

Ryby (Pisces)

Parmiãka Schwanenfeldova 0.0.7
Barbodes schwanenfeldii

Parmiãka z Odûsy 0.0.6
Puntius sp.

Parmiãka Ïraloãí 0.0.9
Balantiocheilos melanopterus RDB=EN

Pefiovec skvrnit˘ 0.0.14
Synodontis eupterus

Pestfienec tanganick˘ 0.0.10
Neolamprologus brichardi

Piaraktus plodoÏrav˘ 0.0.4
Piaractus brachypomus

PiraÀa Nattererova 0.0.8
Pygocentrus nattereri

Sekavka nádherná 0.0.2
Botia macracantha

Sekavka pfiíãnopruhá 0.0.4
Botia hymenophysa

Skalára amazonská 0.0.2
Pterophyllum scalare

Sumãík stfiíbfiit˘ 0.0.4
Schilbe mystus

Sumíãek indick˘ 0.0.4
Mystus vittatus

Tetra citronová 0.0.15
Hyphessobrycon pulchripinnis

Tetra ãerná 0.0.10
Gymnocorymbus ternetzi

Tetra krvavá 0.0.25
Hyphessobrycon eques

Tetra kfiivopruhá 0.0.1
Thayeria boehlkei

Tetra pruhovaná 0.0.12
Astyanax fasciatus

Tilápie 0.0.1
Tilapia mariae

Tlamovec 0.0.10
Aulonocara sp.

Tlamovec LombardÛv 0.0.10 ano
Metriaclima lombardoi

Tlamovec pestr˘ 0.0.6 ano
Melanochromis auratus

Tlamovec pfiíãnopruh˘ 0.0.16 ano
Pseudotropheus zebra

Trnovec hfiebenat˘ 0.0.6
Agamyxis pectinifrons

Bezobratlí (Evertebrata)

Sklípkan kadefiav˘ 0.0.1
Brachypelma albopilosa

Sklípkan plaménkov˘ 0.0.1
Brachypelma auratum

Vele‰tír obrovsk˘ 0.0.5
Pandinus imperator

RDB = Mezinárodní ãervená kniha ohroÏen˘ch druhÛ 
(kategorie CR = kriticky ohroÏen˘, EN = ohroÏen˘,
VU = zraniteln˘, LR = ãásteãnû ohroÏen˘)

CITES I = Konvence o mezinárodním obchodu ohro-
Ïen˘mi druhy zvífiat a rostlin, kat. I

EEP = Evropsk˘ chovn˘ program

ISB = Mezinárodní plemenná kniha

ESB = Evropská plemenná kniha

CROH = kategorie ochrany podle MÎP âR 
(KOH = kriticky ohroÏen˘, SOH = silnû ohroÏen˘, 
OH = ohroÏen˘)
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Odchovy

Odchov

Savci (Mammalia)

Aguti AzarÛv 0.0.2
Dasyprocta azarae

Alpaka 3.2
Vicugna pacos

Antilopa jelení 1.0
Antilope cervicapra

Jelen bûlohub˘ 0.1
Cervus albirostris

KaloÀ pobfieÏní 0.0.1
Pteropus hypomelanus

Koãka slani‰tní 1.1
Oncifelis geoffroyi

Koãkodan diadémov˘ 1.0
Cercopithecus mitis

Koza domácí 3.3
Capra hircus

Koza domácí - kamerunská 1.1
Capra hircus

Lama krotká 0.2
Lama glama

Lenochod dvouprst˘ 0.0.1
Choloepus didactylus

Makak kápov˘ 1.0
Macaca radiata

Osel somálsk˘ 0.1
Equus africanus somalicus

Ovce domácí - kamerunská 2.0
Ovis aries

Sika vietnamsk˘ 0.1
Cervus nippon pseudaxis

Sitatunga západoafrická 0.1
Tragelaphus spekei gratus

Tamarín Ïlutoruk˘ 0.0.1
Saguinus midas midas

Vari ãernobíl˘ 2.2
Varecia variegata variegata

Vari ãerven˘ 0.0.2
Varecia variegata rubra

Ptáci (Aves)

Alexandr ãínsk˘ 0.0.3
Psittacula derbiana

Alexandr mal˘ 0.0.3
Psittacula krameri

Alexandr velk˘ 0.0.3
Psittacula eupatria

Ara ararauna 0.0.1
Ara ararauna

Ara vojensk˘ 1.2
Ara militaris

Hoko ãerven˘ 0.1
Crax rubra

Odchov

Ptáci (Aves)

Kakadu GoffinÛv 0.0.2
Cacatua goffini

Korela chocholatá 0.0.7
Nymphicus hollandicus

Krkavec velk˘ 0.0.2
Corvus corax

Kfiepel kalifornsk˘ 0.0.3
Lophortyx californica

Papou‰ek královsk˘ 0.0.2
Alisterus scapularis

Páv korunkat˘ 0.0.5
Pavo cristatus

Pu‰tík bûlav˘ 1.0
Strix uralensis liturata

Sova pálená 0.0.4
Tyto alba

Zebfiiãka pestrá 0.0.5
Taeniopygia guttata

ZoboroÏec vrásãit˘ 0.0.2
Aceros corrugatus

Îako ‰ed˘ 0.1
Psittacus erithacus

Plazi (Reptilia)

Agama bradatá 0.0.2
Pogona vitticeps

Agama koãinãinská 0.0.5
Physignathus cocincinus

Korálovka sedlatá honduraská 0.0.4
Lampropeltis triangulum hondurensis

Korálovka sedlatá sinaloaská 0.0.1
Lampropeltis triangulum sinaloae

Leguán kubánsk˘ 0.0.2
Cyclura nubila nubila

UÏovka ãervená 0.0.23
Elaphe guttata

Îelva zubatá 0.0.5
Cyclemys dentata

ObojÏivelníci (Amphibia)

Pralesniãka azurová 0.0.2
Dendrobates azureus

Pralesniãka batiková 0.0.14
Dendrobates auratus

Pralesniãka pruhovaná 0.0.10
Phyllobates vittatus
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âinnost ekonomického oddûlení
Jana âerná

V roce 2005 zoologická zahrada
Ústí nad Labem zamûstnávala
60,80 pfiepoãten˘ch pracovníkÛ.
Nejnákladnûj‰í poloÏkou z celého
rozpoãtu jsou mzdové náklady
vãetnû odvodÛ. PrÛmûrnû dosaho-
vaná mzda je 15 842 Kã/pracovníka.

V˘znamnou nákladovou poloÏ-
kou jsou náklady na krmení. Bez zají-
mavosti urãitû není, Ïe v roce 2005
zvífiata v na‰í ZOO spotfiebovala:

Nejvy‰‰í náklady pfiedstavoval ná-
kup hovûzího masa (obr. 1), za které
ZOO utratila 293 tis. Kã, dal‰í poloÏkou
byly banány – 246 tis. Kã a napfií-
klad za sledû ZOO utratila 173 tis. Kã.

Vzhledem k tomu, Ïe v roce 2005
byla ZOO vytápûna kombinací

dvou technologií – páry a geoter-
mální energií, náklady za spotfiebu
páry a elektrické energie se prolí-
nají. V první polovinû roku 2005 
byla geotermální energií za po-
moci tepeln˘ch ãerpadel s pouÏi-
tím elektrické energie vytápûna

1/3 zahrady, zb˘vající ãást zahra-
dy byla vytápûna parou. V druhé
polovinû roku 2005 do‰lo k plnému
pfiechodu na vytápûní geoter-
mální energií v celé ZOO a parní
vytápûní bylo odpojeno. Náklady
na ve‰kerou elektrickou energii

Hodnocení ekonomické situace V tisících Kã

Nákup materiálu 2.002,45
Nákup krmení 2.267,27
Spotfieba pohonn˘ch hmot 417,93
Spotfieba páry a el. energie 2.925,33
Spotfieba vody + stoãné 1.062,44
Opravy dlouhodobého majetku 1.301,82
Mzdové prostfiedky 11.713,62
Odvody z mezd 4.062,00
Odpisy dlouhodobého majetku 1.108,00
Ostatní náklady 6.585,37

Náklady celkem 33.446,23

TrÏby ze vstupného 4.568,58
Ostatní v˘nosy (dary…) 2.553,68
Zapojení zisku z doplÀkové ãinnosti (prodej, reklama, nájmy…) 716,23
Zapojení fondÛ 947,81
Pfiíspûvek zfiizovatele 21.601,81
Pfiíspûvek MÎP na provoz 3.079,10

V˘nosy celkem 33.467,21

Hospodáfisk˘ v˘sledek (zisk) 20,98

Banány 9.302 kg
Jablka 12.981 kg
Citrusy 4.496 kg
¤epa a mrkev 43.100 kg
DrÛbeÏí maso 1.848 kg
Hovûzí maso 11.833 kg
Ryby – sledû 7.145 kg
Potkani 4.480 ks
Kufiátka 8.179 ks
My‰i – holátka 2.973 ks
Králíci 800 kg
Hmyz 312 litrÛ
Seno 85.200 kg
Zelené krmení 306.000 kg

1.
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spotfiebovanou v ZOO ãinily
1.651,78 tis. Kã a náklady za páru
ãinily 1.273,55 tis. Kã.

Spotfieba vody v ZOO je, co se 
t˘ãe objemu, stejná v posledních
ãtyfiech letech. Dochází k nárÛstu
nákladÛ za vodné a stoãné, a to 
v dÛsledku zvy‰ování cen. Nejvût-
‰ími spotfiebiteli vody jsou lachtani
a tuleni (obr. 2).

Prostfiedky vynaloÏené za opravu
dlouhodobého majetku z provozní-
ho rozpoãtu ZOO byly:
–oprava v˘bûhu pro vodní ptáky

vãetnû opravy bazénu ve vnitfiní
ubikaci, oprava v˘bûhu pro 
serau malé, bazénu tuleÀÛ obe-
cn˘ch, oprava stfiechy na dílnû

pronajímané SOU, oprava kiosku
a dal‰í opravy stavebních objektÛ,
opravy vozového parku. 

V˘znamnou poloÏkou jsou i inve-
stice a opravy z prostfiedkÛ zfiizova-
tele. Do‰lo k opravû cest, byla
poloÏena zámková dlaÏba ve
spodní ãásti zahrady, oprava oplo-
cení ZOO, oprava pavilonu ‰elem,
oprava stfiechy na správní budovû
ZOO. Nejvût‰í investiãní akcí bylo
dokonãení rekonstrukce topení 
v areálu celé ZOO a pfiechod na
vytápûní geotermální energií za fi-
nanãní pomoci SFÎP.

Vlastní v˘nosy organizace jsou
tvofieny z pfiíjmÛ ze vstupného, pro-
nájmu, reklamy a darÛ od sponzorÛ.

V roce 2005 do‰lo k prÛlomu v po-
klesu náv‰tûvnosti od roku 2000
(obr. 3) a ZOO v roce 2005 dosáhla
náv‰tûvnost 134.428 náv‰tûvníkÛ,
coÏ je o 10.142 náv‰tûvníkÛ více
neÏ v roce 2004. PrÛmûrná cena
vstupenky do ZOO v roce 2005, 
kterou zaplatil náv‰tûvník, je 34 Kã
(dospûl˘, dûtsk˘, dûti do 3 let, ZTP,
pernamentky…), aãkoliv prÛmûrné
náklady na jednu vstupenku ãinily
259,46 Kã. Rozdíl je kryt z dal‰ích
pfiíjmÛ ZOO ÚL (nájmy, reklama, 
dary…) ve v˘‰i 41,87 Kã, dále z pfií-
spûvkÛ od zfiizovatele (160,69 Kã) 
a Ministerstva Ïivotního prostfiedí
(22,90 Kã). MÎP pfiispívá na krytí
ãásti nákladÛ na chov ohroÏen˘ch
druhÛ zvífiat a zvífiat handicapova-
n˘ch, která jsou umístûna v ZOO UL.
Prostfiedky z MÎP byly pouÏity 
na ãásteãnou úhradu nákladÛ na
krmení, energie, veterinární péãi
chovan˘ch zvífiat, ãlenství ZOO Ústí
nad Labem ve svûtov˘ch svazech
a sdruÏeních zoologick˘ch zahrad
a na projekty ZOO Ústí nad Labem
zpracované a odsouhlasené UCSZ
na podporu vzdûlání a zachování
biodiverzity svûtové fauny.

V doplÀkové ãinnosti za rok 2005 –
– pfiíjmy jsou tvofieny pfiíjmy z nájmu
bytÛ a nebytov˘ch prostor ve v˘‰i
527,85 tis. Kã, pfiíjmy z reklamy
371,08 tis.Kã, trÏby z prodeje zbo-
Ïí 652,89 tis. Kã a ostatní pfiíjmy
597,55 tis. Kã (pfiíjmy ze skákacího
hradu, z jízd autíãkem, prodeje 
krmení v dûtském koutku ZOO, 
provize od dodavatelÛ zboÏí…).

2.

3.
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âinnost provoznû-technického oddûlení
Jifií Hanzlík

Toto servisní oddûlení zaji‰Èující
chod a provoz zahrady z technic-
kého hlediska je sloÏeno ze tfií 
samostatn˘ch stfiedisek. Na bûÏném
odstraÀování závad, poruch a ha-
várií nastupovalo stfiedisko údrÏby
ãlenûné dle profesí jednotliv˘ch 
zamûstnancÛ – elektrikáfi, truhláfi,
tesafi, zedník, instalatér, zámeãník.
Dopravní obsluÏnost celé zahrady 
v roce 2005 zaji‰Èovali tfii pracovníci
stfiediska dopravy. Samostatn˘m
útvarem dle své pracovní náplnû je
stfiedisko zahradnické. V uplynulém
roce zÛstávalo hlavním cílem 
oddûlení zaji‰tûní maximální sobûs-
taãnosti pfii plnûní poÏadovan˘ch
úkolÛ, oprav nutn˘ch z hlediska
bezpeãnosti provozu zoologické
zahrady a pokrytí speciálních úkolÛ,
men‰ích investic a poddodávek
formou spolupráce s drobn˘mi Ïiv-
nostníky a firmami. Provoznû-tech-
nické oddûlení spolupracovalo 
velmi úzce s oddûlením zoologie
na dotváfiení jednotliv˘ch vnitfiních
i vnûj‰ích expozic, na pfiípravû 
nûkter˘ch projektÛ pro budoucí 
realizaci (nov˘ pavilon gepardÛ,
nov˘ Asijsk˘ dÛm navazující na jiÏ
dfiíve realizovan˘ pavilon slonÛ) 
a na vlastním denním provozním
zaji‰tûní odstraÀování drobn˘ch 
závad, poruch a havárií. I nadále
se nám nedafiilo preventivním 
odstraÀováním závad pfiedcházet
jejich následkÛm v podobû vût‰ích
havárií, které pak v koneãné fázi
vyÏadují vût‰inou zv˘‰ené rozpo-
ãtové náklady. Na druhé stranû 
je tfieba vyzvednout nov˘ pfiístup
na‰eho zfiizovatele, kter˘ v loÀském
roce poprvé po dlouhé dobû 
prolomil hráz finanãním tokÛm 
a dotacím smûfiujícím do nûkte-
r˘ch, dlouhodobû odkládan˘ch
projektÛ, havárií a nevyhovujících
technick˘ch stavÛ. Z hlediska oprav
a údrÏby nám patrnû nahrála i vich-
fiice, která se nad areálem na‰í 
zahrady pfiehnala v noci 30. 7. 2005
a dokázala dokonãit na nûkter˘ch
stfiechách dílo zkázy tak, Ïe jiÏ 
nebylo jiné fie‰ení neÏ zapoãít 
kompletní rekonstrukce stfiech. Jed-
nalo se o pavilon antilop, ustájení
velbloudÛ a kompletní v˘mûnu 
krytiny pfiístfie‰kÛ pro kasuáry a p‰tro-
sy. Na mnoh˘ch stfiechách pak 

do‰lo k dílãím ‰kodám, které se po-
depsaly pfieváÏnû na klempífisk˘ch
prvcích (okapy, oplechování fiíms 
a atik pavilonÛ, stfie‰ní plechové
krytiny). Na celkové v˘‰i ‰kody, 
která pfii vyãíslení pojistné události
dosáhla 635 tisíc korun, se také 
podílely tfii vyvrácené vzrostlé stromy
a nûkolik polomÛ v lesních poros-
tech, které zapfiíãinily ve sv˘ch 
dÛsledcích ‰kody na dal‰ím majetku
jako jsou ploty, ohrady, klece, skle-
nûné v˘plnû a okna, venkovní expo-
zice, vybavení pro náv‰tûvníky,
elektrické ohradníky a dokonce
do‰lo ke zbofiení elektropilífiku. Vût‰í
ãást ‰kod se podafiilo jiÏ do konce
uplynulého roku odstranit jednak
pracovníky provoznû-technického
oddûlení a jednak zaji‰tûním odbor-
n˘ch poddodávek. Pro rok 2006
zb˘vají nûkteré sklenáfiské práce 
a dokonãení opravy ustájení vel-
bloudÛ, kde bude také novû reali-
zována stfiecha z vlnit˘ch desek
GUTTA. 

Do celkového rámu ãinnosti 
oddûlení v uplynulém roce patfií 
i dfiíve nevídané nasazení dodava-
telsk˘ch subjektÛ na opravách 
a rekonstrukcích majetku mûsta ve
správû na‰í zoologické zahrady, 
za které patfií zfiizovateli jistû velké
podûkování. 

Zde bych chtûl jmenovat hlavnû
celkové dokonãení v˘mûny skel
v‰ech 13 vnitfiních expozic v pavi-
lonu ‰elem (obr. 1) spolu s dotvofie-

ním 11 expozic do koneãné podo-
by – pracovníci oddûlení zde reali-
zovali plastbetonové probarvené
tenkovrstvé podlahy, vytvofiili nûko-
lik variant umûl˘ch skal vãetnû 
jejich probarvení a koneãného,
velmi zdafiilého scénického dokres-
lení jednotliv˘ch expozic (poslední
dvû budou dokonãeny v pfií‰tím 
roce) vãetnû úpravy náv‰tûvnic-
k˘ch prostor novû roz‰ífien˘ch 
o uãebnu ve stfiední ãásti hlavní
chodby pavilonu ‰elem. V souvis-
losti s tûmito úpravami byly vymû-
nûny v‰echny vstupy do expozic 
z obsluÏné chodby s nov˘m osaze-
ním bezpeãnostních mfiíÏí uvnitfi
tûchto vstupních otvorÛ. Pfied ukon-
ãením prací byla kompletnû pro-
ãi‰tûna vnitfiní kanalizace celého
pavilonu ‰elem, která v‰ak vykazuje
i nyní velké nedostatky. V rámci
prací mimo expozice zvífiat byly 
vymûnûny dvoje vstupní dvefie,
provedeny úpravy povrchÛ stûn
pfie‰tukováním a vymalováním, 
novû zavû‰en podhled z maskova-
cích sítí vãetnû finálního dotvofiení
didaktick˘ch a nauãn˘ch prvkÛ 
dle návrhu propagaãního oddû-
lení s jeho koneãn˘m nasvícením.
V druhé polovinû roku byl novû
upraven venkovní velk˘ v˘bûh pro
lvy, ktefií se jiÏ v novém prostfiedí 
plnû aklimatizovali. Z podnûtu zfiizo-
vatele byla je‰tû v závûru roku
opravena stfiecha nad technick˘m
zázemím pavilonu ‰elem, kdy byla

1.
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kompletnû nahrazena odtrÏená
atika a provedena nová stfie‰ní kry-
tina. ZároveÀ byl vybrán dodavatel
pro v˘robu a montáÏ kovov˘ch
konstrukcí a zasíÈování venkovního
v˘bûhu pro levharty snûÏné, ktefií se
nastûhují do dvou upravovan˘ch
expozic a nového venkovního 
v˘bûhu na severozápadním prÛ-
ãelí pavilonu ‰elem.

Dále je nezbytné jmenovat kon-
cepãní zahájení rekonstrukce 
povrchÛ cest, chodníkÛ a komuni-
kací v areálu zahrady v celkovém
objemu pfies 1,5 milionu korun, které
jsou rozplánovány do dal‰ích etap
realizaci v letech následujících.
Technické provedení spoãívá v cel-

kové pokládce typov˘ch zámko-
v˘ch dlaÏeb, které nám umoÏní díl-
ãí opravy pfii nutn˘ch vstupech do
tûchto komunikací za pomûrnû 
nízké finanãní náklady. V rámci
provedené první etapy tûchto 
prací byla kompletnû dokonãena
vstupní ãást areálu aÏ po hlavní
chodník nad budovu provoznû-
technického oddûlení. Je zde po-
tfieba také pfiipomenout nemalou
ãást komunikací (bylo realizováno
necel˘ch 800 m2) zadláÏdûnou 
pfii koneãn˘ch terénních úpra-
vách hlavní akce minulého roku –
– zmûna systému vytápûní areálu
ZOO Ústí n. L. 

Dal‰í finanãnû objemovû velkou
akcí byla v˘mûna oplocení západ-
ní ãásti areálu podle hlavní pátefiní

komunikace procházející celou 
zahradou. Plot byl novû proveden
jako kovov˘, do betonov˘ch patek
usazen˘ rámov˘ prvek, kopírující
velmi svaÏit˘ pfiilehl˘ terén. Pro zv˘-
‰ení bezpeãnosti a odolnosti proti
prÛniku zvífiat byly pod cel˘m 
plotem do betonu vsazeny pod-
hrabové desky. V rámci této akce
do‰lo k zásadní terénní úpravû 
u pracovní vjezdové vrátnice, kde
bylo odtûÏeno necel˘ch 80 m3 ne-
vhodného svahu z hlediska postu-
pu v˘stavby nového plotu. I v této
akci se jiÏ v leto‰ním roce pokraãuje
a v rámci koneãného plánu by 
mûlo dojít ke kompletní v˘mûnû ce-
lého oplocení zoologické zahrady.

Po dlouhém nárokování opravy
byla v uplynulém roce realizována
v reÏii zfiizovatele s na‰í spoluprací
celková v˘mûna stfie‰ní krytiny nad
správní budovou (obr. 2), kdy byla
stávající plechová, tabulová kryti-
na vymûnûna za modifikované
stfie‰ní hydroizolaãní asfaltové ‰in-
dele v pÛvodní zelené barvû. 
Bûhem v˘mûny krytiny do‰lo na
opravy a v˘mûny stfie‰ních klempífi-
sk˘ch prvkÛ, provûfiení a opravu 
prkenného záklopu stfie‰ní kon-
strukce a celkovou v˘mûnu de‰Èo-
v˘ch svodÛ a klempífisk˘ch prvkÛ
na fasádû správní budovy. 

V letních mûsících se podafiila bez
velkého omezení pfiístupu náv‰tûv-
níkÛ do jednoho na‰ich nejnav‰tû-
vovanûj‰ích pavilonÛ zvládnout

oprava západního ‰títu pavilonu
exotick˘ch zvífiat vãetnû demontá-
Ïe pfiedloÏeného, terasového,
jednoramenného schodi‰tû vyka-
zujícího statické závady z hlediska
bezpeãného provozu. Byla zed-
nicky opravena fasáda, opraveno
oplechování a novû zadláÏdûna
vstupní terasa s pfiístupovou ram-
pou pro náv‰tûvníky. Finálnû pak
bylo pracovníky na‰eho oddûlení
dokonãeno velmi zdafiilé palisá-
dové zábradlí pohledové ãásti
vstupní terasy. V roce 2005 se jiÏ 
nepodafiilo pfiistoupit k obdobné
úpravû v˘chodního ‰títu, a tak plá-
nujeme toto dokonãení v horizontu
jednoho aÏ dvou let.

V rámci bûÏné údrÏby a drobn˘ch
oprav byly pak ve spolupráci 
oddûlení s jednotliv˘mi dodavateli
realizovány následující akce:
–oprava oplocení expozice 

vodních ptákÛ, rekonstrukce po-
dlahy (obr. 3) a fasády objektu 
této expozice a nové osazení
elektrick˘m ohradníkem k zame-
zení prÛniku li‰ek

–oprava povrchÛ vodního pfiíkopu
u správní budovy – expozice 
tuleÀÛ, provedení hloubkové hyd-
roizolace, pokládka pfiívodního
potrubí dodávky vody vãetnû
osazení ÚV lampy, barevné po-
jednání celé venkovní expozice

–ve spolupráci s chránûnou dílnou
AUDIT VT s.r.o. byly realizovány 
pomocné stavební práce, nátûry

2.
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dfievûn˘ch i ocelov˘ch konstrukcí,
pravidelné úklidy areálu za velmi
v˘hodn˘ch finanãních podmínek
se zápoãtem náhradního plnûní
za zákonné zamûstnání zdravotnû
postiÏen˘ch pracovníkÛ

–ve spolupráci s nûkter˘mi Ïivnos-
tníky byly realizovány dal‰í úpravy
a modernizace v areálu (zámeã-
ník p. Klepsch, malífi p. Pí‰a) ve
tûsné spolupráci se zoologick˘m
oddûlením, které poÏadované
práce v prÛbûhu roku specifiko-
valo

–svépomocí s dodavatelskou v˘po-
mocí byl vybudován nov˘ v˘bûh
pro serau ve spodní ãásti zoolo-
gické zahrady

–v rámci pfiípravy nové expozice
mot˘lÛ a bezobratl˘ch byla pro-
vedena rekonstrukce oplá‰tûní
dvou skleníkÛ v zahradnickém
stfiedisku spoãívající ve v˘mûnû
‰patnû tepelnû izolujícího skla 
za komÛrkov˘ tepelnû izolaãní
polykarbonát, v rámci vyregulo-
vání topné soustavy pak byly 
provedeny kroky k dosaÏení poÏa-
dovan˘ch tepeln˘ch hodnot 
v tûchto budoucích expozicích

–v úplném závûru roku se nám 
podafiilo zrealizovat opravu stfie‰ní
krytiny nad pronajímanou ãástí
skladového objektu na pozem-
kové parcele ãíslo 1200, kde jsme
se jako ZOO podíleli 50% na její 
realizaci

–v záfií 2005 bylo vydáno stavební
povolení pro stavbu expozice ge-
pardÛ (pavilon vãetnû pfiilehl˘ch
v˘bûhÛ), kde se na‰e oddûlení
podílelo i na vypracování doku-
mentace ke stavebnímu povo-
lení, pfied koncem roku byl vybrán

dodavatel a celá stavba bude
dle uzavfiené smlouvy o dílo 
dokonãena do kvûtna 2006

–zaãátkem roku byl snesen funkã-
nû, staticky i technicky nevyho-
vující pavilon gepardÛ a gazel, 
v fiíjnu 2005 pak bylo vydáno 
stavební povolení na realizaci
stavby – Asijsk˘ dÛm, kter˘ sv˘m
tvarem a pojetím volnû naváÏe
na stávající novû vybudovan˘
pavilon slonÛ v horní ãásti ZOO

–provoznû-technické oddûlení 
zabezpeãuje ve spoluprácí s vy-
branou agenturou 24 hodinovou
stráÏní sluÏbu, úklid technick˘ch 
a administrativních budov, v˘dej
obûdÛ pro zamûstnance, provoz
dvou vefiejn˘ch WC a provoz kafi-
lerního boxu v areálu ZOO vãetnû
evidence, úklidu a dezinfekce

–oddûlení se zásadní mûrou podílí

na organizaci, prÛbûhu a násled-
ném plnûní v˘bûrov˘ch fiízení 
na dodávky prací a sluÏeb vyhla-
‰ovan˘ch na‰í organizací

–v prÛbûhu letních mûsícÛ pro-
bûhla zásadní rekonstrukce stáva-
jícího minigolfu pod restaurací
„Koliba“ (obr. 4), kdy byly dle 
pokynÛ pana Löffelmana zdoko-
naleny parametry drah a zv˘‰en
jejich poãet na poÏadovan˘ch
18, tak aby se splnily poÏadavky
na pofiádání oficiálních turnajÛ 
v minigolfu, minigolf byl pak v fiíjnu
slavnostnû otevfien

–ve spolupráci s Technick˘mi sluÏ-
bami mûsta Ústí nad Labem je
pravidelnû zaji‰Èován kontejnero-
van˘ odvoz komunálního odpadu
i hnojÛ z celého areálu

–v uplynulém roce se na‰e oddû-
lení podílelo na zásadním pfie-
chodu celé organizace mezi 
mobilními operátory, kdyÏ jsme 
od Eurotelu pfie‰li v závûru roku 
k T-Mobilu

–aÏ do minulého roku na‰e provo-
znû-technické oddûlení zaji‰Èo-
valo fyzickou správu bytového
fondu (9 bytov˘ch jednotek) ve
spolupráci s b˘val˘m správcem
Obecním domem mûsta Ústí nad
Labem, pfievodem mezi organi-
zacemi nám nyní bytov˘ fond
komplexnû zaji‰Èují Mûstské sluÏby
Ústí nad Labem

–pracovníci stfiediska zaji‰Èují ve‰ke-
rá reklamaãní jednání vypl˘vající
ze závad vznikl˘ch na dodávkách
staveb, speciálních technologií
(hydraulické písty v pavilonu 
slonÛ) a souborÛ (poãítaãov˘ sys-
tém fiízení nového systému topení
areálu)

3.
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Struãné hodnocení jednotliv˘ch
stfiedisek:

Doprava 
(3 + 1 externí spolupracovník)
Vedoucí - Franti‰ek Triebl

Stfiedisko zabezpeãující pln˘ chod
ve‰keré mechanizace a techniky 
v majetku na‰í organizace dokázalo
v uplynulém roce opût dostateãnû
zabezpeãit ve‰keré poÏadované
úkoly i pfii sníÏeném poãtu pracov-
níkÛ a nav˘‰eném objemu ujet˘ch
kilometrÛ. Je pravdou, Ïe nám
meziroãnû stoupla spotfieba nafty,
ale celkové hospodafiení stfiediska 
s PHM musím hodnotit velmi kladnû
s ohledem na loÀské provozní v˘-

kony vozidel a mechanizmÛ. K zá-
sadním zmûnám do‰lo ve sloÏení
vozového parku v kategorii osob-
ních aut, kdy nefunkãní a technic-
ky nevyhovující OA ·koda Favorit 
a VAZ 2121 Niva byly z na‰eho ma-
jetku prodejem na ND vyfiazeny.
Náhradou se nám podafiilo získat
bezúplatn˘m pfievodem z jiné orga-
nizace mûsta OA ·koda Felicia
Combi. Hor‰í stav je pochopitelnû 
v garáÏích nákladních aut a strojÛ,
kde se zásadnû projevuje stáfií vozi-
del a strojÛ v závislosti na jejich
opotfiebovanosti. Zásadním pro
provoz se jeví hlavnû UNC 060 
a traktorové rypadlo WARINSKI 
s ohledem na sobûstaãnost pfii vût-
‰ích akcích. Je proto nezbytné oba

tyto stroje udrÏovat v plnû funkãním
stavu. Tomu pfii jejich stáfií také 
odpovídají jejich vysoké náklady
na opravy a údrÏbu. V uplynulém
roce se také koneãnû podafiilo 
vyfie‰it jeden velmi letit˘ problém
kolem technologick˘ch vozidel
MULTICAR, kdyÏ vozidlo údrÏby 
pro‰lo celkovou generální opravou
se zaji‰tûním technické prohlídky
vozidla. Pro leto‰ní rok proto plánu-
jeme podobn˘ krok s vozidlem 
sklápûãem slouÏící pro svoz odpad-
kÛ a hnojÛ. Stfiedisko podávalo
sv˘m pfiístupem k plnûní úkolÛ, 
zaji‰Èování oprav vozidel a me-
chanizace v prÛbûhu roku 2005
nadprÛmûrné v˘kony a hodnotím
jej velice kladnû.

2004 2005

Poãet
km PHM ∅ l/100 km

Poãet
km PHM ∅ l/100 km

vozÛ vozÛ

Nákladní auta * 4 34.613 4971 14,36 4 39.403 5358 13,6
Traktory, malotraktory ** 5 3415 5 3914
Peugeot 1 2.405 182 7,57 1 21.437 1560 7,28
Multikar 2 5.149 1112 21,6 2 4.141 889 21,47
Ostatní nafta *** 1478 1822

NAFTA celkem 11158 13543 (+2385 l)

Ford Escort 1 17.797 1470 8,26 1 26.188 1741 6,65
Favorit 136 l 1 10.155 1015 9,99 1 4.473 450 10,06
Felicie Combi 1 1.052 85 8,08
VAZ 2121 1 1.371 267 19,47 1 1.678 325 19,37
Ostatní beznín **** 300 367
Automobily celkem 29.323 2752 33.391 2601

BENZÍN celkem 3052 2968 (-84 l)

* AVIA 31 Zâ, BOPV, 30 skl., Ford Transit
** 3x ZETOR, 2x HOLDR

*** VNC, WARINSKY, LIAZ, WAP, topení, kompresor, ostatní
**** sekaãky, fukary, pily, ostatní
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ÚdrÏba 
(7 pracovníkÛ + 1 technik)
Vedoucí - Václav Kosteãka

Stfiedisko se jiÏ plnû adaptovalo
na svÛj nízk˘ poãet a jednotliví 
pracovníci jiÏ nyní dokáÏí ve svém
zastupování fie‰it bez problému
bûÏné havárie a práce údrÏbáfiské-
ho charakteru. Velmi kladnû hod-
notím vstfiícnost vÛãi zoologickému
oddûlení, z jehoÏ podnûtu je drtivá
vût‰ina prací a oprav realizována.
Stfiedisko se zásadní mûrou podílí
na opravách vyÏadující spolupráci
vÏdy nûkolika profesí a z hlediska
postupu oprav se dafií vût‰inu prací
zvládat v poÏadovaném termínu 
a kvalitû. Z hlavních ãinností 
lze jmenovat elektroinstalaãní 
a vodoinstalaãní práce, sváfieãské
a zámeãnické práce, zednické 
a obkladaãské práce, truhláfiská 
a tesafiská ãinnost, scénické deko-
race a v˘roba umûl˘ch skal. Pro
ãinnost stfiediska mûlo zásadní vliv
ukonãení provozu tfií v˘mûníkov˘ch
stanic a pfiechod na nov˘ systém
zdroje vytápûní areálu. 

Zahradnictví
(4 pracovníci)
Vedoucí - Hana Roháãková

Hlavní ãinnost stfiediska spadá 
do jarních aÏ podzimních mûsícÛ,
kdy je pravidelnû doplÀována, 
udrÏována a kultivována ve‰kerá
vegetace celého 26 hektarového
areálu zoologické zahrady. Sou-
bûÏnû je pak zaji‰Èováno tímto stfie-
diskem zelené krmení od pondûlka
do soboty. Zde se musíme pochlu-

bit leasingov˘m nákupem dvou
mechanizmÛ pro urychlení, zjedno-
du‰ení a zefektivnûní dodávky 
zeleného krmení pfiímo na jednotli-
vé pavilony expozice se zvífiaty. Byl

pofiízen traktorem ãelnû nesen˘ 
Ïací stroj Pöttinger NOVACAT 266
Front a za traktorem taÏen˘ samo-
sbûrací vÛz Pöttinger PONY 1, kter˘
dle na‰í zku‰enosti plnû vyhovuje
provozu v ZOO. V zimních mûsících
roku pak pfiichází na fiadu pfiíprava
a preventivní údrÏba techniky na
agrotechnické práce. ZároveÀ 
zaji‰Èuje stfiedisko sjízdnost v‰ech 
komunikací, chodníkÛ a tras v are-
álu pluhováním, posypem a solením
v pfiípadû námrazy na‰ich velmi
prudk˘ch sklonÛ komunikací. Mezi
zimní práce patfií téÏ pfiedpûstování
sazenic pro jarní v˘sadbu ve tfiech
teplotnû a izolaãnû upraven˘ch
sklenících. Pracovnice zahradnic-
kého stfiediska vÏdy pfiispívají svou
kvûtinovou v˘zdobou k dotváfiení
kulis spoleãensk˘ch a propagaãních
akcí konan˘ch pro podporu zv˘-
‰ení náv‰tûvnosti na‰í zahrady.

Tak jako stfiedisko dopravy i zahrad-
níky za uplynul˘ rok chválím a dou-
fám, Ïe sv˘m pfiístupem budou 
i nadále jedním z nejlep‰ích kolekti-
vÛ na‰í zoologické zahrady.
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VyuÏití obnoviteln˘ch
zdrojÛ energie 
a ekologizace provozu
ZOO Ústí nad Labem

Tato nejzásadnûj‰í akce sledo-
vaná jiÏ nûkolik let dospûla do své-
ho oãekávaného finále, kdyÏ byl
koncem záfií zpu‰tûn zku‰ební 
provoz v‰ech pûti stanic s 24 
tepeln˘mi ãerpadly dodan˘mi r
enomovanou firmou IVT. Pracov-
níci provoznûtechnického oddû-
lení byli postupnû seznámeni 
s provozem tûchto stanic a jejich
poãítaãovou obsluhou z „velína“
umístûného doãasnû v budovû 
na‰eho oddûlení (obr. 8). Pfied 
vlastním spu‰tûním topení byla
zprovoznûna trafostanice ã. 2, 
která v tuto chvíli napájí pouze 4 
tepelné stanice. Tato trafostanice
je vyprojektována s moÏností roz‰í-
fiení o jedno trafo a dal‰í mûfiení 
potfiebné pro nov˘ Asijsk˘ dÛm 
a pro potfieby vyrovnání kolísání
napûtí v proudové soustavû horní
ãásti ZOO. Z hlediska zku‰eností 
s provozem celého novû realizova-
ného systému vytápûní areálu ZOO
se jeví naplnûní projektovan˘ch
parametrÛ jako reálné a v roce
2006 nás ãeká kolaudace jak sta-
vební, tak vodohospodáfiské ãásti
(kvûten – ãerven 2006) a závûreã-
né vyhodnocení celé akce (listo-
pad – prosinec 2006) na Statním

fondu Ïivotního prostfiedí âR a ob-
hájení dotace poskytnuté ve v˘‰i
necel˘ch 8 milionÛ Kã. Nejvût‰ím
zásahem do stávajících topn˘ch
systémÛ bylo zv˘‰ení teplosmûn-
n˘ch ploch (zdvojnásobení poãtu
radiátorÛ) s ohledem na niÏ‰í tepel-
n˘ potenciál zdroje (55°–40°C), 
které si vyÏádalo celkem nákladné
úpravy v jednotliv˘ch pavilonech,
expozicích a dvou RD napojen˘ch
na nov˘ tepeln˘ zdroj.

JiÏ první v˘sledky z konce roku 
dokazují, Ïe energetická nároãnost

celého nového systému zatím 
obstála a dá se pfiedpokládat, Ïe
budou trvale dosahovány projek-
tované parametry a z nich vychá-
zející úspory pfii vytápûní celého
areálu ZOO Ústí nad Labem. 
Závûrem lze konstatovat, Ïe tento
dlouh˘ boj o realizaci takto ãasovû
nároãné a finanãnû nákladné 
akce nebyl marn˘ a v˘sledky nás
zatím ubezpeãují o správnosti 
volby.

8.
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âinnost vzdûlávacího
a propagaãního oddûlení
Ing. Vûra Vrabcová

Náv‰tûvnost
V roce 2005 nav‰tívilo ústeckou zoo-

logickou zahradu celkem 134 428
náv‰tûvníkÛ, z toho bylo 60 153 dospû-
l˘ch a 74 275 dûtí. V porovnání 
s loÀsk˘m rokem je to o 10 838 osob
více neÏ za pfiedchozí rok, pfiiãemÏ
po 1. pololetí byla náv‰tûvnost o 4 371
osob men‰í neÏ za stejné období
roku 2004. K prudkému nárÛstu
náv‰tûvnosti do‰lo zejména od záfií
2005, kdy byly dokonãena vût‰ina
rozsáhl˘ch stavebních prací v are-
álu ZOO. ZároveÀ do‰lo k v˘razné-
mu nav˘‰ení speciálních akcí pro
náv‰tûvníky, marketingov˘ch akti-
vit a také k dÛraznûj‰í propagaci
ZOO. Velk˘ podíl má také znovuob-
novení chovu lvÛ, ktefií se stali vel-
k˘m lákadlem pro náv‰tûvníky.

Spolupráce s médii
Trpûlivou prací mnoha let se spolu-

práce s médii ustálila na dobré
úrovni a tato spolupráce pokraão-
vala i v roce 2005. Jednotlivé redak-
ce byly o v‰ech novinkách i akcích,
které se v ZOO konají, informovány
prostfiednictvím elektronické po‰ty,
ve v˘znamnûj‰ích pfiípadech ti‰tû-
nou pozvánkou. Jedná se o spolu-
práci zejména v oblasti regionu, ale
i v celostátním mûfiítku.

Televize – pfiedev‰ím veãerní zpra-
vodajství TV Nova, âT 1, âT 24 
a TV Prima, v rámci regionu TV Lyra,
TV Terra, Roudnická TV, For Cable,
TV Karneval (obr. 1). V únoru 2005
probûhlo v areálu ZOO natáãení
jednoho z dílÛ pravidelného pofiadu
âeské televize s názvem Chcete
mû? Pokraãovala smluvní spolu-
práce s TV Lyra, kdy nûkolikrát v roce
se pracovníci ZOO Ústí nad Labem
staly hosty pravidelného diskusního

pofiadu TV Lyra „Zeptejte se“. Sou-
ãástí bylo i dokonãení dlouhodobé-
ho projektu, kter˘ zahrnoval vedle
zv˘‰eného poãtu reportáÏí také 
zhotovení dokumentární a propa-
gaãního DVD a videokazety o ZOO.
K tomu do‰lo na zaãátku druhého
pololetí, kdy byl film Radosti a staro-
sti ANEB Jeden rok v ústecké ZOO,
pfiedstaven vefiejnosti.

Rozhlas – zpravodajství o novin-
kách v rÛzn˘ch rádiích, napfi. âesk˘

Náv‰tûvnost ústecké ZOO za posledních 15 let (od roku 1991):

Rok Dûti Dospûlí Celkem

1991 54 183 58 410 112 593
1992 63 777 63 691 127 468
1993 62 688 63 297 125 986
1994 61 645 53 938 115 592
1995 65 824 57 668 123 492
1996 74 511 62 220 136 731
1997 73 959 64 451 138 410
1998 74 555 64 258 138 813
1999 81 911 70 794 152 705
2000 81 532 67 456 148 988
2001 74 995 60 615 135 610
2002 72 938 56 365 129 303
2003 65 484 60 725 126 209
2004 64 233 60 053 124 286
2005 74 275 60 153 134 428

Graf náv‰tûvnosti ústecké ZOO od roku 1991:
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rozhlas Sever, Rádio Labe, North
Music, âesk˘ rozhlas – Leonardo,
Frekvence 1, Blaník. Hlavním medi-
álním partnerem, kter˘ pravidelnû
zvefiejÀuje spotové upoutávky na
ve‰keré kulturní programy v ZOO, 
je Rádio Labe, na nûkteré vybrané
pofiady je mediálním partnerem
âesk˘ rozhlas Sever, rozsáhlej‰í spolu-
práce byla navázána s Frekvencí 1.

Tisk – pro obyvatele ústeckého 
regionu je to zejména prostfiednict-
vím Ústeckého deníku, pfiípadnû
dal‰ích lokálních mutací DeníkÛ 
Bohemia a regionálních stránek MF
Dnes, Práva a Blesku, do dal‰ích 
je to prostfiednictvím âTK (Lidové
noviny, Metro, ·íp). Dále vyuÏíváme
nûkteré ãasopisy, pravidelné infor-
mace o akcích a novinkách se 
objevují v Nov˘ch ústeck˘ch pfiehle-
dech, v Mûstsk˘ch novinách, které
vydává Magistrát mûsta Ústí nad
Labem, v Ne‰tûmick˘ch novinách
vydávan˘ch radnicí Mûstského 
obvodu Ne‰tûmice, v Teplick˘ch 
a ústeck˘ch inzerátech, Ústeckém
t˘deníku, Radnici mûsta Krupky, 
v ãasopisu Lev. Pozornost ústecké
zoologické zahradû vûnuje také
ãasopis Koktejl, dva ãlánky uvefiej-
nily Kvûty. RovnûÏ byla navázána
spolupráce s nûmeck˘m regionál-
ním deníkem Sächsische Zeitung,
kter˘ uvefiejnil reportáÏe o na‰í zoo-
logické zahradû. Hlavním mediál-
ním partnerem, kter˘ pravidelnû
zvefiejÀuje plo‰né upoutávky na 
ve‰keré kulturní programy v ZOO,
jsou Deníky Bohemia. Novû byla
navázána spolupráce s informaã-
ním ãtvrtletníkem Olympia.

Internet – Kromû dvou vlastních
webov˘ch stránek (www.zoousti.cz
a www.choboti.cz) se informace 
o zoologické zahradû pravidelnû
objevují na rÛzn˘ch informaãních
stránkách a serverech (Magistrát
mûsta Ústí n. L., Czech tourism, 
YMCA apod.).

Tiskové konference
Kromû v˘‰e uvedeného komuni-

kaãního styku s médii byly uskuteã-
nûny tiskové konference v areálu
ZOO:
19. dubna – tisková konference
spojená s pfiedvádûcí jízdou nového
elektromobilu, kter˘ v letní sezónû

slouÏil vefiejnosti pro zdolávání ná-
roãného kopcovitého terénu v are-
álu ZOO. Kromû zástupcÛ médií 
se tiskové konference zúãastnil 
také námûstek primátora mûsta
Ústí nad Labem Mgr. Tomá‰ Jelínek. 
11. ãervence – tisková konference
spojená se slavnostním pfiedstave-
ním a kfitem filmu, kter˘ vznikal ve
spolupráci s TV Lyra v prÛbûhu roku
2004. Film zachycuje v˘znamné 
i bûÏné události v Ïivotû ZOO, které
se zde staly bûhem jednoho roku.
Kromû zástupcÛ médií se tiskové
konference zúãastnili tvÛrci filmu,
primátor Mûsta Ústí nad Labem
Mgr. Petr Gandaloviã a starosta
mûsta Dûãín Ing. Vladimír Medek
(obr. 2).
15. ãervence - slavnostní pfiedsta-
vení a kfiest nového turistického
prÛvodce âesk˘m stfiedohofiím,
kter˘ vydalo nakladatelství Soukup
a David. Jeho zástupci pak pokfitili
a adoptovali tfii mláìata lamy 
alpaky. Kfiest byl spojen s tiskovou
konferencí za hojné úãasti médií.
Akce se dále zúãastnilo mnoho
ãestn˘ch hostÛ v ãele s námûstkem
primátora mûsta Ústí nad Labem
Mgr. Tomá‰em Jelínkem a zástup-
cem hejtmana Ústeckého kraje
Radkem Vonkou.
30. listopadu – tisková konference
spojená se zahájením „Sloních dnÛ
v ZOO“. Akce souvisela s dvacá-
t˘m v˘roãím pfiíchodu slonice Kaly
do ZOO Ústí n. L., tento pfiíchod 
fakticky znamenal zahájení chovu
slonÛ v Ústí nad Labem (obr. 3). 
Akce se vedle novináfiÛ zúãastnili

1.

2.
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nûktefií pamûtníci pfiíchodu Kaly 
a dal‰í ãestní hosté v ãele s radním
Mûsta Ústí nad Labem Janem 
¤efiichou a fieditelem ZOO Dûãín 
a viceprezidentem Unie ãesk˘ch 
a slovensk˘ch zoologick˘ch zahrad
Ing. Lubo‰em Moudr˘m.
14. prosince – tisková konference 
u pfiíleÏitosti zahájení celoevropské
kampanû za záchranu nosoroÏcÛ.
Konference byla uspofiádána jako
spoleãná pro ZOO UL, ZOO Dûãín 
a Podkru‰nohorsk˘ zoopark Cho-
mutov. ZároveÀ probûhla oslava
25. v˘roãí chovu nosoroÏcÛ v ústec-
ké zoologické zahradû. Akce se 
zúãastnili fieditelé v‰ech tfií ZOO,
ktefií prezentovali aktivity spojené 
s kampaní. 

Kulturní pofiady 
a dal‰í speciální akce 
pro náv‰tûvníky

PofiadÛ a akcí pro dûti i dospûlé
se uskuteãnilo celkem ãtrnáct, 
nepoãítaje v to zcela v˘jimeãn˘
mûsíc záfií, o kterém se zmiÀujeme
samostatnû. Jednalo se pfiedev‰ím
o vlastní pofiady zamûfiené zejmé-
na na dûtské náv‰tûvníky, ve dvou
pfiípadech o podobné akce spolu-
pofiádané v areálu ZOO s jin˘mi
subjekty, v jednom pfiípadu o v˘sta-
vu pfiírodnin pofiádanou v areálu
ZOO. Propagace na vlastní akce
probíhala prostfiednictvím v˘lepu
plakátkÛ v mûstské hromadné 
dopravû, ve vybran˘ch objektech 
i vlastní rozná‰kou, upoutávky se

rozesílají do ‰kol a pfied‰kolních zafií-
zení prostfiednictvím elektronické
po‰ty. Na v‰echny vlastní akce 
vyuÏíváme úzké spolupráce s hlav-
ními mediálními partnery, pravi-
delnû se informace o pofiádan˘ch
akcích objevují v jiÏ jmenovan˘ch
regionálních tiskov˘ch médiích, 
na vlastních webov˘ch stránkách
a také na rÛzn˘ch informaãních
serverech. Pro propagaci vybra-
n˘ch akcí se rovnûÏ vyuÏívá síÈ 
informaãních plakátÛ Fanatic a be-
nefiãní Veãer pro ústecké lvy vyuÏil
také v˘lepov˘ch ploch firmy Rengl.

Pfiehled pofiadÛ:
4.–6. února – Za vysvûdãení do ZOO
– Pro dûti se sam˘mi jedniãkami 

byl pfiipraven vstup zdarma, mimo-
fiádnû se konalo cviãení lachtana
Moritze, mimofiádnû byla otevfiena
horní pokladna. Celková úãast 
312 dûtí.

26. února – 6. bfiezna - Jarní práz-
dniny v ZOO – celot˘denní kvíz pro
dûti v areálu ZOO se zoologickou
tématikou, probíhal formou kfiíÏov-
ky, kterou kaÏd˘ zájemce obdrÏel
spoleãnû se vstupenkou na poklad-
nách. Pro 10 v˘hercÛ byly pfiiprave-
ny hodnotné ceny od partnera
soutûÏe, fotbalistÛ FK Teplice. 
V˘herci byli vylosováni v pofiadu
Lokálka âeského rozhlasu Sever.
Celkem se zúãastnilo 196 dûtí.

24.–28. bfiezna – Velikonoce v ZOO
– tradiãní velikonoãní kviz „O vejce
ptáka nandu“ s velikonoãnû – zoo-
logickou tématikou. Úãast 251 osob.

23. dubna – Den Zemû v ZOO –
uskuteãnil se pofiad na Kolibû, kde
vystoupil kutnohorsk˘ písniãkáfi 
Pepa Nos a Divadlo V pytli z Hrobu,
které pfiedvedlo ekologickou po-
hádku Archa Noemova. Po cel˘
den probíhala v areálu ZOO 
pfiehlídka institucí, které se zab˘vají
environmentální v˘chovou, vzdûlá-
váním a osvûtou, rovnûÏ probíhaly
soutûÏe pro dûti o ceny (obr. 4). 
Byli vyhlá‰eni vítûzové fotografické
soutûÏe pro Ïáky základních ‰kol 
a stfiedních ‰kol "Fauly na pfiírodu",
ktefií za odmûnu zasadili v ZOO 
nové stromky a obdrÏeli hodnotné
ceny od partnera soutûÏ FotoPorst.
Celková úãast – 1 571 osob.

1. kvûtna – Skvûl˘ den v ZOO 
s Frekvencí 1 – zábavn˘ program
na terase restaurace Koliba, kter˘
moderovala Lucie V˘borná. Hlavní

3.

4.
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hvûzdou programu byl populární
zpûvák Petr Muk. Programu se 
zúãastnily také maÏoretky, byly
pfiedvedeny ukázky se Ïiv˘mi zví-
fiaty, program doplÀovalo velké
mnoÏství soutûÏí pro dûti o hodnot-
né ceny. Úãast – 2 895 osob.

22. kvûtna – Slavnostní otevfiení 
pavilonu ‰elem – po rozsáhlé rekon-
strukci byl slavnostnû znovuotevfien
pavilon ‰elem. âestn˘m hostem 
byla moderátorka a zpûvaãka Ester
Koãiãková, která spoleãnû s fiedite-
lem ZOO Mgr. Tomá‰em Krausem
pfiestfiíhla symbolickou pásku. Pro
úãastníky byla pfiipravena pfied-
vádûcí akce medov˘ strom pro
malajské medvûdy s odborn˘m 
komentáfiem a bylo zahájeno pro-
mítání nauãn˘ch filmÛ o ‰elmách 
v novû zbudovaném promítacím
sálku uvnitfi pavilonu ‰elem. Pro zva-
né ãestné hosty a zástupce médií
byl pfiipraven mal˘ raut. Celková
úãast – 769 lidí.

28. kvûtna – Dûtsk˘ den s Rádiem
Labe – zábavn˘ program na terase
Restaurace Koliba komentovali
moderátofii Rádia Labe. Bûhem
programu vystoupila zpûvaãka 
Zora Jandová, která pfiedstavila
skladby z nového alba „Písniãky ze
ZOO“. Dále vystoupil kouzelník, 

maÏoretky, taneãníci z Dûtského
domova Severní terasa. Souãástí
programu byla dûtská diskotéka,
pfiedvádûcí akce se zvífiaty a soutû-
Ïe o ceny. Úãast – 852 náv‰tûvníkÛ.

20.–26. ãervna – V˘stava kaktusÛ –
v˘stava pofiádaná âesk˘m svazem
kaktusáfiÛ, která má dlouholetou
tradici, se konala ve spodní ãásti
ZOO. Vystavené exponáty si mohli
zájemci rovnûÏ zakoupit.

30. ãervna – Se sam˘mi jedniãkami
do ZOO – Voln˘ vstup do areálu 
zoologické zahrady pro v‰echny,
kdo mûl na vysvûdãení samé jed-
niãky. Probíhalo cviãení lachtana
Moritze, krmení tuleÀÛ, cviãení 
a procházka slonÛ po areálu ZOO
a ukázky dravcÛ. Celkem se akce
zúãastnilo 165 dûtí.

1. fiíjna – Den zvífiat a jejich adop-
tivních rodiãÛ – JiÏ tradiãní program
koncipovan˘ ãásteãnû jako podû-
kování adoptivním rodiãÛm a dal-
‰ím sponzorÛm. Souãástí akce byla
spoleãná prohlídka ZOO se zamû-
fiením na nové nebo zrekonstruova-
né objekty, slavnostní kfitiny mládûte
koãkodana diadémového – ãestn˘
kmotr Iveta Barto‰ová (obr. 5),
adopce pandy ãervené – sponzofii
BK Ústí nad Labem a kulturní pro-
gram na terase Restaurace Koliba,

kde probûhl koncert skupiny Yellow
sisters, vystoupení skupiny histo-
rického ‰ermu Hartigo a autogra-
miáda prvoligov˘ch basketbalistÛ,
ktefií pfiipravili pro dûti soutûÏe 
o ceny. Úãast 901 lidí.

26.–30. fiíjna – Stezkami ZOO – ãas
podzimních prázdnin opût vyplnil
vûdomostní kvíz pro náv‰tûvníky.
Hlavní cenou bylo zapÛjãení no-
vého vozu Hyundai na vybran˘ 
víkend. Celková úãast 4 126 osob.

28. listopadu – Veãer pro ústecké
lvy – Benefiãní veãer, jehoÏ v˘tûÏek
byl vûnován na chov zvífiat v ústec-
ké ZOO, probûhl v Severoãeském
divadle opery a baletu. Program
moderovali Petr Rychl˘ a ·tûpán
Sokol, v prÛbûhu veãera vystoupili
Maxim Turbulenc, Petra JanÛ, Le‰ek
Semelka, KoÈata, Contrast a dûti 
z Dûtského domova Severní terasa.
Souãástí byla rovnûÏ módní pfie-
hlídka, velkoplo‰ná projekce 
a soutûÏe, prezentace a autogra-
miáda sportovních partnerÛ ZOO,
kter˘mi jsou prvoligoví fotbalisté 
FK Teplice, hokejisté HC Slovan
Ústeãtí lvi a basketbalisté BK Ústí nad
Labem. Vyvrcholením veãera byla
benefiãní draÏba pfiedmûtÛ vûno-
van˘ch ZOO a sportovními partnery.
V˘tûÏek draÏby ãinil 44 555 Kã.

5.
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30. listopadu–4. prosince – Sloní dny
v ZOO – V˘stava historick˘ch foto-
grafií a projekce historick˘ch doku-
mentÛ ze Ïivota ústeck˘ch slonÛ 
ve spojitosti s dvacát˘m v˘roãím
pfiíchodu slonice Kaly do ZOO UL
probíhala na pavilonu slonÛ. Pro
kaÏdého náv‰tûvníka byl dále 
pfiipraven „Sloní kvíz“, jehoÏ hlavní
cenou bylo svezení na slonici 
a akce „Dárek pro Kalu“, kdy náv-
‰tûvníci, ktefií pfiinesli vhodn˘ dárek
(krmení) pro slony dostali mal˘ dá-
rek pfiímo od Kaly. Pro ‰kolní kolekti-
vy byl pfiipraven speciální v˘ukov˘
program o slonech, kter˘ se stal 
trvalou souãástí nabídky v˘uko-
v˘ch programÛ. Úãast: 307 osob.

27. prosince – Vánoãní zpívání –
KaÏdoroãnû pofiádan˘ program
doznal v roce 2005 zmûny termínu.
ProtoÏe dlouhodobû se druhá 
prosincová sobota neosvûdãila,
byl program uspofiádán aÏ bûhem
vánoãních prázdnin. To se ukázalo
jako prozírav˘ krok, pofiad mûl
znaãnû vy‰‰í náv‰tûvnost. V rámci
programu vystoupily na pavilonu
‰elem dûti z Dûtského domova 
Severní terasa s pásmem tradiã-
ních i moderních koled a Divadlo 
V pytli s pohádkou Vánoce v fií‰i 
zvífiat, která byla vûnována mezi-
národní kampani na záchranu 
nosoroÏcÛ (obr. 6). V dopoledním
bloku pfiedvádûcích akcí byla ve-
dle tradiãního krmení tuleÀÛ a cvi-
ãení lachtana Moritze uspofiádána
také „Vánoãní nadílka oranguta-
nÛm“. Jednalo se o zopakování 
akce, která probûhla ve stejném
ãase také na ·tûdr˘ den. DoplÀko-
vou akcí bylo mimofiádné veãerní

cviãení lachtana Moritze za umûlého
osvûtlení, které probíhalo 25.–30. 12.
jako dárek vûrn˘m náv‰tûvníkÛm
zdarma bez placení vstupného.
Úãast: 201 náv‰tûvníkÛ. 

Dárkové záfií v ZOO:
Zcela vyjímeãn˘m se stal mûsíc

záfií, kdy byl v souvislosti s ukon-
ãením hlavních stavebních prací 
v areálu ZOO a pfiíchodem lvÛ do
Ústí nad Labem uspofiádán kom-
plex speciálních akcí pod názvem
„Dárkové záfií“, kter˘ zásadním 
zpÛsobem pozitivnû ovlivnil v˘voj
náv‰tûvnosti za cel˘ rok 2005.

1.–4. záfií – Dûti, pojìte do ZOO –
dárek k zaãátku nového ‰kolního
roku, kdy v‰echny dûti v doprovodu
dospûlé osoby mûly vstup zdarma.
Celková úãast: 2 496 lidí.

10. záfií – Podejme si ruku – progra-
mov˘ den pro handicapované
spoluobãany, kter˘ se stal souãástí
T˘dnÛ du‰evního zdraví. Nad akcí
pfievzali zá‰titu primátor Mûsta Ústí
nad Labem Mgr. Petr Gandaloviã
a hejtman Ústeckého kraje Jifií ·ulc.
V rámci akce probûhla pfiehlídka
institucí zab˘vajících se prací 
s handicapovan˘mi spoluobãany,
prodej v˘robkÛ chránûn˘ch dílen,
slavnostní kfitiny antilop nilgau 
pestr˘ch za úãasti ãeského repre-
zentanta ve sledge hokeji Tomá‰e
Kvocha a zástupkynû nadace pro
pomoc postiÏen˘m dûtem Emil. 
Na závûr probûhl kulturní program
v areálu restaurace Koliba komen-
tovan˘ moderátory Rádia Labe.
Bûhem programu vystoupila skupi-
na Zelenáãi, klaun s talífii, probûhla
ukázka v˘cviku slepeck˘ch psÛ
(obr. 7), pohádka a soutûÏe pro
dûti o ceny. V‰ichni postiÏení mûli
na akci vstup zdarma. Celková
úãast: 1 440 osob. 

17.–18. záfií – Zoologická rodina –
rodinn˘ kvíz o zvífiatech v ZOO.
Hlavní cenou pro vítûze bylo zapÛj-
ãení rodinného vozu na vybran˘ 
víkend, tfii dal‰í vylosované rodiny
se zúãastnily netradiãní prohlídky
ZOO pod názvem „Do ZOO zadní-
mi vrátky“. Celková úãast: 1 465
náv‰tûvníkÛ.

V sobotu 17. záfií byl také slavnos-
tnû otevfien rekonstruovan˘ areál
minigolfového hfii‰tû pod restaurací
Koliba. Zku‰ební provoz byl sice 
zahájen jiÏ v polovinû srpna, ale 
v tento den probûhlo za úãasti
pfiedstavitelÛ mûsta, zástupcÛ Mini-
golfového klubu a médií slavnostní
otevfiení.

7.

6.
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24. záfií – Ahoj, lvi! – slavnostní pfiiví-
tání nejvíce oãekávaného pfií-
rÛstku leto‰ního roku - lvÛ konÏsk˘ch
v ústecké ZOO za úãasti primátora
Mûsta Ústí nad Labem Mgr. Petra
Gandaloviãe a zástupcÛ HC Slovan
Ústeãtí lvi. Ke slavnostní atmosféfie
pfiispûli herci Divadla V pytli z Hrobu
se sv˘m netradiãním pfiedstavením
ve lvím v˘bûhu a dûti z Dûtského
domova Severní terasa, ktefií zazpí-
vali novou hymnu ústeck˘ch lvÛ.
V‰ichni, kdo pfii‰li ve lví masce nebo
v dresu HC Slovan Ústeãtí lvi mûli
vstup zdarma. Úãast: 2 082 lidí.

28. záfií – Václavsk˘ den – V‰ichni
Václavové a Václavy mûly jako dá-
rek k svátku vstup zdarma, akce
byla doplnûna soutûÏemi pro dûti
o drobné ceny. Úãast: 968 náv‰tûv-
níkÛ.

Od poloviny záfií dále v rámci 
tohoto balíãku akcí probíhala vel-
ká posluchaãská soutûÏ na Rádiu
Labe pod názvem „Po stopách
lvÛ“ pfiipravená spoleãnû s HC Slo-
van Ústeãtí lvi. Spoleãnû s tímto
subjektem byla pfiipravena i dal‰í
marketingová akce, kdy k zakou-
pené vstupence do ZOO obdrÏeli
náv‰tûvníci zdarma vstupenku na
vybrané utkání 1. hokejové ligy 
a naopak pfii zakoupení vstupenky
na zápas HC Slovan Ústeãtí lvi 
obdrÏeli náv‰tûvníci utkání zdarma
vstupenku do ZOO.

EVVO v ZOO
Environmentální v˘chova má 

v ZOO jiÏ ustálenou pozici. Hlavní
ãinností v oblasti EVVO je provádû-

ní vzdûlávacích programÛ s vyuÏi-
tím areálu ZOO a komentovan˘ch
prohlídek s prÛvodcem, v‰e zamû-
fiené na problematiku ochrany
vzácn˘ch druhÛ zvífiat (obr. 8).
Tûchto akcí se v  roce 2005 konalo
celkem 111 s celkovou úãastí 3 672
osob, pfiedev‰ím dûtí. Oproti roku
2004 se tak uskuteãnilo tûchto akcí
o 58 více neÏ v roce 2004 a narÛst
úãastníkÛ pfiedstavoval 1 143 dûtí.
V roce 2005 se ZOO Ústí nad Labem
zafiadilo mezi v˘znamná centra 
EVVO v rámci Ústeckého kraje. 
V souãasné dobû je v nabídce
vzdûlávacího a propagaãního 
oddûlení 15 rÛzn˘ch v˘ukov˘ch
programÛ, pfiiãemÏ nabídka se 
prÛbûÏnû roz‰ifiuje – v prÛbûhu roku
2005 vznikly tfii nové v˘ukové pro-
gramy. V fiíjnu se uskuteãnil spoleã-
n˘ projekt s Mûstem Krupka, kdy 
v rámci finanãní dotace Ústeckého
kraje byla ZOO stfiediskem EVVO
pro Mûsto Krupka, které vyuÏilo 990
ÏákÛ v‰ech stupÀÛ ‰kol z Krupky.

Ve 4. ãtvrtletí byl realizován 
projekt v rámci Programu rozvoje
EVVO v Ústeckém kraji, jehoÏ v˘stu-
pem bylo zhotovení interaktivních
CD-ROMÛ a letákÛ s nabídkou
v‰ech forem aktivit EVVO v ústecké
ZOO. V rámci tohoto projektu byl 
v polovinû prosince uspofiádán 
na pÛdû ZOO odborn˘ semináfi 
a workshop s názvem „EVVO nejen
v ZOO“. Semináfie se zúãastnili 
zástupci ‰kol v‰ech stupÀÛ, orgánÛ
státní zprávy, nevládních nezisko-
v˘ch organizací a dal‰ích subjektÛ
zab˘vajících se EVVO. V rámci pro-
gramu vystoupili se sv˘mi pfiíspûvky

a prezentacemi zástupci Minister-
stva Ïivotního prostfiedí âR, pfiedse-
da Poradní sboru EVVO Ústeckého
kraje, zástupce Mûstského úfiadu
Krupka, zástupce Masarykovy Z·
Krupka a zástupce Speciální ‰koly
Ústí nad Labem. Kromû pfiehledu
aktivit ústecké ZOO byla souãástí
semináfie i spoleãná prohlídka ZOO
se zamûfiením na edukativní prvky 
s praktick˘mi ukázkami v˘ukov˘ch
programÛ.

Pracovníci vzdûlávacího a propa-
gaãního oddûlení rovnûÏ nav‰tû-
vují dal‰í subjekty s pfiedná‰kami 
a dal‰í prezentací zamûfienou
pfiedev‰ím na problematiku ochra-
ny vzácn˘ch druhÛ zvífiat. Zaãát-
kem února vyjeli do Speciální ‰koly
Ústí n. L. Severní terasa s progra-
mem pro handicapované dûti, 
v bfieznu se zúãastnili programu pro
dûti hospitalizované na onkologic-
kém oddûlení Masarykovy nemoc-
nice Ústí nad Labem – Bukov. 
V dubnu se zúãastnili programu 
ke Mezinárodnímu dni Zemû pofiá-
daného Domem dûtí a mládeÏe
Ústí nad Labem, dále se zúãastnili
projektového dne pofiádaného 
Základní ‰kolou v Buzulucké ulici 
v Teplicích s programem zamûfie-
n˘m na problematiku smlouvy CITES.
V kvûtnu nav‰tívil pracovník vzdûlá-
vacího a propagaãního oddûlení
v‰echny základní a matefiské ‰koly
v Rumburku s krátk˘m programem,
souãástí bylo pfiedání v˘tûÏku 
finanãní sbírky rumbursk˘ch dûtí
„Koruna pro ZOO“. Prezentace
ZOO probûhla na zaãátku ãervna
v areálu OC Olympia v Teplicích 
v rámci zde pofiádaného Meziná-
rodního dne dûtí a v polovinû 
ãervna probûhla pfiedná‰ka s ukáz-
kou Ïiv˘ch zvífiat v Základní ‰kole
Petrovice. V srpnu nav‰tívili dûtsk˘
tábor v Kralovicích, kde prezento-
vali více jak stovce úãastníkÛ v˘-
znam moderních ZOO pfii záchranû
ohroÏen˘ch druhÛ zvífiat a pro dûti
pfiipravili soutûÏe o ceny (obr. 9).
Jeden den v zoologické zahradû
také absolvovali úãastníci pfiímûst-
ského letního tábora. V záfií uspo-
fiádali pracovníci propagaãního 
a vzdûlávacího oddûlení pfiedná‰ku
pro obyvatele Domova dÛchodcÛ
ve Velkém Bfieznû. V˘znamnou akti-
vitou byla v tomto smûru také v˘‰e
zmínûná fotografická soutûÏ „Fauly
na pfiírodu“.

Pracovníci vzdûlávacího a propa-
gaãního oddûlení se v oblasti 
EVVO dále sebevzdûlávají. V lednu

8.
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roku 2005 se zúãastnili semináfie na
téma EVVO pofiádaného stfiedis-
kem EVV pfii KRNAP na R˘chorech,
dále se zúãastnili semináfie pofiá-
daného Ministerstvem Ïivotního
prostfiedí v rámci operaãního 
programu rozvoje lidsk˘ch zdrojÛ. 
V dubnu pfiijali pozvání na semináfi
„Zvífiata lidem“ pofiádaného ZOO
Dûãín. V listopadu se zúãastnili 
odborného semináfie KAPRADÍ 
pofiádaného ekologick˘m centrem
SEVER Litomûfiice, kde vedli jednu 
z odborn˘ch dílen.

Pracovník vzdûlávacího a propa-
gaãního oddûlení byl zvolen místo-
pfiedsedou Poradního sboru EVVO
Ústeckého kraje a nominován do
novû vznikající Krajské rady EVVO.
Jedno ze zasedání Poradního sbo-
ru EVV ÚK se v ãervnu uskuteãnilo
pfiímo v areálu ZOO Ústí nad 
Labem. V kvûtnu 2005 byl pracov-
ník vzdûlávacího a propagaãního
oddûlení ãlenem hodnotící komise
projektÛ v rámci grantového pro-
gramu vyhlá‰eného Ústeck˘m 
krajem a provincií JiÏní Holandsko. 

Vzdûlávací a propagaãní oddû-
lení pfiipravilo projekt v oblasti 
EVVO v rámci grantového progra-
mu vyhlá‰eného Ústeck˘m krajem,
dále ve spolupráci s Mûstsk˘m 
úfiadem Krupka pfiipravilo projekt 
v rámci stejného dotaãního titulu,
pfiiãemÏ oba uspûli – viz v˘‰e uve-
deno. 

V ãervnu v rámci semináfie pofiá-
daného ãasopisem Koktejl nav‰tí-
vila ústeckou zoologickou zahradu
skupina budoucích ÏurnalistÛ. Zde
se seznámili s tématikou provozu

pfiíspûvkov˘ch organizací, pfiínosu
zoologick˘ch zahrad k záchranû
ohroÏen˘ch druhÛ zvífiat, fiízeného
chovu a dal‰ími. Hlavní ãást byla
zamûfiena na rekonstrukci pavilonu
‰elem a prvky EVVO, které zde byly
novû instalovány. Cel˘ v˘klad byl
velmi kladnû hodnocen organizá-
tory semináfie, pro nûÏ je náv‰tûva

zoologické zahrady jiÏ nedomysli-
telnou souãástí jejich akce.

Adopce, sponzoring, 
reklama

Stále pokraãuje finanãní pomoc
prostfiednictvím tzv. adopce zvífiat,
popfi. dal‰ích forem sponzorství ãi
darÛ jak finanãních, tak vûcn˘ch
(obr. 10). V roce 2005 bylo vybráno
celkem 645 954 Kã, z toho za adop-
ce 411 657 Kã. Kromû toho zaji‰Èuje
vzdûlávací a propagaãní oddûlení
také nábor reklamních partnerÛ,
ktefií placenû umísÈují svojí reklamu
v areálu ZOO ãi se jinou formou
prezentují na materiálech ZOO. V
roce 2005 se takto podafiilo získat
371 084 Kã.

I nadále probíhají dvûvefiejné sbír-
ky, jejichÏ v˘tûÏek je urãen na chov
vzácn˘ch a ohroÏen˘ch druhÛ zví-
fiat (Choboti) a na modernizaci a
rekonstrukci expozic (Pelí‰ky). Ke
konci roku 2005 byl stav Konta Pelí‰-
ky 211 213,40 Kã, stav Konta Cho-
boti 298 207,70 Kã. V prÛbûhu 4.
ãtvrtletí se tyto sbírky prezentovaly
v obchodním centru Olympia v
Teplicích.  

9.

10.
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Adoptivní rodiãe za rok 2005

Jméno Adoptované zvífie âástka v Kã

Jan ¤efiicha, Ústí nad Labem fosa 5 000

MVDr. Jana Najnarová, Ústí nad Labem korálovka 500

Hodináfiství V. Macek, Ústí nad Labem pu‰tík bûlav˘ 1 000

ZdeÀka a Jan Flekovi, Lovosice pu‰tík obecn˘ 1 000

Lucie Îákovská, Zlín pásovec ‰tûtinat˘ 1 500

OPTIKA J&J, Ústí nad Labem anakonda velká, krajta písmenková, kajman zakrsl˘, 
korovec jedovat˘, skokan hrabav˘, ‰tír 5 000

Alena Salvetová, Ústí nad Labem majna Rotschildova 1 000

Jana LuÏinová, Teplice majna Rotschildova 1 000

Petra Broskev Boháãková, Praha 4 tropická Ïabka 500

KfiesÈ. spol. Nov˘ Ïivot, Ústí nad Labem levhart persk˘ 8 000

Zuzana a Antonín Schmidovi, Litomûfiice tamarín Ïlutoruk˘ 1 000

Jan Kaplan, Ústí nad Labem Ïelva nádherná 2 000

Z· Seifertova, Varnsdorf Ïelva nádherná 500

Lékárna Centrum, Ústí nad Labem kotul veverovit˘ 10 000

Jaroslav Dobiá‰, Ústí nad Labem koãka slani‰tní 3 000

Anna Slámová, Ústí nad Labem mraveneãník velk˘ 1 000

Ing. Jaromír Pospí‰il, Jílové ocelot velk˘ 5 000

Lucie Gamplová, Most leguán zelen˘ 1 000

Pavel JÛza, Ústí nad Labem ocelot velk˘ 5 000

Viktorie Jefiábková, Ústí nad Labem arasssari ãernohrdl˘ 1 000

Dagmar Vlachová, Praha 6 lachtan kalifornsk˘ 35 000

Kamil Stfiihavka, Praha 5 levhart mandÏusk˘ 8 000

Ing. Arch. Petr S˘kora, Ústí nad Labem     malé akvárium (tlamovci) 1 500

Martin a Krist˘na Ansorgovi, Ne‰tûmice kajman zakrsl˘ 1 500

ANISPO, Ústí nad Labem Ïelva nádherná, husice egyptská 1 500

7.B., Z· Hluboká, Ne‰tûmice hrozn˘‰ovec kubánsk˘ 500

Ing. Jitka Holanová, Krupka levhart persk˘, lvíãek zlat˘, veverka Prévostova, 
3 x turako fialov˘ 17 500

Eli‰ka Svobodová, Ústí nad Labem zebfiiãka pestrá 500

ManÏelé Zavadilovi, Ústí nad Labem malé akvárium 1 500

M· Krásná Lípa klokan obrovsk˘ 1 200

Hana Eislerová, Chabafiovice karakal 2 400

Stavebniny Tomá‰, Ústí nad Labem lenochod dvouprst˘ 10 000

Marta Koutecká, Ústí nad Labem lama alpaka 1 500

Helena Juhászová, Újezd nad Lesy 3 x tropická Ïabka 1 500

Mgr. Martin Tomas, Litomûfiice makak kápov˘ 2 400

Úãastníci Indiánské stezky kosman zakrsl˘ 1 000

Eva Pivková, Chodov surikata 3 000

Libor Zavoral, Eli‰ka Césarová, âTK aligátor severoamerick˘ 2 000

Martina Tláskalová, Bene‰ov marabu africk˘ 3 600

Rodina ·oltysova, Mezibofií 2 x Ïelva nádherná 1 000

Z· Horní Poãaply hrozn˘‰ovec duhov˘ 500

Z· Petrovice serval stepní 500

V· odborov˘ svaz UJEP, Ústí nad Labem sitatunga 5 000

Jifií Pracn˘, Praha 8 orangutan bornejsk˘ 10 000

Petra âernocká, Praha 10 orangutan bornejsk˘ 10 000

Petr Kohout, Praha 9 klokan obrovsk˘ 7 200

Anetka Krausová, Ústí nad Labem zebfiiãka pestrá 500

Marek Tare‰, Ústí nad Labem Ïelva fiecká 500

Hodináfiství J. Nûmec, Ústí nad Labem tamarín Ïlutoruk˘ 5 000

Zdenûk ·tûpán, Most parmiãka Ïraloãí 1 200
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Jméno Adoptované zvífie âástka v Kã

Ing. Lubo‰ ·till, Trmice agama vodní, zebfiiãka pestrá, ropucha obrovská 1 500

Z· Rabasova, Ústí nad Labem kajman zakrsl˘, Ïelva suchozemská 2 000

Miloslav Stareck˘, Ústí nad Labem vydra malá 3 000

Alena Sellnerová, Ústí nad Labem osel somálsk˘ (na 1 mûsíc) 1 000

L. Drábková + J. Ren, Ústí nad Labem Ïelva nádherná 500

Hana Lauková, Most sova pálená 1 000

Milada Lauková, Most serval stepní 5 000

Symon Vongbounthanh, Ústí nad Labem kosman zakrsl˘ 3 000

Miroslav Sábo, Ústí nad Labem ara vojensk˘ 2 500

Ludmila Îìárská, Ústí nad Labem leguán zelen˘ 1 500

Jana Urbanová, ·tûtí kasuár pfiílbov˘ 5 000

Hana Nosková, Opava tuleÀ obecn˘ 2 400

SH· Hartigo, Ústí nad Labem babirusa celebeská 5 000

Ing. Jaroslav ·tráchal, Ústí nad Labem osel somálsk˘ 10 000

Michal Novotn˘, Ústí nad Labem leguán kubánsk˘ 1 000

Antonín Franûk, Ústí nad Labem alexandr ãínsk˘ 500

Mgr. Dita Kárová, Chomutov tropická Ïabka 500

Zdenûk Bure‰, Ústí nad Labem hrozn˘‰ovec kubánsk˘ 500

Eva Kofianová, Ústí nad Labem sup himalájsk˘ 3 500

Zuzana Jílková, Ústí nad Labem rys ãerven˘ 1 000

Marcela Po‰tolková, Ústí nad Labem sovice snûÏná 1 000

Jakub Sláma, Ústí nad Labem krajta zelená 1 000

Michala TÛmová, Ústí nad Labem leguán zelen˘ 1 000

Antonín Olexa, Ústí nad Labem krajta mfiíÏkovaná 1 000

Jifií Hanzlík, Chabafiovice anoa níÏinn˘ 4 000

Zuzana LouÏilová, Ústí nad Labem tropická Ïabka 500

7.B., Z· SváÏná, Most sova pálená 1 000

Josefa Kováfiová, Teplice pásovec ‰tûtinat˘ 1 500

Martina Prachafiová, Ústí nad Labem lvíãek zlat˘, tropická Ïabka 5 500

Tereza Kastnerová, Ústí nad Labem rosniãka australská 500

Soukup & David, nakladatelství 3 x lama alpaka 35 700

SOU, OU a U, Trmice ‰tír 500

Klub rodiãÛ pfii Gymnáziu B. Nûmcové, 
Hradec Králové gibon ãern˘ 2 100

Pfiemysl Plaãek, Opava slon indick˘ (na 1 mûsíc) 3 000

Agentura Práce, Ústí nad Labem pekari páskovan˘ 4 000

Franti‰ek Karbula, KadaÀ leguán kubánsk˘ 1 000

Profitec, Ústí nad Labem 7 x Ïelva uhlífiská 3 500

Lucie ·ímová, DiS, Duchcov Ïelva nádherná 500

Petra Cendelínová, Chomutov slon indick˘ (na 1 mûsíc) 2 500

Jaroslava a Kamil Bílsk˘, Ústí nad Labem sovice snûÏní 1 000

Z· Dubí 1 surikata 3 000

Jifií N˘drle, Rumburk kaloÀ indoãínsk˘ 1 500

Îáci Z· Tisá plameÀák rÛÏov˘ 2 500

Katefiina Vorlíãková, Teplice lemur vari 5 000

SoÀa Vlaháãová, Ústí nad Labem Ïelva nádherná 500

Veronika Knobová, Ústí nad Labem m˘val jiÏní 5 000



54

Finanãní dary:

Jméno âástka v Kã

Petr Slavík, Mûlník v˘tûÏek draÏby fotografií 73 500

Spolchemie, Ústí nad Labem pfiíspûvek na kulturní akce 25 000

DÛm dûtí a mládeÏe Rumburk 11 102

Presco Group, spol. s r. o., Praha 4       50 000

Finanãní dar – draÏba pfii benefiãním koncertu:

Jméno âástka v Kã

Ing. David ·affer, Ústí nad Labem 15 000

Mgr. Petr Gandaloviã, Ústí nad Labem 14 000

Ravel, Ústí nad Labem 10 000

Mgr. Tomá‰ Jelínek, Ústí nad Labem 5 555

Reklama (ãástky jsou uvedeny bez 19 % DPH):

Spoleãnost âástka v Kã

Drinks Union, a. s., Ústí nad Labem 30 000

Severoãeská energetika, a. s., Dûãín 40 000

Eva âepelíková – Auto Dakar, Teplice 10 000

Medicco – Va‰íãek, s. r. o., Brno 5 000

Modrá pyramida, stavební spofiitelna, a. s., Praha 2 5 000

Budínsk˘ Petr – BUDEX, Ústí nad Labem 21 000

Reklama barterov˘m zpÛsobem (ãástky jsou uvedeny bez 19 % DPH):

Spoleãnost âástka v Kã

âesk˘ rozhlas rozhlasové studio Sever, Ústí nad Labem 12 000

North Music, s. r. o., Ústí nad Labem bez udání v˘‰e

Junák – svaz skautÛ a skautek âR, Ústí nad Labem 500

Fotbalov˘ klub Teplice, a. s., ãlen skupiny Glaverbel 50 000

RMC, s.r.o., Praha 2 50 000

Czech Press Group, a. s., Ústí nad Labem 500

2Mpro, spol. s r. o., Dûãín 10 000

Petr Benda – Agentura IS, Teplice 13 100

Vltava-Labe-Press, Ústí nad Labem 1 000

Sportovní partnefii
Jedním z nov˘ch partnerÛ ZOO se

stali fotbalisté FK Teplice. V rámci
této spolupráce je zoologická za-
hrada partnerem divácké soutûÏe
a pfii kaÏdém soutûÏním utkání je
ZOO prezentována na velkoplo‰né
obrazovce a v rozhlasov˘ch hlá‰e-
ních. Obdobná spolupráce probí-
há s hokejisty HC Slovan Ústeãtí lvi 
a basketbalisty BK Ústí nad Labem
(obr. 11). ZOO je prezentována na
jejich webov˘ch stránkách.

Pfiedvádûcí akce se zvífiaty
Pravidelné pfiedvádûcí akce se

zvífiaty se konají mnoho let a jsou
podle potfieby i moÏností obmûÀo-
vány a doplÀovány. V leto‰ním 
roce bylo novû zafiazeno komento-
vané krmení a ukázky enrichmentu
orangutanÛ bornejsk˘ch (obr. 12),
a to vÏdy v sobotu, nedûli a o svát-
cích. V‰echny tyto aktivity jsou
`náv‰tûvníky kladnû hodnoceny,
neboÈ jim zpestfiují prohlídku zoolo-
gické zahrady. Jedná se o:

–cviãení lachtana Moritze – koná
se v letní sezónû tfiikrát dennû, 
bûhem zimního období je omeze-
no pouze na víkendy, neboÈ tato
doba je vûnována intenzivnímu
v˘cviku a pfiípravû na hlavní se-
zónu. V nejnutnûj‰ím pfiípadû se
stfiídá s druh˘m samcem Maxem,
se kter˘m v‰ak probíhá pouze 
krmení. Cviãení je doplnûno pfií-
m˘m odborn˘m komentáfiem
o‰etfiovatelÛ.

–pravidelnou procházku slonÛ po
ZOO znaãenou pomocí dopravních
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znaãek umístûn˘ch po celé trase,
kudy sloni chodí.

–cviãení slonÛ – ukázka základních
cvikÛ a povelÛ, kter˘ sloni bûhem
kaÏdodenní péãe zvládají. Díky 
instalaci reprodukãního zafiízení je
náv‰tûvníkÛm podáván i odborn˘
v˘klad a na závûr mohou vyuÏít
prostor pro dotazy.

–kaÏdodenní krmení v prvním patfie
pavilonu exotária

–„medov˘ strom“ pro malajské
medvûdy, kter˘ spoãívá v hledání
potravy rozmístûné na rÛzn˘ch
místech ve v˘bûhu (parkosy, du-
tiny, kmeny). Koná se o víkendech
a je doplnûn˘ odborn˘m komen-
táfiem s moÏností dotazÛ.

–enrichment a krmení orangutanÛ
bornejsk˘ch slouÏí mimo jiné k vy-
plnûní volného ãasu a zároveÀ 
vyuÏívá inteligence tûchto lido-
opÛ, neboÈ se jim rÛzn˘mi zpÛsoby
ztûÏuje pfiístup k potravû a jejímu
získávání. Krmení je doplnûno 
odborn˘m komentáfiem o‰etfio-
vatelÛ.

–krmení tuleÀÛ doplnûné odborn˘m
v˘kladem

–krmení piraÀ
–ukázky drav˘ch ptákÛ
–víkendové jízdy na ponících

Úãast na veletrzích, 
v˘stavách a dal‰ích 
vefiejn˘ch akcích

Pracovníci vzdûlávacího a propa-
gaãního oddûlení se aktivnû zú-
ãastnili veletrhu Holiday World, kde

se Unie ãesk˘ch a slovensk˘ch zoo-
logick˘ch zahrad pfiedstavila ve
spoleãné expozici, dále veletrhu
Go Regiontour v Brnû. ZOO se sv˘-
mi propagaãními materiály rovnûÏ
prezentovala na v˘stavû Hobby 
v âesk˘ch Budûjovicích a na v‰ech
v˘stavách pofiádan˘ch V˘stavi‰-
tûm Litomûfiice.

Zaãátkem záfií byla zoologická 
zahrada prostfiednictvím informaã-
ních panelÛ prezentována na v˘-
stavû âlovûk v pfiírodû, která se 
konala v Lounech.

V rámci DnÛ evropského kulturní-
ho dûdictví se zoologická zahrada
pfiedstavila vefiejnosti se sv˘m infor-

maãním stánkem na Lidickém 
námûstí v Ústí nad Labem (obr. 13).
Na stejném místû se zoologická 
zahrada prezentovala i bûhem 
akce Vánoce v Ústí nad Labem. 

V˘stavy kreseb, soutûÏe
V dubnu probûhla ve spodní 

ãásti pavilonu exotária v˘stava 
v˘tvarn˘ch prací ÏákÛ Zvlá‰tní ‰koly
Trmice se zamûfiením na ekologii. 
V kvûtnu byla v 1. patfie pavilonu
exotária instalována v˘stava 
v˘tvarn˘ch prací ÏákÛ Speciální
‰koly Ústí n. L. – Severní terasa se 
zamûfiením na zvífiata, která byla
spojena s anketou o nejlep‰í kres-
by. Ta se mûla stát souãástí pfii-
pravovaného kalendáfie. V ãervnu
ji vystfiídala v˘stava vítûzn˘ch prací
soutûÏe „Namaluj své mûsto“, kte-
rou pofiádala MF DNES. Od února
do dubna 2005 vyhlásila zoologic-
ká zahrada fotografickou soutûÏ
„Fauly na pfiírodu“ pro dûti a mlá-
deÏ do 26 let. Vítûzné práce byly
odmûnûny a vystaveny v rámci
programu k Mezinárodnímu dni 
Zemû. V fiíjnu byla pro dûti z M· 
vyhlá‰ena soutûÏ Lví malování, pfii-
ãemÏ nejlep‰í práce byly vystaveny
v rámci benefiãního koncertu Veãer
pro ústecké lvy v Severoãeském 
divadle Ústí nad Labem.

Spoleãn˘ kalendáfi 
se Speciální ‰kolou

Ve spolupráci se Speciální ‰kolou
Ústí nad Labem Severní terasa byl
vydán spoleãn˘ nástûnn˘ kalendáfi

11.

12.
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na rok 2006 (obr. 14). Kalendáfi 
zachycuje zvífiata z na‰í ZOO na
fotografiích a je doplnûn kresbami
stejn˘ch zvífiat od ÏákÛ Speciální
‰koly. Prodává se v sadû s pohledy
a magnetick˘m zvífiátkem. V˘tûÏek
z prodeje je z vût‰í ãásti urãen 
na podporu ãinnosti Speciální ‰koly
a ãásteãnû na chov vzácn˘ch 
a ohroÏen˘ch druhÛ zvífiat v ústec-
ké ZOO. Jedná se pouze o jednu 
z forem spolupráce s tímto subjek-
tem, neboÈ jiÏ více neÏ dva roky se
spoleãnû pfiipravuje celé spektrum
speciálních akcí pro postiÏené dûti.

KampaÀ na záchranu 
nosoroÏcÛ

Ústecká zoologická zahrada 
se zapojila do celoevropské kam-
panû na záchranu nosoroÏcÛ, 
kterou vyhlásila Evropská asociace
zoologick˘ch zahrada a akvárií
(EAZA) v záfií na v˘roãní konferenci
v anglickém Bathu. KampaÀ od-
startovala ve vût‰inû ãesk˘ch zoo-
logick˘ch zahrad 14. prosince. 
Zoologické zahrady regionu (DC,
UL, CV) uspofiádaly spoleãnou 
tiskovou konferenci spojenou s pro-
mítáním prezentace k dané pro-
blematice (obr. 15). Ústecká ZOO
vedle informaãní kampanû pfiipra-
vila balíãek akcí pro vefiejnost a pro
‰kolní kolektivy, jejichÏ v˘tûÏek 
bude vûnován na konkrétní úãel –
– vybavení stanice pro záchranu
nosoroÏcÛ v Hluhluwe (JAR).

KampaÀ na záchranu Ïelv
Zoologická zahrada v rámci celo-

evropské kampanû za záchranu
Ïelv, která probíhala od záfií 2004

do záfií 2005, instalovala na pavilo-
nu terária informaãní panely o této
kampani a projekci filmu o ohroÏe-
n˘ch druzích Ïelv.

Zoologick˘ klub
KaÏdé tfii mûsíce se uskuteãÀují

pravidelná setkání Zoologického
klubu na Valné hromadû, kde se
projednávají organizaãní záleÏi-
tosti. Na závûr se vÏdy koná odbor-
ná pfiedná‰ka s promítáním barev-
n˘ch diapozitivÛ ãi PC prezentací.
V bfieznu byla souãástí setkání
pfiedná‰ka Mgr. Stanislava Lhoty
„ëáblové z ráje aneb PÛl roku 
s aye – aye na Madagaskaru“, 
v ãervnu reportéra a fotoreportéra
Geografického magazínu Koktejl
Topí Piguly (Pfiíroda a lidé S˘rie), 
v záfií Tomá‰e Mazucha (Za pfiíro-
dou Keni) a v prosinci Jaroslava 
Vogeltanze (Pod africk˘m sluncem). 

UCSZ
Ústecká ZOO pfiispívá do Roãenky

Unie ãesk˘ch a slovensk˘ch zoolo-
gick˘ch zahrad podrobn˘m pfiíspûv-
kem t˘kajícím se celého uplynulého

13.

14.
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roku (stav zvífiat, chovatelské a ex-
poziãní novinky, akce pro vefiejnost
apod.), jednak odborn˘m sdûle-
ním o chovatelsk˘ch zajímavostech.
V roce 2005 byly zvefiejnûny dva
pfiíspûvky - jeden se t˘kal zrekon-
struovaného pavilonu ‰elem a druh˘
enrichmentu u vybran˘ch druhÛ
zvífiat.

Vedoucí oddûlení se zúãastnila
setkání komise vzdûlávacích a pro-
pagaãních pracovníkÛ pfii UCSZ,
které se v záfií konalo v ZOO Bojni-
ce. Aktivnû vystoupila s pfiíspûvkem
„Nové vzdûlávací prvky v náv‰tûv-
nické hale pavilonu ‰elem“ dopl-
nûn˘m prezentací v Powerpointu.

Benefiãní draÏba
Zaãátkem dubna probûhla v tep-

lické Galerii pfii Jazzovém klubu v˘-
stava fotografií cestovatele Petra
Slavíka nazvaná „Ztracen˘ svût“
(obr. 16). Na vernisáÏi probûhla za

úãasti zástupcÛ ZOO draÏba vysta-
ven˘ch fotografií, jejíÏ cel˘ v˘tûÏek
byl pfiedán ústecké zoologické 
zahradû na chov vzácn˘ch a ohro-
Ïen˘ch druhÛ zvífiat.

Studijní cesty do zahraniãí 
V únoru podnikli pracovníci oddû-

lení sluÏební cestu do ZOO Leipzig
za úãelem naãerpání inspirace pro
vytvofiení náv‰tûvnického servisu
rekonstruovaného pavilonu ‰elem.
Tato zku‰enost se následnû zhod-
notila, pavilon ‰elem je od znovuo-
tevfiení hodnocen náv‰tûvníky jako
jeden z nejlep‰ích pavilonÛ. Ze stej-
ného dÛvodu i za úãelem zhotove-
ní fotografií na‰ich lvíãat, která se
od záfií 2005 staly dal‰ími obyvateli
pavilonu, byla rovnûÏ nav‰tívena
ZOO Halle.

Zahraniãní náv‰tûvy
Na zaãátku kvûtna nav‰tívila 

zoologickou zahradu delegace 
fieditelÛ a zoologÛ ze zoologick˘ch
zahrad Ruska a dal‰ích státÛ b˘va-
lého Sovûtského svazu v rámci kon-
ference EARAZA, která probíhala 

v Podkru‰nohorském zooparku
Chomutov. Souãástí náv‰tûvy byla
prohlídka ZOO zamûfiená pfiede-
v‰ím na nov˘ pavilon slonÛ, rekon-
strukci pavilonu ‰elem a prvky 
EVVO.

Zoologické hry bez hranic 
Na zaãátku ãervna se druÏstvo

ZOO Ústí nad Labem zúãastnilo 
8. roãníku Zoologick˘ch her bez
hranic, které tentokrát pofiádala
ZOO Ohrada. Sedmiãlenn˘ t˘m 
obsadil 4. místo pfii celkové úãasti
15 zoologick˘ch zahrad (obr. 17).

15.

16.

17.
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Personální obsazení

Vedení ZOO
Mgr. Tomá‰ KRAUS – fieditel 

Jana âERNÁ – zástupce fieditele, vedoucí ekonomického oddûlení 

Ing. Vûra VRABCOVÁ – vedoucí oddûlení propagace a vzdûlávání 

Jifií HANZLÍK – vedoucí provoznû-technického oddûlení 

Pavel PALIâKA – vedoucí zoologického oddûlení

Odborní pracovníci ZOO
MVDr. Václav POÎIVIL – veterinární lékafi 

Ing. Petra PADALÍKOVÁ – zoolog 

Ing. Pavel KRÁL – zoolog 

Ing. Jan LANDA – zoolog 

Dal‰í vedoucí pracovníci
Franti‰ek TRIEBL – vedoucí dopravy

Václav KOSTEâKA – vedoucí údrÏby

Hana ROHÁâKOVÁ – vedoucí zahradnictví

zoologické oddûlení – 31

ekonomické oddûlení – 8

technické oddûlení – 15

vzdûlávací a propagaãní oddûlení – 2

Celkem k 31. 12. 2005 – 61
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Kontaktní informace

Zoologická zahrada Ústí nad Labem
DráÏìanská 23

400 07 Ústí nad Labem

Czech Republic

Právní forma: Pfiíspûvková organizace

IâO: 00081582

DIâ: CZ-00081582

Tel.: + 420 475 503 354

Tel./fax: + 420 475 503 421

E-mail: zoo@zoousti.cz

Internet: www.zoousti.cz, www.choboti.cz

Název: Zoologická zahrada Ústí nad Labem, pfiísp. org.

Sídlo: DráÏìanská 23, 400 07 Ústí nad Labem, âeská republika

Zfiizovatel: Statutární mûsto Ústí nad Labem

Sídlo: Velká Hradební 8, 400 01 Ústí nad Labem

IâO: 00081531

Primátor mûsta: Mgr. Petr Gandaloviã

Statutární zástupce ZOO: Mgr. Tomá‰ Kraus




