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Vážení pøíznivci ústecké zoologické zahrady, je mou milou 
povinností jako øeditele ústecké zoo napsat pár øádkù na úvod 
této výroèní zprávy a struènì shrnout to nejdùležitìjší, co se v 
uplynulém roce v naší zoo odehrálo.

Pøi své práci si s mými spolupracovníky stále klademe otázku, 
co náš zákazník, tedy návštìvník, od návštìvy zoo vlastnì oèe-
kává. Odpovìï není zdaleka tak jednoduchá, jak by se mohlo 
zdát. Spektrum návštìvníkù zoologických zahrad je stejnì pest-
ré, jako jsou rùznorodá jejich oèekávání. Nìkdo si do zoo pøijde 
odpoèinout a vyèistit hlavu po nároèném pracovním týdnu, jiný 
se aktivnì pídí po poznání, tøetího zajímá, které druhy v kolekci 
chovaných zvíøat v zoo od jeho minulé návštìvy pøibyly. Nìko-
ho nezaujme sebecennìjší zvíøecí druh, jinému naopak udì-
lá radost i relativnì bìžné zvíøe v esteticky vydaøené expozici. 
Spoleèným jmenovatelem rùznorodých pøedstav návštìvníkù 
je dle mého soudu oèekávání pøíjemného prostøedí, pohody a 
po všech stránkách kvalitních služeb. Vzpomínám si, jak jsem 
pøi svých pracovních cestách po zoologických zahradách ko-
legùm závidìl kromì nejrùznìjších „zoošpekù“ i jejich útulná 
restauraèní zaøízení, vlídná dìtská høištì èi modernì vybavené 
prostory pro realizaci výchovných a vzdìlávacích programù. 
To vše k moderní zoologické zahradì bezesporu patøí, a proto 
jsme i my své síly a finanèní zdroje v roce 2007 smìøovali pøede-
vším do této oblasti. Cílem tohoto našeho snažení bylo posunout 
ústeckou zoo zase o pár krokù kupøedu a já si na tomto místì 
dovoluji konstatovat, možná ponìkud neskromnì, ale s velkou 
radostí, že se nám to podaøilo.

1. èervence byla v ústecké zoo otevøena nová restaurace s ce-
loroèním provozem. Moderní gastronomické zaøízení s venkovní 
zastøešenou terasou vzniklo rozsáhlou, technicky nároènou re-
konstrukcí pùvodních kanceláøských prostor provoznì-technic-

kého oddìlení a návštìvníkùm naší zoo poskytuje 365 dní v roce kvalitní stravovací služby. I další investièní 
akce roku 2007 pak probíhaly pøedevším v zájmu návštìvníkù a jejich pohody. S významnou finanèní podpo-
rou Ministerstva pro místní rozvoj jsme zrekonstruovali zchátralý objekt horního vstupu do zoo, opravili podstat-
nou èást komunikací v horních partiích areálu, vybudovali zcela nové dìtské høištì z pøírodních materiálù a 
zrekonstruovali pùvodní prostor jídelny zamìstnancù na zooškolu dr. Heinricha Lumpeho.

Možná máte po pøeètení tìchto øádkù dojem, že jsme v roce 2007 jaksi zapomnìli na zvíøata a jejich po-
hodu, ale opak je pravdou. Ubezpeèuji Vás, že naše zvíøata jsou pro nás pøinejmenším stejnì dùležitá jako 
návštìvníci. V roce 2007 jsme zahájili výstavbu nové expozice tapírù jihoamerických, a to vèetnì výstavby 
nového objektu pro jejich ustájení, a systematicky jsme pøipravovali plány dalších projektù, o jejichž realizaci 
se jistì doètete v pøíštím roce ve výroèní zprávì za rok 2008.

Jako každým rokem ani letos nesmím v tomto úvodním slovì opomenout podìkovat tìm, kdo se na každo-
denní práci ústecké zoo i na jejím postupném rozvoji podílejí. Dìkuji tedy všem svým spolupracovníkùm, kteøí 
se nenechají odradit dílèími neúspìchy a spoleènì vìøí v naši budoucnost. Zoologická zahrada je pøíbìh 
bez konce, pøíbìh o úctì k pøírodì, o lásce k živým tvorùm. Závìrem dìkuji rovnìž vedení Statutárního mìsta 
Ústí nad Labem, že s námi poèítá a pøíbìh ústecké zoo píše s námi.

Tomáš Kraus, øeditel Zoo Ústí nad Labem
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V roce 2007 jsme se v oblasti 
chovu bohužel nedoèkali do-
konèení žádné nové expozice 
pro zvíøata. Investièní výstavba 
smìøovala zejména do zlepšení 
návštìvnického servisu (nová re-
staurace s celoroèním provozem, 
dìtské koutky, zoovláèek). Zvíøata 
však nezahálela a v roce 2007 
se tak podaøilo rozmnožit nìkolik 
vzácných druhù.

Poèet chovaných druhù se 
v porovnání s loòským rokem ne-
zmìnil, k 31. 12. 2007 naše zoo 
chovala celkem 218 taxonù zvíøat. 
Poèet jedincù se o nìco málo 
snížil – ke konci roku jsme chovali 
celkem 1 040 kusù zvíøat. V rám-

ci mezinárodní spolupráce naše 
zoo participovala na 34 EEP pro-
gramech a chovala 16 druhù, pro 
nìž je vedena Evropská plemen-
ná kniha.

Bezesporu nejvýznamnìjší udá-
lostí uvedeného roku je narození 
mládìte orangutana bornej-
ského. Sameèek Budi se narodil 

po dlouhých šesti letech èekání 
a vnesl do naší orangutaní rodiny 
opìt plno vzruchu. Samice Òunin-
ka je již zkušenou matkou, a tak 
jsme v jeho odchovu nezazname-
nali žádné vážné problémy. Nao-
pak problémovým èlenem skupi-
ny zaèal být šestiletý Ámos, který 
se dostal do vìku dospívání. To se 
projevuje odmítáním poslušnosti 
zejména pøi zavírání zvíøat do lož-
nic a také obtìžováním ostatních 
èlenù rodiny vèetnì malého Bu-
diho. Zahájili jsme proto jednání 
s koordinátorem, neboś nastává 
èas odchodu Ámose do nìkteré 
ze samèích skupin evropského 
chovu.

Druhým nejvýznamnìjším od-
chovem roku 2007 jsou mláïata 
pandy èervené. V pøedešlém 
roce jsme k našemu staršímu 
samci Solemu pøivezli roèní samici 
Geenu z belgických Antverp. Pøes 
poèáteèní problémy se spojová-
ním zvíøat, kdy se samice nìkoli-
krát úspìšnì pokusila o útìk z vý-

bìhu, zaèala posléze obì zvíøata 
harmonizovat a v èervenci 2007 
se Geenì narodili dva sameèci.

Historicky prvního odchovu 
jsme se doèkali u vyder malých 
(obr. 1). Pøestože s množením to-
hoto druhu v zajetí nebývají pro-
blémy, v naší zahradì se až do-
posud nedaøilo sestavit vhodný 
reprodukce schopný pár. V srpnu 
bylo v boudièce zjištìno jedno 
mládì (sameèek), které oba ro-
dièe pøed každým „vetøelcem“ ur-
putnì bránili. Vydøí výbìh prošel 
v tomto roce drobnými úpravami, 
aby lépe vyhovoval požadavkùm 
zvíøat. V Bornejském pavilonu se 
také v roce 2007 podaøilo odcho-

vat 1,0 veverku Prévostovu a ex-
pozici tìchto atraktivních veverek 
jsme doplnili o pár køepelù korun-
katých.

V pavilonu starosvìtských pri-
mátù jsme byli nuceni pøistoupit 
k redukci poètu chovaných druhù, 
jejímž cílem bylo poskytnout ade-
kvátní prostor zbývajícím zvíøatùm. 

Èinnost zoologického oddìlení
Ing. Petra Padalíková

1.
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Problém nedostatku prostoru pro 
chovaná zvíøata mìl být zèásti øe-
šen výstavbou tzv. Asijského domu 
v horní èásti zoo. Realizace toho-
to projektu však prozatím zùstává 
v nedohlednu. Ve stávajícím pa-
vilonu jsme tak ukonèili chov koè-
kodanù mony a makakù lvích. 
Díky tomuto opatøení jsme mohli 
perspektivní skupinì hulmanù 
posvátných dopøát více prostoru. 
V posledních mìsících probíhaly 
ve skupinì èetné šarvátky, mnoh-
dy vedoucí i ke krvavému zranìní 
zvíøat. Probouráním dìlicí pøíèky 
mezi dvìma venkovními výbìhy 
jsme získali pro tato zvíøata dvojná-
sobný prostor a situace ve skupinì 
se ihned stabilizovala. V pavilonu 
opic se v roce 2007 podaøilo od-
chovat jednoho samce makaka 
kápového. Makakové kápoví se 
v naší zoo množí pravidelnì a pa-
tøí k návštìvnicky nejatraktivnìjším 
obyvatelùm tohoto pavilonu. Pøes-
tože se jedná o bìžný druh jiho-
indické fauny, chováme tato zví-
øata jako jediní v Evropì (obr. 2). 
Dalším množícím se druhem byl 
koèkodan Brazzùv. Po loòské in-
fanticidì letos koneènì mladý 
pár své v poøadí druhé mládì 
odchoval. K odchovu mládìte 
došlo rovnìž u langurù jávských. 
Zde ale bohužel v prùbìhu roku 
uhynul chovný samec na zánìt 
tlustého støeva. K veterinárním zá-
sahùm muselo dojít u koèkoda-
nù diadémových – stará chovná 

samice trpìla vleklými zánìty po-
hlavního aparátu, v posledních 
týdnech byl její stav již natolik kri-
tický, že jsme byli nuceni pøistoupit 
k eutanazii. Na sklonku roku také 
náhle uhynulo mládì z roku 2006. 
Pitva prokázala zhoubný nádor 
sleziny. Z dùvodu vysokého stá-
øí uhynul rovnìž chovný samec 
u gueréz pláštíkových. Samec 
Lukáš se dožil úctyhodných 20 let 
a patøil ještì k pùvodním zaklada-
telùm chovu.

K nìkolika událostem došlo 
u gibonù bìlolících. Agresivita 
chovného samce vùèi jeho nej-
staršímu synovi již byla natolik neu-
držitelná, že jsme museli pøistoupit 
k separaci zvíøat. Mladého samce 
jsme oddìlili spoleènì s jeho se-
strou do vedlejší ubikace. Sami-
ce byla dlouhodobì zamluvena 
do Zoo Ostrava, umístìní staršího 
samce byl velký problém, neboś 
samcù je v rámci EEP velký pøe-
bytek. Nakonec nám koordinátor 
doporuèil jeho pøesun do vyhlá-
šeného giboního záchranného 
centra v Kalifornii. Vyjednávání 
se sympatickým øeditelem tohoto 
centra probíhalo bez problémù 
a zapoèali jsme tedy s vyøizo-
váním potøebné dokumentace 
a plánováním transportu na pod-
zim 2007. Zdravotní stav gibona 
po oddìlení od skupiny se ovšem 
nevyvíjel dobøe. Zvíøe se zdálo být 
velice stresované a postupnì pøe-
stávalo pøijímat potravu. Nepo-
mohla ani jeho separace mimo 
pavilon, tak aby nemìl s možným 
stresorem v podobì svého otce 
ani akustický kontakt. Ve chvíli, 
kdy jsme již mìli vyøízenou trans-
portní dokumentaci, mladý gibon 
uhynul. Pitva prokázala nespeci-
fický zánìt osrdeèníku. Mladou 

2.

3.
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samici jsme ihned poté pøesunuli 
do Zoo Ostrava.

Koncepce chovu malých ko-
èek opìt naráží na nevyhovují-
cí chovatelské zaøízení. Hlavním 
prostorem stále zùstává objekt tzv. 
bažantnice v dolní èásti zoo. Jak 
již sám název napovídá, zaøízení 
bylo pùvodnì urèeno k chovu 
bažantovitých. Celý objekt je ve 
velmi špatném technickém stavu. 
Zde chované druhy malých ko-
èek jsou tedy pøevážnì zastoupe-
ny starými jedinci bez perspektivy 
chovu. Po dùstojném dožití vìtši-
ny obyvatel tohoto minipavilonu 
hodláme celé zaøízení zdemolo-
vat a postavit zde nové výbìhy 
pro 1–2 druhy malých koèkovitých 
šelem. Podstatné zmìny se v le-
tošním roce udály u tøí taxonù. Na 
jaøe se k nám vrátil náš starý pár 
koèek rybáøských, deponovaný 
doèasnì v Zoo Dìèín. Obì zvíøa-
ta se pøes veškeré snahy našich 
i dìèínských chovatelù nepodaøi-
lo rozmnožit. Po dohodì s koordi-
nátorkou chovu jsme obì zvíøata 
transportovali k provìøenému sou-
kromému chovateli. Koordinátor-
ka zároveò doporuèila sestavení 

nového páru – mladého samce 
jsme pøivezli z Tierparku v Berlínì 
(obr. 3). Jeho partnerkou by se 
mìla stát samice z anglického 
Port Lympne. Transport samice 

byl odložen na zaèátek roku 2008. 
V rámci spolupráce èlenù UCSZ 
jsme umístili mladého sameèka 
koèky slaništní v Zoo Jihlava. Ne-
plánovanì jsme také ukonèili chov 
karakalù, když jediný zástupce – 
samec – uhynul na selhání ledvin. 
Pøestože s karakaly do budoucna 
poèítáme, nebudeme prozatím 
jejich chov vzhledem k výše uve-
deným okolnostem obnovovat.

V pavilonu šelem došlo hned 
k nìkolika událostem. První z nich 
byl neplánovaný porod u souro-
zeneckého páru lvù konžských. 
Obì zvíøata pohlavnì dospìla již 
v létì 2006, vzhledem k blízké pøí-
buznosti je ale jejich rozmnožení 
nežádoucí. Ihned jsme proto sa-
mici aplikovali doporuèovanou 
hormonální antikoncepci. V úno-
ru 2007 však u samice i pøes toto 
opatøení nastoupila silná øíje a by-
lo pozorováno páøení. Nezbývalo 
než doufat, že samice nezabøezla. 
Již v dubnu však bylo zøejmé, že 
naše obavy z bøezosti se naplnily, a  
31. 5. 2007 v ranních hodinách jsme 
zaznamenali první známky poro-
du. Ihned jsme oddìlili Leona do 
vedlejší ubikace. Obì zvíøata však 

zaèala být velice nervózní, a po-
rod se zastavil. Rozhodli jsme se je 
tedy opìt spojit a nechat celému 
procesu volný prùbìh. Ronje jsme 
zajistili naprostý klid a uzavøeli celý 

pavilon. Ve veèerních hodinách 
došlo k vypuzení posledního, tøetí-
ho mládìte. Ronja se projevovala 
jako typická prvorodièka. O mlá-
ïata sice jevila zájem, olizovala 
je, ale kojení pozorováno nebylo. 
Samec se po celou dobu poro-
du choval velmi klidnì a mláïat 
si nevšímal. Následující den po-
stupnì zájem samice o mláïata 
opadal. Vzhledem k blízké pøíbu-
zenské plemenitbì, ze které mlá-
ïata pocházela, jsme v žádném 
pøípadì nechtìli pøistoupit k umì-
lému odchovu. Umìle odchova-
ná mláïata nedomestikovaných 
zvíøat navíc postrádají pøirozené 
vzorce chování a následné umís-
tìní a chov takovýchto neper-
spektivních jedincù jsou více než 
problematické. Ponechali jsme 
tedy samici alespoò šanci projevit 
mateøské chování. Tøetí den ráno 
jsme však mláïata nalezli mrtvá. 
Ihned po porodu jsme Ronje opìt 
aplikovali antikoncepci, tentokrát 
jiného druhu, která prozatím fun-
guje.

Pozitivní vývoj jsme zaznamenali 
u našich irbisù. Na podzim 2007 
se u samice zaèala projevovat 

první silná øíje (obr. 4). Samec 
Makan však kvùli svému pøedèas-
nému oddìlení od matky ještì 
stále zcela nedospìl. Další silná 
øíje probìhla na konci roku a byly 

4.
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pozorovány i první náznaky páøe-
ní. S napìtím tedy oèekáváme, co 
pøinese pøíští rok.

Situace u levhartù mandžus-
kých se stále nemìní. Reproduk-
ce je pozastavena a my èekáme 
na výsledky genetických analýz, 
zdali je naše chovná samice Kia-
ra nositelkou genu krátkoocasosti 
èi nikoliv. Z tohoto dùvodu je i její 

roèní dcera Kaila prozatím vyøaze-
na z reprodukce a stále zùstává 
v naší zoo.

V kvìtnu jsme se museli rozlouèit 
se starým samcem tygra suma-
terského Kamparem. V brnìnské 
zahradì uhynul chovný samec, 
a proto jsme Kampara navrátili 
zpìt, aby se naposledy pokusil 
zplodit s tamní mladou samicí po-
tomstvo.

Další podstatné zmìny nastaly 
v pavilonu gepardù. V únoru ná-
hle uhynula samice Gara, pitva 
prokázala plicní bakteriální infek-
ci. Navázali jsme spolupráci se 
Zoo Praha a v èervnu jsme pøivezli 
sedmiletou samici Zoe, pùvodem 
ze Zoo Hilvarenbeek. Samice do-
posud nemìla žádné potomstvo 
a v Praze odmítala všechny sam-
ce. Zoe byla spojena s Inongem 
na konci èervence, chovala se 
však v kontaktu s ním velmi bázli-
vì a k páøení nedošlo. Obì zvíøata 
jsme se pokusili spojit ještì nìkoli-
krát, ale bezvýslednì. V øíjnu jsme 
se rozhodli udìlat komplexní vy-
šetøení zdravotního stavu samice. 
Sonografické vyšetøení prokázalo 

polycystická ovaria a z výsledkù 
krevních testù byly patrné vysoké 
hodnoty hormonù štítné žlázy. Vše 
nasvìdèovalo tomu, že její ne-
plodnost je zpùsobena onemoc-
nìním štítné žlázy. Po konzultaci 
s pražskými kolegy jsme samici 
v prosinci 2007 vrátili zpìt. Události 
tohoto roku bohužel tedy opìt ne-
vedly k sestavení vhodného chov-

ného páru. Opìtovnì jsme oslovili 
koordinátora EEP a èekáme na 
jeho doporuèení.

V pavilonu exotária jsme letní 
sezonu zahájili slavnostním otevøe-
ním expozice pro nosály èervené. 
Po loòském nezdaøeném pokusu 
o otevøený výbìh pro lemury vari 
na nedalekém solitérním dubu 
v blízkosti exotária jsme se rozhod-
li tento výbìh zadaptovat právì 
pro tyto návštìvnicky atraktivní 
šelmièky (obr. 5). Hrazení výbìhu 
bylo doplnìno o pøesah z elek-
trického ohradníku a nezbývalo 
než doufat, že tato bariéra bude 
dostaèující. Chovné trio jsme se-
stavili ze samce pocházejícího 
ze Zoo Jihlava a dvou samic ze 
Zoo Olomouc. Zvíøata si v nové 
expozici i ve výbìhu brzy zvykla 
a elektrické hrazení plnì respektu-
jí. Mladí lemuøi vari, obývající pù-
vodnì tento výbìh, dosáhli vìku 
pohlavní dospìlosti a ve skupinì 
umístìné v neexpozièních pro-
storách zapoèaly èasté šarvátky. 
V prùbìhu roku se nám podaøi-
lo ze skupiny odeslat všechny tøi 
samice, a to do Zoo Novosibirsk 

a Zoo Kyriat Motzkin v Izraeli. Zby-
lá jednopohlavní skupina bude 
pøíští rok odeslána do Zoo Praha. 
Množení obou rodièovských párù 
lemurù vari je pozastaveno pro 
nadbytek zvíøat v EEP. Chovatelský 
zásah jsme provedli také ve skupi-
nì dalších denních poloopic, a to 
lemurù kata. Od roku 2003 u nich 
nedošlo k reprodukci, dùvodem 
bylo patrnì vysoké stáøí chovné-
ho samce. Po dohodì s pražský-
mi kolegy jsme chovného samce 
a jeho syna umístili v samèí skupi-
nì v Zoo Praha. Ke zbývajícím sa-
micím jsme z Prahy pøivezli samce 
nového.

Další významný odchov se po-
daøil u lenochodù dvouprstých. 
Samice porodila v poøadí již páté 
mládì. Mladá samièka z roku 2005 
putovala do Zoo Olomouc. Dalším 
množícím se druhem v exotáriu 
byli kaloni pobøežní. V chovné 
skupinì je ale bohužel pøítomna 
pouze jedna rozmnožující se sami-
ce, zbytek tvoøí samci.

Ze ètyø chovaných druhù dráp-
katých opièek se v letošním roce 
rozmnožily tøi. Odchovali jsme dvì 
mláïata od kosmanù zakrslých 
a dvì mláïata od tamarínù žlu-
torukých. Jedna z chovných sa-
mic tamarína porodila císaøským 
øezem, pøesto jedno z mláïat do-
kázala odchovat. Usoudili jsme 
však, že opìtovné zapojení této 
samice do reprodukce by se jí 
mohlo stát osudným, a tak jsme 
matku i s mládìtem deponovali 
k soukromému chovateli. Na kon-
ci roku jsme získali výmìnou dvì 
mladé samièky ze Zoo Praha a se-
stavili nový chovný pár. V souèas-
né dobì tedy chováme dva zdra-
vé páry, jeden v expozici a druhý 
v zázemí pavilonu šelem. Prvního 
porodu jsme se také doèkali u ta-
marínù pinèích. Samice porodila 
trojèata, která jsme však nalezli 
mrtvá na substrátu expozice. U pr-
vorodièek se jedná o bìžný jev, 
pár se nauèí mláïata odchová-
vat až v dalších vrzích. Pár lvíèkù 
zlatých jsme v letošním roce pøe-
sunuli ze spoleèné expozice s kos-
many zakrslými do ubikace leno-
chodù. Zde mìla zvíøata pøístup 
do venkovního výbìhu, což jim 
viditelnì prospìlo. S napìtím jsme 

5.
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oèekávali, zda zmìna prostøedí 
vyvolá reprodukèní aktivitu. Bohu-
žel, døíve než k tomu mohlo dojít, 
samice náhle pøestala pøijímat 
potravu. Palpaèním vyšetøením 
byl identifikován útvar v dutinì 
bøišní. Následná operace odhalila 
témìø ètyøicetigramový nádor va-
jeèníku a vejcovodu. Nádor naši 
veterináøi úspìšnì odoperovali, 
ale bohužel rekonvalescence se 
po tomto velkém zásahu do orga-
nizmu nakonec nezdaøila.

Oddìlení terárií jsme v letošním 
roce obohatili o krásnì zbarve-
ného samce chameleona par-
dálího (obr. 6). Kolekci sklípkanù 
doplnila samice sklípkana nej-
vìtšího. Dalším novì chovaným 
druhem jsou mláïata dlouhokrè-
ky èervenobøiché ze Zoo Jihlava. 
S tìmito atraktivnì zbarvenými 
dlouhokrèkami do budoucna po-
èítáme do jezírka v expozici želv 
uhlíøských. Generaèní výmìnou 
prošlo terárium s agamami vodní-
mi – starý chovný pár jsme umístili 
v Zoo Dìèín a do expozice jsme 
vypustili devìt loòských mláïat. 
Ze šesti chovaných taxonù korá-
lovek se rozmnožily dva poddruhy 
korálovky sedlaté, a to korálovka 
honduraská (6 mláïat) a korálov-
ka sinalojská (19 mláïat). V rámci 
mezinárodní spolupráce jsme do 
polské Wroc³awi odeslali pár mlá-
ïat leguána kubánského.

Na úseku kopytníkù v horní èásti 
zoo se rozmnožily témìø všechny 
chované druhy. V lednu pøivedla 
na svìt krásného potomka žirafa 
Rothschildova. Mladý sameèek 
dostal po svém kmotrovi jméno 
Vladimír. Samice Jenny je již zku-
šenou matkou, a tak odchov pro-
bíhal bez problémù. Smutek však 
pøinesl poslední týden roku 2007. 
Vladimír byl nalezen ve vnitøní 
ubikaci mrtvý, pitva prokázala vro-
zenou vadu srdce – neuzavøený 
otvor mezi komorami (perzistující 
foramen ovale). U mladého zvíøete 
tato vada patrnì nezpùsobovala 
vìtší komplikace, ale u rok staré-
ho jedince mìla fatální následky. 
V letošním roce také dosáhla po-
hlavní dospìlosti nejmladší z chov-
ných samic našeho stáda Syrenka 
a bylo pozorováno páøení.

Antilopy nilgau odchovaly 
dvì mláïata. Jako každoroènì 

však bylo problémové stìhování 
tìchto antilop do zimní ubikace. 
Nilgau patøí mezi obtížnì imobili-
zovatelné druhy a bohužel narko-
tizaci nepøežila jedna z chovných 
samic. V pøíštím roce hodláme 
zbudovat jednoduchou stáj pøímo 
v jejich letním výbìhu, abychom 
tato zvíøata již nemuseli stìhovat.

Doplnìní chovného stáda pro-
bìhlo u vodušek jelenovitých, 
které v letním období sdílejí výbìh 
s žirafami. Ze Zoo Dvùr Králové 
byly pøivezeny dvì nepøíbuzné sa-
mice. Bohužel, o jednu jsme záhy 
pøišli, neboś pøekonala hrazení vý-
bìhu, poranila se a uhynula.

Potomkù od všech tøí samic jsme 
se doèkali u vodušek èervených 
(obr. 7), dvì samice jsme odcho-
vali u antilop jeleních.

Chovné stádo velbloudù dvou-
hrbých jsme rozšíøili o další chov-
nou samici pùvodem z Kazach-

7.
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stánu. Obì loni dovezené samice 
porodily mláïata a pøi odchovu 
projevily výborné mateøské vlast-
nosti, které u našich pùvodních 
velbloudic chybìjí. Po dlouhém 
èase se nám tak koneènì po-

daøilo sestavit chovné stádo ze 
zdravých, otužilých zvíøat s nepo-
tlaèeným mateøským instinktem. 
V oddìlení velbloudù a lam došlo 
také k odchovu 1,2 lam krotkých 
a 3,2 lam alpak.

Mezi koòovitými kopytníky byl 
letošní rok úspìšný zejména u os-
lù somálských. Narodila se dvì 
mláïata (1,1), obì po geneticky 
cenném høebci Achmedovi. Po-
èet samic základního stáda jsme 
zvýšili na tøi, a to výmìnou se Zoo 
Liberec. Naše loòská samice byla 
vymìnìna za stejnì starou klisnu 
libereckého chovu.

Situace v chovu našich zeber 
Hartmannové není pøíliš radostná. 
Nový høebec, dovezený v roce 
2006 z rakouského Herbersteinu, 
se neukázal být dobrým pleme-
níkem. Odmítá všechny klisny na-
šeho stáda a vùèi ošetøovatelùm 
projevuje zvýšenou agresivitu. Per-
spektiva získání nového høebce 
je prozatím v nedohlednu, neboś 
adultních høebcù je v EEP velký 
nedostatek. V letošním roce jsme 
se také na doporuèení koordi-
nátora museli rozlouèit s jednou 
z našich klisen, která putovala do 
nìmeckého Nordhornu. Do samèí 

skupiny v Zoo Landau odešli dva 
roèní høebeèci.

Mezi jelenovitými jsme se doèka-
li pìti mláïat u siky vietnamské-
ho a dvou krásných samic u jele-
na bìlohubého. Do reprodukce 

se zapojila i tøetí ze ètyø chovných 
laní, mládì se však narodilo mrt-
vé. Smutnou událostí byl rovnìž 
úhyn jednoho z chovných jelenù. 
Agresivita samcù tohoto druhu je 
natolik výrazná, že jeden z jelenù 
proboural hrazení odstavného 
výbìhu a smrtelnì zranil druhého 
samce. Historicky první odchov 
jsme zaznamenali u drobných je-
línkù muntžakù malých (obr. 8).

V rámci mezinárodní spoluprá-
ce se nám podaøilo dopárovat 
hned nìkolik zvíøecích druhù. Part-
nera se doèkala napøíklad sami-
ce rosomáka Xala. Starší zkušený 
samec dorazil ze švýcarského Ber-
nu. Z Amsterodamu pøišla samice 
vlka høivnatého Consuela. Ihned 
po spojení se samcem si obì zví-
øata padla do oka, a na sklonku 
roku jsme se tak doèkali jednoho 
potomka.

Transporty v závìru roku zkom-
plikovala lavinovitì se šíøící nákaza 
bluetongue. Velmi komplikovaný 
byl tedy import samice tapíra jiho-
amerického ze Zoo de la Fleche. 
Po tøech letech se samec Pepa 
doèkal nové partnerky (obr. 9). 
V závìru roku jsme se také pustili 
do budování nové tapíøí ubikace. 

Historie chovu tìchto zvíøat v ús-
tecké zoo se datuje již do roku 
1999, ale po celou tuto dobu byli 
tapíøi spíše na okraji zájmu a puto-
vali nekoncepènì po jednotlivých 
pavilonech. Nový pavilon by mìl 
koneènì splòovat veškeré poža-
davky na chov tìchto pozoruhod-
ných živoèichù. Termín dokonèení 
je naplánován na jarní mìsíce 
pøíštího roku.

V pavilonu slonù jsme uskuteè-
nili nìkolik úprav. Na zaèátku roku 
jsme provedli celkovou rekonstruk-
ci jedné ze dvou strunových voliér. 
Hlavním dùvodem bylo invazivní 
pøemnožení potkanù. Osazenstvo 
voliéry jsme byli nuceni odchytit 
a umístit do náhradních prostor. 
Poté byla zahájena intenzivní 
deratizace. Do voliéry byly nain-
stalovány nové parkosy a nové 
rostliny. Po tìchto úpravách jsme 
korunáèe vìjíøové navrátili zpìt 
a voliéru doplnili ještì o pár loriù 
zelenoocasých, doposud sídlí-
cích v zázemí. V nevyužívaném 
suchém pøíkopu, který oddìluje 
návštìvníky od slonù, jsme insta-
lovali expozici nìkolika druhù su-
chozemských želv. Pomocí parko-
sù a kamenù jsme stávající pøíkop 
rozèlenili a zároveò eliminovali 
nebezpeèí úniku želv jak do stáje 
slonù, tak do technického podlaží, 
jehož vìtrací otvory ústí v pøíkopu. 
Prvními obyvateli se stalo 10 želv 
ètyøprstých, které jsme získali ze 
Zoo Wroc³aw. Pøíkop se stal také 
domovem nìkterých zabavených 

8.
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exempláøù ostatních druhù sucho-
zemských želv (želva zelenavá 
a želva žlutohnìdá). Zimování 
tìchto želv probíhá pøímo v ná-
vštìvnické hale pavilonu. Za tím-
to úèelem byla poøízena chladicí 
vitrína, pøes jejíž prosklená dvíøka 
mohou návštìvníci sledovat spící 
želvy.

Potìšitelná zmìna nastala ve 
zdravotním stavu slonice Delhi. 
Delhi absolvovala celkem ètyøi 
sonografická vyšetøení. První dvì 
však nebyla pøíznivá, v dìloze 
byla zjištìna tekutina a neprobíha-
la pravidelná øíje. Po absolvování 
hormonální léèby se stav výraznì 
zlepšil, Delhi má opìt pravidelný 
cyklus, a zaèínáme tedy zvažovat 
možnost další inseminace.

Letošní rok byl také úspìšný 
v naší odchovnì papouškù. Po-
daøilo se nám odchovat 0,1 ka-
kadu Goffinova, 0,0,1 papouška 
konžského, z velkých druhù arù 

pak 0,1 aru vojenského a 2,1 ary 
ararauny. Hnízdìní ptákù probíhá 
v neexpozièních prostorech a od-
chovy velkých papouškù umísśu-
jeme do velké voliéry u pavilonu 
exotária (obr. 10). Naši kolekci 
také doplnil pár arù zelenokøíd-
lých, které jsme získali nákupem 
od soukromého chovatele. Ze 
Zoo Dìèín dorazil chovný samec 
kakadu moluckého. Obávané 
spojování zvíøat jsme provedli na 
konci roku. Tak jako u vìtšiny dru-
hù kakadu mùže pøi spojování ne-
oèekávanì samec zabít samici, 
v našem pøípadì se však naštìstí 
nic takového nekonalo a obì zví-
øata zaèala harmonizovat.

Z ostatních druhù ptákù se da-
øilo zejména u sov. Puštíci bìlaví 
odchovali dvì mláïata a sovice 
snìžní ètyøi mláïata. Sovy pálené 
letos poprvé vyvedly dvì snùšky 
mláïat, všech šest odchovaných 
jedincù jsme transportovali do zá-

chranné stanice AVES u Kladna, 
která provádí reintrodukci tohoto 
druhu. Po ètyøech letech se také 
podaøil odchov u rarohù velkých 
(0,1).

V rámci odborné èinnosti se pra-
covníci úseku chovu v roce 2007 
zúèastnili jednání odborných ko-
misí UCSZ pro primáty a koèkovité 
šelmy v Zoo Praha, pro kopytníky 
v Zoo Dvùr Králové, pro jelenovi-
té v Zoo Ostrava, pro slony v Zoo 
Praha a Zoo Liberec a zasedání 
evidenèní komise v Kostelci nad 
Èernými lesy. V záøí letošního roku 
také v naší Zoo probìhla prak-
tická èást workshopu chovatelù 
slonù z východoevropských zoo. 
Teoretické èásti, konané v Zoo 
Dvùr Králové, se úèastnili naši dva 
ošetøovatelé. Vedoucí zoologické-
ho oddìlení se zúèastnila výroèní 
konference EAZA, která se letos 
konala v Zoo Varšava.

10.
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Preventivní veterinární a léèeb-
ná èinnost je pro Zoo Ústí nad La-
bem, p. o., zajišśována na základì 
smlouvy, garantem je MVDr. Vác-
lav Poživil. Na veterinární péèi se 
dále podíleli lékaøi MVDr. Renata 
Poživilová (obr. 1), MVDr. Jana 
Matoušková a MVDr. Barbora 
Brázdová. Spolupracujícími la-
boratoøemi byly Státní veterinární 
ústav Praha (pitvy, sérologie, his-
tologie, mikrobiologie, parazitolo-
gie), Diagnostika, s. r. o. (bioche-
mie a hematologie), Genservice, 
s. r. o. (analýzy na základì DNA), 
Výzkumný ústav veterinárního lé-
kaøství Brno (TBC laboratoø), Sou-
kromá mikrobiologická laboratoø 
RNDr. A. Veselské (mikrobiologie) 

a IZW Berlin (hormonální analý-
zy).

Veterinární asanaèní èinnost 
je pro zoo provádìna podnikem 
VAPO Podboøany. Zoo vlastní 
a provozuje kafilerní box mající 
jedno samostatné oddìlení vý-
hradnì pro úèely zoo a jedno 
oddìlení sloužící pro ostatní or-
ganizace (policie, hasièi, útulek, 
veterinární ordinace) a pro veøej-
nost.

Deratizaèní a desinsekèní èin-
nost je provádìna na základì 
smlouvy s firmou 3D, s. r. o., která 
pravidelnì provádí úkony dle plá-
nù deratizace, dezinsekce a dez-
infekce (DDD) a zajišśuje èinnost 
dle aktuálního stavu v zoo.

Zoo Ústí nad Labem je pod stá-
lým veterinárním dozorem Státní 
veterinární správy ÈR – Inspekto-
rátu Ústí nad Labem, která prová-
dí dohled nad epizootologickou 
situací v chovu zoo a nad dodržo-
váním všech platných veterinár-
ních zákonù a naøízení pro zoo.

V roce 2007, na rozdíl od let mi-
nulých, nezaznamenala ústecká 
zoologická zahrada žádnou ná-
kazu, kterou má povinnost hlásit. 
Pøesto však zoo postihla omeze-
ní v rámci ochranného pásma 
zhoubné katarální horeèky ovcí 

Veterinární péèe
MVDr. Václav Poživil

1.
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(bluetongue), která se vyskytla 
v Nìmecku (obr. 2). Po celou 
dobu se zoo musela øídit mimo-
øádnými veterinárními opatøeními, 

která naøídila Státní veterinární 
správa, což znamenalo nìkolik 
komplikací v plánovaných pøesu-
nech zvíøat. Pøi žádném z naøíze-

ných vyšetøení nebyla sérologicky 
ani virologicky tato nákaza u zví-
øat v zoo potvrzena. O vakcinaci, 
kterou øeší ES, zatím zoologická 
zahrada neuvažuje, pokud to 
nebude naøízeno orgány státní 
veterinární péèe nebo nedojde-li 
k dohodám o plošné vakcinaci 
v rámci evropských zoologických 
zahrad na úrovni mezinárodní or-
ganizace EAZA, jíž jsme èlenem.

Preventivní veterinární èinnost 
byla provádìna na základì kon-
troly zdraví v chovech zoo stano-
vené Státní veterinární správou 
(obr. 3). Bylo provedeno pøes 260 
laboratorních vyšetøení a ve Stát-
ním veterinárním ústavu Praha 
a v zoo se uskuteènilo 78 pitev. Ze 
zoo odešlo 256 zvíøat, což zahrno-
valo drobný prodej do zverimexù, 
20 zvíøat odešlo v rámci reintro-
dukèních programù, popøípadì 
šlo o zvíøata naší fauny vypuštìná 
do volné pøírody po rehabilitaci 
v zoo. Do zoo pøišlo 41 nových zví-
øat. Uhynulo 78 zvíøat vèetnì akva-
rijních ryb.

Z chirurgických ošetøení sto-
jí za zmínku odstranìní nádoru 
vajeèníku a adnex u lvíèka zlaté-
ho. Nádor byl s nejvìtší pravdì-
podobností vyvolán nadbytkem 
hormonù z antikoncepèního 
implantátu aplikovaného v mi-
nulosti. Kontraceptiva jsou èasto 
diskutovanou otázkou v chovu 
zoologických zahrad. Dle mého 
názoru by mìla být aplikace an-
tikoncepèních pøípravkù èi zákro-
kù uváženìjší než doposud, a to 
pouze ve zdravotních indikacích, 
krátkodobých chovatelských in-
dikacích, popøípadì kvùli zame-
zení množení pøíbuzných jedin-
cù. Z dùvodù nevratného stavu 
tohoto øešení je vhodné takovéto 
chirurgické zákroky omezit na 
minimum, a pokud se nejedná 
o zdravotní indikace, využít jiných 
variant øešení.

3.
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Rozpoèet na krmení a výživu 
zvíøat ústecké zoologické zahra-
dy pro rok 2007 èinil 3 miliony ko-
run. Pøes veškeré snahy o finanèní 
úsporu, aniž by tím došlo ke sní-
žení kvality krmiva, jsme však tuto 
èástku pøekroèili zhruba o pùl mili-
onu. Hlavním dùvodem byl nárùst 
poètu chovaných jedincù, a to 
v podobì úspìšných odchovù, 
ale také získáním nových expo-
nátù.

Co se týèe dodavatelù krmiva 
pro naše chovance, došlo k nì-
kolika výrazným zmìnám jak 
z finanèních, tak zejména z kva-
litativních dùvodù. V kvìtnu 2007 
jsme pøešli od stávajícího dodava-
tele krmného masa k firmì Váša 
– Mimoò, která nám každý týden 
dodává požadované množství 
hovìzího masa a hovìzích srd-
cí v kvalitì pro lidskou spotøebu 
(obr. 1). Je pravda, že maso je 
ve vyšší cenové hladinì než v mi-
nulých letech, èímž tvoøí jednu 
z nejvìtších položek v rozpoètu 
na krmení, nicménì jeho kvalita 
se zjevnì odráží na zdravotním 
stavu našich svìøencù. K další 
zmìnì došlo i v dodavateli ovoce 
a zeleniny. Od dubna 2007 odebí-
ráme tento sortiment od teplické 

firmy Hoka, která k nám dováží 
zboží pravidelnì dvakrát týdnì. 
Novì máme stálého dodavatele 
živých králíkù ke krmným úèelùm 
z Nymburka, který nám dodává 
zhruba 80–100 ks mìsíènì. Ostatní 
dodavatelé zùstávají stejní. Všem 
dodavatelùm samozøejmì dìku-
jeme za spolupráci.

Spotøeba jednotlivých komodit 
se v prùbìhu roku mìní dle na-
bídky a ceny s pøihlédnutím k po-
žadavku pestrosti jídelníèku zvíøat. 
Jsou suroviny, které lze nahradit 
podobnými, jiné se nahradit ne-
dají. Takovouto nenahraditelnou 
surovinou je napøíklad rýže, které 
se v naší zoo každoroènì uvaøí 
5 tun v cenì 52.500 Kè. Hlavní-
mi konzumenty jsou slonice Kala 
a Delhi, ale také tapíøi a primáti, 
menší množství rýže zkonzumují 
spolu s vaøeným masem a zele-
ninou medvìdi malajští. Další ni-
èím nenahraditelnou surovinou 
jsou banány, kterých se vzhledem 
k druhové skladbì našich zvíøat 
každoroènì zkrmuje nìco málo 
pøes 9 tun, což pøi prùmìrné cenì 
22 Kè za kilogram pøedstavuje ne-
malou èástku.

Základní složkou krmení jsou 
hlavnì mrkev, jablka a krmná 
øepa. Každoroènì se nakupuje 
zhruba 42 tun krmné øepy, která 
je skladována ve dvou krechtech 
v areálu zoo a postupnì se zkrmu-
je bìhem zimního a jarního obdo-
bí, kdy není zelená píce. V roce 
2007 zkonzumovala naše zvíøátka 
21,6 tuny jablek a 16,8 tuny mrkve. 
Naštìstí máme pro tyto komodi-
ty stálé dodavatele a ceny jsou 
podstatnì nižší než ve velkoob-
chodech. Ostatní sortiment ovoce 
(obr. 2) a zeleniny se v prùmìrné 
spotøebì pohybuje ve stejné hla-
dinì. Ve skladbì potravy se snaží-
me dbát na rozmanitost a kvalitu, 
v neposlední øadì však rozhoduje 
i cena. Nezanedbatelnou úsporu 
nám pøinášejí i obchodní domy 
Tesco ve Všeboøicích a Hyperno-
va na Severní Terase, do kterých 
dvakrát až tøikrát týdnì jezdíme 
pro odpisy, a též ústecká pekárna 
Inpeko, od níž odebíráme peèivo, 
které dosušujeme ke krmení ko-
pytníkù.

Nejdražší komoditou je v sou-
èasnosti hovìzí maso, kterého 
se za rok 2007 zkrmilo 12,36 tuny. 

Výživa a krmení 
Anna Hrudková

1.

2.
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Drùbežího masa se spotøebova-
lo 4,8 tuny (oproti roku 2005 je to 
nárùst o 3 tuny), králíkù 1 923 ks 
(oproti roku 2005 nárùst o 1 156 ks). 
Sleïù zkonzumovali naši plout-
vonožci 5,4 tuny, což je pøibližnì 
každoroèní prùmìr (obr. 3). Další 
bílkovinnou složkou potravy jsou 
vejce, kterých se zkrmilo 24 870 ks, 
mìkkého tvarohu 255 kg, tvrdého 
tvarohu 144 kg a jogurtù 31,25 kg.

Oproti pøedešlému roku jsme 
mìli znaèné výdaje také za krm-
né hlodavce a krmný hmyz. Kvùli 
rekonstrukci stávající odchov-
ny hlodavcù bylo nutné na dva 
mìsíce odstavit chov a novì 
nakoupení hlodavci následnì 
potøebovali èas k reprodukci, pro-
to jsme bìhem tohoto celkem 
ètyømìsíèního období museli hlo-
davce nakupovat od externích 
dodavatelù. Od chovu krmného 
hmyzu jsme prozatím úplnì upus-
tili kvùli nevyhovujícím prostorám  
a odchováváme pouze mouèné 
èervy. Saranèata a cvrèky si kupu-
jeme opìt od externích dodava-
telù. Stejnì tak je tomu i se senem, 
které máme èásteènì z vlastní 
produkce a zbytek nakupujeme. 
Množství nakoupeného sena  
i sena z vlastní produkce závisí sa-
mozøejmì na poèasí, ale také na 
délce období, kdy je možné krmit 
zelenou pící. V loòském roce se 
nakoupilo 842,5 q sena za nece-
lých 93 tisíc Kè.

Nedílnou souèástí krmných dá-
vek jsou samozøejmì krmné smìsi 
a granuláty (obr. 4). Jejich spo-
tøeba je závislá na poètu konzu-

mentù. Veškeré krmné smìsi pro 
kopytníky odebíráme od firmy 
Sehnoutek a synové, v. o. s., s níž 
je vynikající spolupráce a nebrá-
ní se ani požadavkùm na zmìnu 
složení smìsí z naší strany. Nejvìt-
ší díl krmných smìsí tvoøí ZOO – 
smìs, které se v loòském roce zkr-
milo 180,2 q v hodnotì 117.180 Kè, 
dalšími smìsmi jsou ZOO – žirafa 
se spotøebou 71,5 q v hodnotì 
82.582 Kè, ZOO – danìk se spo-
tøebou 62 q v hodnotì 53.382 Kè  
a ZOO – konì, jíž se zkrmilo 60,75 q 
v hodnotì 40.824 Kè. Mezi granu-
láty, které se v naší zahradì kon-
zumují ve vìtší míøe, patøí granule 
pro omnivorní (všežravé) a herbi-
vorní (listožravé) primáty od firmy 
Rácio. Všežraví primáti spotøebo-
vali 1,6 q a listožraví 1,4 q granulí, 
nutno ovšem dodat, že toto netvo-
øí hlavní souèást jejich krmné dáv-

ky. Další podstatnou položkou jsou 
granule zn. Lundi pro plameòáky, 
jichž se roènì zkrmí 3,6 q v celko-
vé hodnotì 15.687 Kè.

Pochopitelnì mimo bìžná krmi-
va a granuláty musí naši svìøenci 
dostávat i vitaminové doplòky, po-
kud již nejsou v dostateèné míøe 
zastoupeny ve smìsích a granu-
lích. Celkem jsme v loòském roce 
spotøebovali 5,03 q nejrùznìjších 
vitaminù.

V areálu naší zahrady se na-
chází také odchovna papouškù, 
která je ovšem v zájmu klidného 
hnízdìní ptactva nepøístupná 
veøejnosti. Návštìvníci se musí  
spokojit s ukázkou exotického 
ptactva ve spodní èásti zoo. Ale 
i opeøenci ukrytí pøed zraky ve-
øejnosti mají své požadavky na 
krmení a také urèitou spotøebu 
zejména zrnin. Nejvìtší položku 
pøedstavuje velká žíhaná sluneè-
nice, které v loòském roce pa-
poušci „vylouskali“ témìø 4,3 q 
v hodnotì necelých 9.000 Kè, 
malé sluneènice spotøebovali 
3,7 q v hodnotì 5.439 Kè, pohan-
ky 1,7 q za 3.213 Kè, konopí 1,12 q 
za 4.483 Kè. To je výèet jen nejzá-
kladnìjších položek pro papouš-
ky. Samozøejmì, že zrnin se u nás 
zkrmuje daleko více a na této 
spotøebì se podílejí hlavnì pri-
máti, kopytníci a ostatní chované 
drobné ptactvo. O veškeré naklá-
dání s krmivem a jeho pøípravu i 
rozvoz na jednotlivé úseky v areá-
lu naší zoo se starají dva stálí za-
mìstnanci.

3.

4.
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Rok 2007 pøinesl v pavilonu slo-
nù spoustu zmìn.

Nové expozice – Vzhledem k in-
vazivnímu pøemnožení potkanù 
poèátkem roku jsme byli nuceni 
odchytit ptáky z obou strunových 
voliér a ty následnì úplnì vyklidit. 
Poté probìhla deratizace a dez-
infekce, která trvala pøibližnì 14 
dní. Souèasnì s tímto krokem jsme 
vybourali nevyhovující betonovou 
skulpturu ve voliéøe u korunáèù, 
èímž jsme ji prosvìtlili a získali 
nové místo pro parkosy, navezli 
jsme novou zeminu a ve spoluprá-
ci se zahradníky vše znovu osázeli 
rostlinami. Zároveò jsme obì voli-
éry nasvítili halogenovými svìtly. 
Køepelové korunkatí, kteøí odešli 
do Bornejského pavilonu, byli na-
hrazeni lorii zelenoocasými, kteøí 

vhodnì zaplnili horní patro volié-
ry. V druhé strunové expozici s vo-
dopádem došlo po úhynu majny  
Rothschildovy k dopárování sami-
cí ze Zoo Dìèín. U loriù a koruná-
èù jsme se doèkali snùšek, bohu-
žel ani jedna nebyla úspìšná.

V doposud nevyužívaném su-
chém pøíkopu, který oddìluje 
návštìvníky od slonù, jsme insta-
lovali expozici nìkolika druhù 
suchozemských želv (obr. 1). Po-
mocí parkosù a kamenù jsme stá-
vající pøíkop rozèlenili a zároveò 
eliminovali nebezpeèí úniku želv 
jak do stáje slonù, tak do technic-
kého podlaží, jehož vìtrací otvo-
ry ústí do pøíkopu. Ve spolupráci 
s technickým oddìlením jsme vy-
tvoøili nìkolik vyhøívaných míst. Na 
vybraných parkosech jsme umístili 

lampièky s výhøevnými žárovkami 
a jednu speciální s UV spektrem. 
Na zimování jsme pøipravili chla-
dicí box s prosklenými dvíøky, díky 
nimž mohli návštìvníci sledovat 
spící želvy.

Sloni – Kvùli neustále se opaku-
jícím problémùm s nehty u obou 
slonic jsme pøistoupili ke koupe-
lím nohou. Nechali jsme si koupit 
stavební plastová vìdra, do kte-
rých jsme si vždy pøipravili roztok 
formaldehydu, betadinové masti 
a vývar z øepíku. Koupele jsme 
provádìli jen u pøedních nohou 
(obr. 2), celá koupel trvala asi 30 
minut. Slonice celou proceduru 
snášely pomìrnì dobøe.

U slonice Delhi se objevily pro-
blémy s tekutinou v dìloze (po-
drobnìji viz str. 19).

Enrichment – Poèátkem roku 

jsme využili dutého sloupu stíni-
dla ve výbìhu a nechali jsme do 
nìj instalovat naviják, díky nìmuž 
mùžeme nyní pohodlnì zavìšo-
vat enrichmentové prvky do rùz-
ných výšek. Zároveò nám stejná 
firma vyrobila z nerezové kulatiny 
kouli o metrovém prùmìru, kterou 

Zpráva o èinnosti úseku „pavilon slonù“
Jan Javùrek, Petr Kiebel

1.

2.
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plníme senem, trávou nebo drob-
nými vìtvièkami (obr. 3). Další 
novinkou bylo získání upravené 
bowlingové koule, do které mùže-
me schovávat potravu. Bohužel, 
pøes naše maximální úsilí se nám 
nepodaøilo prosadit vybudování 
bazénu nebo alespoò napájeèky 
ve výbìhu.

Ostatní – V polovinì záøí poøá-
dala Zoo Dvùr Králové nad La-
bem mezinárodní workshop na 
téma inseminace slonù, kde jsme 
vystoupili s prezentací. Úèastníci 
workshopu v rámci praktické èás-
ti programu navštívili naši zoo, kde 
jsme bìhem jednání prezentovali 
denní režim slonù, porod a vyšet-
øení termokamerou a v samotném 
pavilonu slonù jsme pak pøedved-
li praktické ukázky enrichmentu 
(obr. 4).

V roce 2007 jsme se zúèastnili 
dvou pravidelných setkání komi-

se pro slony pøi UCSZ, kde jsme 
kolegy informovali o novinkách 
v našem chovu.

1. èervna 2007 probìhla v po-
øadí již druhá Noc snù, kdy po 
zavírací hodinì navštívily naši zoo 
hendikepované dìti, pro které byl 
pøipraven bohatý program vèet-
nì návštìvy zákulisí našeho pavi-
lonu a kontaktu se slony.

18.–24. èervna 2007 se konal 
v rámci oslavy 20 let pobytu slo-
nice Delhi v ústecké zoo tzv. Sloní 
týden. Pro návštìvníky byla pøipra-
vena výstavka dìtských obrázkù 
se slony, každý den po cvièení 
probìhla prohlídka našeho pavi-
lonu s výkladem ošetøovatele. Slo-
nice dostaly dort a celý týden jim 
návštìvníci mohli pøinášet dárky 
v podobì ovoce, zeleniny a tvr-
dého peèiva.

Poprvé se u slonù konal také 
svatební obøad (jednalo se záro-
veò o vùbec první svatbu poøáda-
nou v ústecké zoo). Svatebèané 
i oddávající stáli pøímo v pavilonu 
v prostoru pro slonice, které pod 
dohledem chovatelù také pøihlí-
žely. Vše samozøejmì probíhalo 
za zájmu médií.

Opakovanì též probìhly nìkoli-
keré oslavy narozenin ve výbìhu. 
Finanèní prostøedky získané z tìch-
to akcí jsme použili napø. k zakou-
pení odšśavòovaèe ovoce pro 
zpestøení krmné dávky loriù.

3.

4.
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Již v roce 2006 byly u Delhi po 
vyšetøení ultrazvukem nalezeny 
v dìloze pøibližnì 3 litry èiré te-
kutiny. Pøes naše snahy se nám 
vzhledem k vytíženosti týmu z IZW 
bohužel nepodaøilo v tomto roce 
provést další kontrolu. V roce 2007 
probìhlo u Delhi nìkolik fází vý-
voje zdravotního stavu. Delhi byla 
jednou týdnì odebírána krev 
a poté byly stanovovány hladiny 
hormonù. Protože negativní stav 
ovulace pøetrvával, bylo po kon-
zultaci s odborníky z IZW pøistou-
peno k zahájení radikální léèby.

15. 2. 2007 – Byla provedena 
první kontrola Delhi v tomto roce. 
Sonograficky byla opìt zjištìna 
tekutina v dìložním rohu a menší 
cysta. Stav vajeèníkù je v poøád-
ku, taktéž žlutá tìlíska.

 Po dlouhém hledání správných 
lékù a stanovování jejich množství 
bylo rozhodnuto postupovat ná-
sledovnì. Tøi dny po sobì (12., 13. 
a 14. 6. 2007) jsme dvakrát dennì 
provedli výplach rekta. Poté jsme 
v sonografickém gelu rozmíchali 
rozdrcené tablety léku Cytotec 
a vše jsme øádnì vmasírovali do 
sliznice rekta. Problémem pøi rek-
tální aplikaci léku je jeho èásteè-
né vyplavení spolu s dodateènì 
odcházející vodou z výplachu. 
Na druhou stranu je vstøebání léku 
pøes sliznici rekta pomìrnì rychlé. 
Vzhledem k tomu, že lék Cytotec 
mùže zpùsobovat nežádoucí 
úèinky, rozhodl se MVDr. Poživil 
k postupnému zvyšování dávek 
lékù (viz tabulka), pøièemž ja-
kákoliv odchylka v chování by 
znamenala okamžité pøerušení 
léèby.

19. 6. 2007 – Pracovníci z IZW 
provedli sonografické vyšetøe-
ní (obr. 1). Bohužel byla zjištìna 
nová voda i v druhém dìložním 
rohu, v dìložním vestibulu další 
cysta a navíc uzavøený dìložní kr-
èek. Všichni jsme doufali, že léky 
ještì poøádnì nezabraly, a tak 
další vyšetøení bylo stanoveno 

asi za mìsíc. Bylo naplánováno 
uspání slonice, její zavìšení a pro-
pláchnutí dìlohy sérem získaným 
z krve, což s sebou nese nutnost 
odebrat nìkolik litrù krve.

31. 7. 2007 – Další ultrazvukové 
vyšetøení (obr. 2), provádìné od-
borníky z IZW, dopadlo již o po-
znání lépe. Nìkteré cysty zmizely, 
nìkteré, hlavnì v dìloze, se pod-
statnì zmenšily, tekutina v levém 
dìložním rohu zmizela, v pravém 
jí zùstalo minimum. Celkový stav 
dìlohy je výraznì lepší, dìložní 
stìna je silná a dìloha samotná 
je již schopná vypudit tekutinu. 
Bylo doporuèeno podat injekènì 

Vývoj zdravotního stavu slonice Delhi 
Jan Javùrek, Petr Kiebel

1.

DATUM DOPOLEDNE ODPOLEDNE

12. 6. 2007   8 tablet   8 tablet

13. 6. 2007 12 tablet 12 tablet

14. 6. 2007 16 tablet 16 tablet
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Oxytocin, aby se pomohlo úplné-
mu vyprázdnìní dìlohy. Uspávání 
a zavìšování je k naší neskonalé 
radosti odvoláno.

1. 8. 2007 – Byl podán injekènì 
Oxytocin.

29. 11. 2007 – Poslední návštìva 
pracovníkù z IZW Berlín. Po prove-
dení ultrazvuku jsme si mohli èás-
teènì oddechnout. Bylo zjištìno, 

že dìloha je klidná, bez tekutiny, 
funkce vajeèníkù v poøádku, cyklus 
normální. Jediné, co je nestandard-
ní, jsou stále nižší hladiny hormonù. 
Z tohoto dùvodu jsou pøi pravidel-
ných odbìrech krve odebírány 
i duplicitní vzorky, které se odesíla-
jí na kontrolní rozbory do Berlína. 
Bylo doporuèeno nechat probìh-
nout dva cykly a poté provést dal-
ší vyšetøení, ale je vidìt, že stav se 
zlepšuje a blíží se k normálu.

Tým IZW potvrdil rozbory duplicit-
ních vzorkù krve a doplnil je o vy-
šetøení dalších hormonù. U Delhi 
probìhla 3. 10. 2007 první luteální 
fáze a 29. 11. 2007 druhá luteální 
fáze. Vše je tedy v naprostém po-
øádku a Delhi má plnohodnotný 
cyklus. Nesrovnalosti vznikly tím, 
že naše laboratoø zjišśovala pouze 
hladinu progesteronu.

2.
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Poèátek novodobé historie 
chovu se datuje do zaèátku 80. 
let, kdy byli dovezeni velbloudi 
Abdul, Fatima a Fatma. Abdul 
a Fatima byli o nìkolik let pozdì-
ji v rámci výmìny zvíøat odesláni 
do vietnamské Hanoje, Fatma se 
stala zakladatelkou dalšího cho-
vu. V roce 1987 porodila Fatma 
samièku Fay, která tvoøila s do-
vezeným samcem Krakenem 
z olomoucké zoo, samicí Lenkou 
z ostravské zoo a s pozdìji u nás 
narozenou Fatimou 2 základní 
stádo (1,3) novì se rozvíjejícího 
chovu. Do roku 2006 se v této sku-

pinì narodilo 16 mláïat (8,8). Po 
úhynu samice Fay (2002) a sam-
ce Krakena (2006) a dlouhodobé 
neplodnosti samice Lenky došlo 
k obnovì celého chovu. V letech 
2006–2007 byl dovezen samec 
Chorchoj (Matìj) a tøi samice 
Kara, Kuma (obr. 1) a Salma, pù-
vodem z ruské oblasti Astrachaò. 
Celkový stav dospìlých zvíøat na 
konci roku 2007 je tedy 1,5 (viz ta-
bulka).

Roky 2006–2007 byly pøelomové 
nejen co se týèe dovozu nových 
zvíøat, ale i novým zpùsobem cho-
vu. Døíve byla zvíøata na pìt mì-

sícù (po celou zimu a èást jara) 
zavírána na noc do pavilonu, 
ve kterém se podávalo krmení 
a podestýlalo se. To, že je pro vel-
bloudy tento zpùsob chovu nepøi-
rozený, se projevovalo sníženou 
kondicí zvíøat a èastými prùjmy. 
V roce 2006 jsme pøešli na celo-
roèní venkovní odchov, kdy zvíøa-
ta mají možnost schovat se pouze 
pod pøístøešek (obr. 2). Také po-
rody a odchovy mláïat probíhají 
venku. Kondice všech zvíøat je vy-
nikající, bez jakýchkoliv støevních 
nebo jiných problémù.

Velbloudy chováme vìtší èást 
roku v travnatém výbìhu o rozlo-
ze pøibližnì 3 500 m2. Šíøka výbìhu 
je 42 m a délka 81 m, je oplocený 
pletivem o výšce 1,1 metru s prù-
mìrem ok 15 x 15 cm a elektric-
kým ohradníkem. V dolní èásti 
je pøístøešek o rozloze 49 m2 se 
tøemi døevìnými koryty a napá-
jeèkou. Pod pøístøeškem je také 
umístìn pøenosný krmný kruh na 
seno o prùmìru 160 cm a výšce 
120 cm, zhotovený z 4 cm silných 
trubek. K navážení a umístìní 
kulatého balíku sena do krmné-
ho kruhu používáme nakladaè  
UNC-060. Zvíøata si postupnì vyta-
hují seno z nerozbaleného balíku 
z krmného kruhu. Tímto zpùso-
bem nedochází ke znehodnoce-
ní sena zvíøaty a práce pøi mani-
pulaci s objemovým krmivem je 
jednodušší. Ve výbìhu je rovnìž 
místo zpevnìné položenými pa-

Chov velbloudù dvouhrbých
Ing. Pavel Král

1.

Stav velbloudù dvouhrbých v Zoo Ústí nad Labem k 31. 12. 2007

Jméno Pohlaví Narození Místo narození Pøíchod do UL Poèet mláïat nar. v UL

Chorchoj (Matìj) 1,0 1997 neznámé 30. 5. 2006 0

Fatima 2 0,1 9. 8. 1993 Ústí n. L. 6

Lenka 0,1 20. 3. 1989 Ostrava 15. 2. 1991 3

Kara 0,1 2003 Rusko 28. 4. 2006 1

Kuma 0,1 2003 Rusko 28. 4. 2006 1

Salma 0,1 2001 Rusko 4. 9. 2007 0
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nely sloužící pro zakládání zele-
ného krmení. Hlavnì z dùvodu 
šetøení výbìhu a obnovy porostu 
stìhujeme velbloudy na 2–3 mì-
síce (polovina ledna až bøezen) 
na èásteènì zastøešený betonový 
dvorek.

Krmná dávka na jedno zvíøe 
a den se skládá z granulované 
smìsi (1,4 kg), peèiva (0,4 kg), 
v zimním období z krmné øepy 
(3 kg), sena (6 kg) a v letním ob-
dobí ze zeleného krmení (24 kg). 
Velbloudùm je pravidelnì podá-
vána minerálnì-vitaminová smìs 
Vitamix a k dispozici mají mine-
rální lizy (v zimním období LIZ-N 
a v letním LIZ-MG MIKRO). K okusu 
jim slouží dovezené parkosy a ne-
pravidelnì podávané vìtve.

Do konce roku 2007 se v naší 
zoo narodilo 18 velbloudù s vy-
rovnaným pomìrem pohlaví 9,9. 
Hlavním obdobím porodù jsou 
mìsíce bøezen a duben s celkovì 
12 porody (67 %). Další porody pro-
bìhly v lednu (1), únoru (3), kvìt-
nu (1) a srpnu (1). Odchovy mlá-
ïat od našich pùvodních samic 
(Fay, Fatima 2, Lenka) provázely 
vždy v prvních dnech po porodu 
problémy a byla pøi nich nutná 
asistence ošetøovatele. Samice 
mláïata odhánìly, nìkterá se ne-
mohla ani postavit. Samicím jsme 
proto museli nasazovat ohlávky 

a uvazovat je, potom jsme mládì 
pøistrèili k vemeni a jeho tlamu na-
vedli pøímo ke strukùm. První den 
po porodu probíhalo napájení po 
1,5 hodinì (i v noci), druhý a tøetí 
den po 2–2,5 hodinách. Mláïata 
zesilovala, sama se postavila, ale 
k jejich pøijetí ještì nedocházelo. 
Ètvrtý den probíhalo napájení 
s frekvencí 3 hodiny a asi s pìti-
hodinovou noèní pøestávkou. Toto 
staèilo k tomu, aby samice mládì 
pøijala a to zaèalo sát samo. U no-
vých velbloudic (Kara, Kuma) 

byla obì mláïata, narozená v ro-
ce 2007, po porodu životaschop-
ná, samice se o nì vzornì staraly, 
pomoc ošetøovatelù nebyla nut-
ná (obr. 3).

V prùbìhu posledních let došlo 
ke dvìma úhynùm. Samice Fay 
uhynula v roce 2002 na selhání 
jater a ledvin a samec Kraken 
v roce 2006 na chronické selhání 
ledvin s následnou infekcí. Z ve-
terinárního hlediska se dvakrát 
roènì (jaro – podzim) odèervují 
všechna zvíøata (Panakur, Sulfa-
cox, Ivomec), mimo tyto termíny se 
provádìjí nepravidelné kontroly 
trusu. Na úporné prùjmy je podá-
ván Streptonamid. Proti klostridiím 
(i tetanu) jsou zvíøata oèkována 
Miloksanem a Covexinem 8. Jed-
nou roènì je odebrána krev k vy-
šetøení stáda na infekèní nemoci. 
Z úrazù došlo ke zlomeninì spodní 
èelisti v úrovni špièáku u mladého 
samce. Byla provedena osteosyn-
téza èelisti a samec byl vyléèen 
bez trvalých následkù.

Výcvik se u mladých velbloudù 
neprovádìl, z dospìlých zvíøat 
pouze samice Fatma a pozdì-
ji samice Lenka byly schopné 
zvládnout základní povely (leh, 
vztyk) a bylo možné se na nich 
svézt. Se samicí Lenkou jsme se 
zúèastnili nìkolika propagaèních 
akcí mimo areál zoo, dokonce si 
zahrála i ve filmu Akumulátor.

2.

3.
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Pavilon orangutanù v ústecké 
zoologické zahradì je obýván 
rodinou orangutanù bornejských 
a køížencem orangutana bornej-
ského a sumaterského Ferdou. 
Z dùvodu pokroèilého vìku (38 
let) i celoživotní izolace je Ferda 
svérázným samotáøem. Je to nej-
ménì aktivní obyvatel pavilonu. 
Vedle toho ètyøèlenná orangutaní 
rodina je velice dynamickým prv-
kem naší zoo. Jejím zakladatelem 
je pár orangutanù bornejských, 
kteøí pøišli do Ústí nad Labem v ro-

ce 1989, když byli jako roèní mlá-
ïata odebráni pašerákùm.

Mláïata vyžadovala po pøícho-
du do zoo speciální nepøetržitou 
péèi ošetøovatelù a neustálý kon-
takt s lidmi, kteøí jim nahrazovali 
matku. Aèkoliv tedy pocházejí 
oba orangutani z divoké pøírody, 
jsou odchováni umìle, z èehož 

vznikly obavy, zda budou schopni 
vytvoøit funkèní pár a zda se bu-
dou pøirozenì rozmnožovat. Ty se 
ukázaly jako zbyteèné, neboś po 
dosažení pohlavní dospìlosti se 
orangutani zaèali pravidelnì pá-
øit a na konci roku 1998 pøivedli na 
svìt svého prvního potomka. Sa-
mice Òuninka se projevila jako ve-
lice dobrá a peèující matka a pøi 
odchovu mládìte nepotøebovala 
žádnou pomoc ze strany èlovì-
ka. Samec Òuòák je ve vztahu 
k potomkùm naprosto nekonflikt-

ní a ohleduplný a velmi nám tím 
usnadòuje situaci, neboś nemusí 
být po narození mládìte od sami-
ce oddìlen. Toto pro samce oran-
gutana neobvyklé chování mùže 
být dùsledkem lidské péèe v rané 
fázi života. Dokud je mládì v úz-
kém kontaktu (sepìtí) s matkou, 
otec k nìmu zaujímá neutrální 

postoj a nejeví o nì zájem. Pozdì-
ji si ale s mládìtem hraje a chová 
se natolik jemnì, aby mu neublížil 
(napø. s Ámosem si zaèal hrát až 
po dosažení jednoho roku vìku).

Prvním potomkem našich oran-
gutanù byla samièka Raja, která 
se narodila 20. prosince 1998. Toto 
velice aktivní a slibnì se vyvíjející 
mládì bohužel tøi dny po dovrše-
ní svých prvních narozenin náhle 
zemøelo v dùsledku virového one-
mocnìní. Brzy poté však Òuninka 
opìt zabøezla a pøesnì za dva 

roky od narození Raji (a témìø rok 
po jejím úmrtí), dne 20. prosince 
2000, se narodilo druhé mládì 
– sameèek Ámos. Ten se k naší 
radosti tìší dobrému zdraví a je 
stále èlenem naší skupiny, aèkoli 
je již plnì samostatný (obr. 1). Ve 
svých souèasných sedmi letech 
právì prochází pubertou, což 

Odchov mláïat orangutana bornejského
Mgr. Eva Mikolášková

1.
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s sebou pøináší nejen vzhledové 
zmìny, ale i utváøení osobnosti 
a snahu o budování pozice ve 
skupinì.

Po dlouhé pauze (období re-
produkèního klidu mezi dvìma 
porody je u orangutanù ze všech 
lidoopù nejdelší) se 20. ledna roku 
2007 našim orangutanùm narodi-
lo v poøadí již tøetí mládì (obr. 2). 
Vzhledem k tomu, že samec Òu-
òák je na noc od samice pravi-
delnì oddìlován (každý má svou 
vlastní ložnici), nemuseli jsme øešit 
problém separace samce pøed 
oèekávaným porodem. Mládì 
– sameèek – se narodilo v èas-
ných ranních hodinách a pøi pøí-
chodu ošetøovatelky na pracoviš-
tì mìlo stále ještì zbytek pupeèní 
šòùry. Samice dovolila ošetøova-
telce pupeèní šòùru odstøihnout 
za úèelem zkrácení, neboś jsme 
se obávali zatržení. Mladý Ámos 
byl pøi porodu pøítomen, v té 
dobì stále sdílel ložnici s matkou. 
O novorozence se ihned po po-
rodu zajímal a musel být matkou 
odhánìn. Hned ráno byl proto vy-
povìzen a poté již na noc chodil 
s otcem do jeho ložnice. V prvních 
tøech dnech matka s mládìtem 
odpoèívala ve své ložnici, stále 
oddìlena od obou mužských èle-
nù skupiny. Ti se pøes den zdržo-
vali v hernì a noc trávili v otcovì 
ložnici, ale protože jsme nevìdìli, 

jak na tuto zmìnu budou reago-
vat, byl jim pøes noc umožnìn na 

probíhaèku pøístup i do herny, 
kam jinak v noci nesmìjí. Ètvrtý 
den byla Òuninka s mládìtem 
vpuštìna do herny k Òuòákovi 
a Ámosovi. Spojení skupiny pro-
bìhlo naprosto bez problémù. 
O mládì jevil zájem pouze Ámos. 
Òuòák se vìnoval samici a snažil 
se pøes její nevoli prozkoumat stav 
jejích pohlavních orgánù. Další 
dny už ale samici neobtìžoval. 
Nebylo zapotøebí zásahu ze stra-
ny ošetøovatelù, Òuninka si sama 
výhrùžnou mimikou oblièeje vy-
nutila respekt k mládìti a zároveò 
si pro sebe zajistila klid. Od této 
chvíle byl v pavilonu opìt dodr-
žován pravidelný režim, kdy den 
trávili èlenové skupiny pohroma-
dì a na noc byli oddìlováni do 
svých ložnic (obr. 3). Tento režim 
trval až do konce èervna, kdy 
byla Ámosovi vyhrazena ložnice 
vlastní.

2.

3.
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Pøestože matka vìnovala mládìti od narození velkou po-
zornost a chránila je, snažil se Ámos na malém orangután-
kovi od poèátku ukájet pohlavní pud a naznaèoval na nìm 
kopulaci; s ètyømìsíèním mládìtem pak zaèal souložit do ko-
neèníku. V prvních mìsících matka reagovala s nevolí, poz-
dìji se stavìla k Ámosovu chování stále flegmatiètìji. Naštìstí 
s pøibývajícím vìkem a hbitostí dokáže mládì Ámosovi stále 
lépe unikat a nechá se ménì a ménì manipulovat.

V dubnu se už malý orangutánek zaèal chytat pøedmìtù 
v blízkém okolí, pohyboval se sám v tìsné blízkosti samice, 
zkoušel šplhat po møížích a lanech. Ve ètvrtém mìsíci vìku 
již lezl po sítích bez podpory matky. První zoubky – spodní øe-
záky – na nás malý sameèek vycenil v polovinì kvìtna, horní 
øezáky jsme objevili tøi týdny poté. Od èervna mládì zaèalo 
vyžadovat pøedžvýkanou potravu od matky.

Dne 6. øíjna 2007 bylo mládì pokøtìno jménem Budi (obr. 4). 
V souèasnosti se mládì pohybuje na vìtší vzdálenost od 
matky, šplhá s vìtší jistotou a hraje si se starším sourozencem 
Ámosem, jenž je k nìmu pøi høe pomìrnì ohleduplný. Samo 
uchopuje potravu do horních konèetin a podává si ji do úst. 
Se získanou potravou uniká z dosahu matky, aby ho o ni ne-
pøipravila. I pøes schopnost mládìte vynutit si urèité množství 
potravy je v tomto období potøeba ho pøikrmovat.

Co se týèe vztahu matky k obìma potomkùm, je zajímavé, 
že s pøíchodem Budiho Òuninka staršího, témìø dospìlého 
Ámose nezavrhla a nadále jej v nebezpeèí brání a nechá si 
od nìho leccos líbit.

Srovnání situace po porodu a vývoje tøí potomkù Òuòáka a Òuninky

4.

Raja Ámos Budi

porod  – kdy
             – kde

20. 12. 1998 (odpoledne)
v hernì

20. 12. 2000 (brzy ráno) 
v ložnici

20. 1. 2007 (brzy ráno)  
v ložnici

pupeèní šòùra pøekousnuta matkou pøestøižena zbytek odstøižen

placenta sežrána

orangutani poprvé  
po porodu pohromadì 11. 3. 1999 29. 12. 2000 23. 1. 2007

první páøení rodièù
po porodu 19. 3. 1999 1. 1. 2001 23. 1. 2007 (pokus)

MLÁDÌ -

první spodní øezáky 6. 4. 1999 26. 2. 2001 14. 5. 2007

leze s oporou matky 
(stálý kontakt s matkou) 14. 4.1999 9. 4. - chytá se møíží 

29. 4. - leze po síti 5. 4. 2007 - chytá se møíží

horní øezáky 16. 4.1999 10. 6. 2001 5. 6. 2007

leze samo 
bez opory matky 26. 4.1999 7. 5. 2001 26. 4. 2007 - samo visí na síti

4. 5. 2007 - leze po síti

ochutnává potravu od mat-
ky (bere jí jídlo z pusy) 3. 5.1999 17. 4. 2001 7. 6.  2007

další zuby 31. 5.1999 - tøetí spodní øezák
14. 6.1999 - první stolièky ? 15. 6. 2007 - ètyøi øezáky dole

další aktivity 13. 12.1999 - aktivní, zvídavá 7. 12. 2001 - bìhá sám  
po celé hernì 

10. 12. 2001 - otec si hraje  
s Ámosem 

14. 12. 2001 - Ámos si sám 
podává rukou krmení

6. 7. 2007 - sám si bere  
krmení a okusuje ho
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Pandy èervené patøí mezi 
vzácné chovance zoologických 
zahrad. Chov v evropských zoo 
je centrálnì øízen a každoroènì 
je vydávána mezinárodní ple-
menná kniha, která eviduje zví-
øata i v ostatních svìtových zoo. 
V rámci Evropy je témìø výhradnì 
chován západní poddruh pandy 
èervené Ailurus fulgens fulgens. 
Tento taxon obývá podhùøí Hi-
málaje v Nepálu, Tibetu, Bhútánu 
a severovýchodní Indii. Domovi-
nou druhého, vìtšího poddruhu 
Ailurus fulgens styani je severový-

chodní Barma a èínské provincie 
Yunnan a Sichuan. V Evropì je 
chován pouze jeden jedinec to-
hoto poddruhu, a to v Zoo Touro-
parc ve Francii. Naproti tomu 
evropská populace nominátního 
poddruhu èítá dle plemenné kni-
hy z roku 2006 celkem 231 jedin-
cù, kteøí se nacházejí v 96 institu-
cích. I pøes tyto pomìrnì pøíznivé 
poèty se reprodukce nedaøí tak, 
aby mohla být populace pand 
chovaných v zajetí oznaèena za 
dlouhodobì stabilní, a existuje 
dlouhá èekací listina zájemcù 

o chov tohoto druhu. Dle údajù 
plemenné knihy se v Evropì v ro-
ce 2006 pandy rozmnožily pouze 
v 17 institucích, z nichž pouze v 8 
se podaøilo mláïata odchovat. 
V roce 2006 byl tedy evropský 
chov posílen o pouhých 12 mlá-
ïat, naproti tomu 26 dospìlých 
zvíøat v témže roce uhynulo. Èísla 
za rok 2007 (zdroj: www.isis.org) 
jsou pozitivnìjší, odchov mláïat 
se zdaøil v 16 zoo a prozatím je evi-
dováno 24 pøežívajících mláïat. 
Z uvedených údajù je patrné, že 
pandy èervené patøí mezi obtížnì 
se množící druhy zvíøat.

Poèátek chovu pand èerve-
ných v ústecké zoo se datuje do 
roku 1996, kdy do naší zahrady 
pøišly dvì samice ze Zoo Barce-
lona. V roce 1999 jedna ze samic 
uhynula a na sklonku roku 2000 se 
nám ke zbývající samici podaøilo 
sehnat tøíletého samce Sole ze 
Zoo Bussolengo. Toto spojení bylo 
velmi úspìšné a v èervnu 2001 se 
novì sestavenému páru narodilo 
jedno mládì. Potomka se pan-
dám podaøilo odchovat a jedna-
lo se tak o historicky první odchov 
tohoto druhu v rámci UCSZ (Unie 
èeských a slovenských zoologic-
kých zahrad). O rok pozdìji však 
zasáhla ústecký chov tragédie, 
v rozmezí jednoho mìsíce náhle 
uhynula chovná samice a krátce 
poté i mládì. Pitvou byla zjištìna 
u obou zvíøat bakteriální infekce.

Samec Sole se doèkal další 
partnerky až po ètyøech letech 
(obr. 1). Mladá samice Geena 
byla pøivezena v kvìtnu 2006 
z belgických Antverp. Geena 
mìla zpoèátku velké problémy 
s adaptací na nový výbìh i do-
sud neznámého partnera. Bì-
hem prvního mìsíce se nìkolikrát 
pokusila o útìk, z toho dvakrát 
úspìšnì. Pandy chováme v pøí-
rodním výbìhu, jehož dominant-
ním prvkem je vzrostlý akát. Hraze-
ní výbìhu tvoøí døevìná palisáda 
a v pohledové èásti sklo. Palisá-
da je chránìna proti šplhání zví-

1.

Odchov pandy èervené 
Ing. Petra Padalíková
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øat dvìma øadami elektrického 
ohradníku ve spodní a horní èás-
ti. Jako vodiè je použito klasické 
lanko s výpletem vodicích drátù. 
Jeden z útìkù Geeny byl pøímo 
pozorován, zvíøe bez problémù 

vyšplhalo po palisádì a i pøes pøí-
mý kontakt s elektrickým ohrad-
níkem nedošlo k viditelnému zá-
sahu elektrickým proudem. Pojali 
jsme proto podezøení, že hustá srst 
na nášlapné ploše pandích tlap 
je dokonalým izolátorem. Z toho-
to dùvodu byl výbìh pand posí-
len o další, støedovou øadu elek-
trického ohradníku z ocelového 
drátu, který vede elektrické pulzy 
úèinnìji. Toto opatøení se ukázalo 
jako dostateèné a Geena od této 
chvíle hrazení výbìhu již nepøeko-
nala.

Na zaèátku jara 2007 byla 
u obou pand pozorována zvýše-
ná pohybová aktivita a u samce 
také èasté teritoriální znaèkování. 
Páøení však pozorováno nebylo. 
Samec Sole dovršil v tomto roce 
desátý rok života. Literatura uvádí, 
že pandy jsou plodné maximálnì 
do dvanáctého roku. Sole se tedy 
blížil hranici neplodnosti, takže 
i pøes pozorovanou aktivitu v jar-

ním období nebylo jisté, zda byla 
Geena úspìšnì odpáøena. Bøe-
zost pand èervených trvá 90–140 
dní. Velké rozmezí v tomto údaji 
souvisí s tím, že vývoj oplozeného 
vajíèka mùže být pozastaven po 

dobu 20–70 dní. Tento jev se na-
zývá latentní bøezost a jeho hlav-
ním smyslem je naèasovat porod 
mláïat do optimálního roèního 
období, popø. umožnit samici, aby 
se dostala pøed nadcházejícím 
porodem do optimální výživné 
kondice. Období porodù u pand 
spadá do letních mìsícù èervna 
a èervence. V našem výbìhu je 
pøipraveno celkem šest úkrytù pro 
pøípadný porod a odchov mlá-
ïat. Jedná se o kamenné doupì, 
úkryt vytvoøený z betonových skru-
ží a ètyøi døevìné boudy rùzných 
tvarù. Do jedné z døevìných bud 
se zakládá miska s krmením.

Dne 8. 7. 2007 ošetøovatelé zjis-
tili v jedné z døevìných bud dvì 
mláïata. Zajímavostí je, že Geena 
si k porodu vybrala stejnou boudu 
jako samice v roce 2001. Mláïata 
mìla kávové zbarvení. Vzhledem 
k tomu, že se jednalo o první po-
rod samice, zavedli jsme pøísná 
opatøení – do výbìhu mìli pøístup 

pouze ošetøovatelé. V prvních 
týdnech ve výbìhu neprovádìli 
úklid, pouze zakládali krmení, aby 
samice byla co nejménì rušena. 
Kvùli tropickým vedrùm bylo do 
výbìhu instalováno kropítko, které 

pandy s oblibou využívaly. Geena 
se ukázala být velmi vzornou mat-
kou. Mláïata èasto pøenášela 
mezi jednotlivými budkami ve vý-
bìhu. Po prvním mìsíci mìla mlá-
ïata již otevøené oèi a pohybova-
la se v boudì, jejich srst postupnì 
tmavla (obr. 2). Ve vìku pøibližnì 
dvou mìsícù se jejich zbarvení již 
podobalo dospìlým jedincùm, 
jedno z mláïat má výraznì svìt-
lejší oblièejovou masku.

Dne 26. 9. 2007 jsme proved-
li první fyzickou kontrolu mlá-
ïat, odèervení a aplikaci èipù 
(obr. 3). Mláïata byla v dobrém 
výživném stavu a vnìjší pohlav-
ní znaky ukázaly na dva samce. 
V následujícím období zaèala 
mláïata ve veèerních hodinách 
sama opouštìt úkryt a pozorovali 
jsme jejich hru ve výbìhu. Od kon-
ce listopadu projevovala mláïa-
ta aktivitu i v prùbìhu dne. Jejich 
pohyby byly již mnohem obratnìj-
ší. Ve ètyøech mìsících jsme popr-

2.
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vé pozorovali malé pandy konzu-
movat bambus.

Dne 16. 11. 2007 jsme v ranních 
hodinách zpozorovali zhoršenou 
koordinaci pohybù Geeny. Kon-
trolní odchyt odhalil špatný výživ-
ný stav. Prvoodchov samici i pøes 
veškerou naši péèi viditelnì velmi 
vyèerpal. Geenu jsme proto ihned 
oddìlili do zázemí a zahájili inten-
zivní podpùrnou léèbu. V pøírodì 
mláïata bìžnì zùstávají se sami-
cí do další páøící sezony, popøípa-
dì až do vrhu dalších mláïat. My 
jsme byli nuceni mláïata oddìlit 
ve vìku 4 mìsícù. Do krmné dáv-
ky jsme jim proto zaøadili rùzné 
druhy mléèných kaší a vitamino-
vou pastu Calopet. Malé pandy 
tento pøedèasný odstav pøeèka-
ly bez problémù. Intenzivní rodi-
èovské role se ujal otec (obr. 4), 
s obìma mláïaty èasto nocoval 
v jedné boudì a také si s nimi 
hrál ve výbìhu.

Obì mláïata se v naší zoo tì-
šila velké popularitì. Jejich další 
osud urèil koordinátor evropského 
chovu – jeden ze sameèkù v pøíš-
tím roce zamíøí do Zoo Kronberg 

v Nìmecku a druhý do Zoo Pra-
ha. Nezbývá než doufat, že chov-
ný pár zopakuje letošní úspìšný 
odchov i v pøíštích letech.

4.

3.
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stav k 1.1.2007 odchov pøíchod úhyn odchod stav 
k 31.12.2007

adax 3.1   1.0 0.1 2.0

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

aguti støedoamerický 1.1.1    0.0.1 1.1

Dasyprocta punctata RDB=LR

alpaka 3.8 3.2 1.0 2.0 3.1 2.9

Vicugna pacos  

anoa nížinný 3.2     3.2

Bubalus depressicornis EEP,ISB,RDB=EN,CITES=I

antilopa jelení 7.3 1.2  1.0  7.5

Antilope cervicapra RDB=NT

babirusa 1.1     1.1

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

fosa 1.1  1.0   2.1

Cryptoprocta ferox EEP,ISB,RDB=EN

gepard štíhlý 1.2  0.1 0.1 0.1 1.1

Acinonyx jubatus EEP,ISB,RDB=VU,CITES=I

gibon bìlolící 2.2.2   1.0 0.1 1.1.2

Nomascus leucogenys leucogenys EEP,ISB,RDB=EN,CITES=I

guanako 0.2     0.2

Lama guanicoe RDB=LR

gueréza pláštíková 1.4   1.0  0.4

Colobus guereza caudatus ESB,RDB=LR

hulman jávský 1.3 0.1  1.0  0.4

Trachypithecus auratus RDB=EN

hulman posvátný 1.4     1.4

Semnopithecus entellus ESB,RDB=LR,CITES=I

hulman støíbrný 0.2     0.2

Trachypithecus cristatus  

irbis 1.1     1.1

Uncia uncia EEP,ISB,RDB=EN,CITES=I

jelen bìlohubý 2.4 0.2  1.0  1.6

Cervus albirostris RDB=VU

kaloò pobøežní 5.2 0.0.1    5.2.1

Pteropus hypomelanus RDB=LR

kapybara 0.1     0.1

Hydrochaeris hydrochaeris RDB=LR

karakal 1.0   1.0   

Caracal caracal ISB,RDB=LC,CITES=I

klokan obrovský 1.0   1.0   

Macropus giganteus ESB,RDB=LR

savci (Mammalia)

Stavy zvíøat k 31. 12. 2007
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stav k 1.1.2007 odchov pøíchod úhyn odchod stav 
k 31.12.2007

koèka bažinná 1.0     1.0

Felis chaus RDB=LC

koèka krátkouchá 1.0     1.0

Prionailurus bengalensis euptilura RDB=LC

koèka rybáøská   2.1  1.1 1.0

Prionailurus viverrinus EEP,ISB,RDB=VU

koèka slaništní 2.1    1.0 1.1

Oncifelis geoffroyi EEP,RDB=NT,CITES=I

koèkodan Brazzùv 1.2 1.0    2.2

Cercopithecus neglectus ESB,RDB=LR

koèkodan diadémový 2.2   1.1  1.1

Cercopithecus mitis RDB=LR

koèkodan Dianin 1.1     1.1

Cercopithecus diana diana EEP,ISB,RDB=EN,CITES=I

koèkodan mona 1.0    1.0  

Cercopithecus mona RDB=LR

kosman zakrslý 1.1 0.0.2    1.1.2

Callithrix pygmaea RDB=LC

kotul veverovitý 1.1     1.1

Saimiri sciureus EEP,RDB=LC

koza domácí 1.2 2.1  1.0 2.1 0.2

Capra hircus  

koza domácí – kamerunská 3.11 8.6   7.10 4.7

Capra hircus  

kùò domácí – pony 1.4 1.1   0.2 2.3

Equus caballus  

lachtan tmavý 1.0     1.0

Zalophus californianus ESB,RDB=LR

lama krotká 2.3 1.2   1.0 2.5

Lama glama  

lemur kata 2.2  1.0  2.0 1.2

Lemur catta ESB,RDB=VU,CITES=I

lenochod dvouprstý 1.2 0.0.1   0.1 1.1.1

Choloepus didactylus ESB,RDB=LC

lev konžský 1.1     1.1

Panthera leo bleyenberghi RDB=VU

levhart mandžuský 1.2     1.2

Panthera pardus orientalis EEP,ISB,RDB=CR,CITES=I

levhart perský 1.0     1.0

Panthera pardus saxicolor EEP,ISB,RDB=EN,CITES=I

lvíèek zlatý 1.1   0.1  1.0

Leontopithecus rosalia EEP,ISB,RDB=EN,CITES=I

makak kápový 2.3 1.0    3.3

Macaca radiata RDB=LR

savci (Mammalia)
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stav k 1.1.2007 odchov pøíchod úhyn odchod stav 
k 31.12.2007

makak lví 3.0    3.0  

Macaca silenus EEP,ISB,RDB=EN,CITES=I

mandril 1.4     1.4

Mandrillus sphinx EEP,RDB=VU

mangusta žíhaná 1.3     1.3

Mungos mungo RDB=LR

mara stepní 2.1.1 0.0.1    2.1.2

Dolichotis patagonum RDB=LR

medvìd malajský 2.5     2.5

Helarctos malayanus ESB,RDB=DD,CITES=I

muntžak malý 1.1 0.0.1    1.1.1

Muntiacus reevesi RDB=LR

mýval jižní 2.1   1.0  1.1

Procyon cancrivorus RDB=LR

nilgau 2.6 2.0  0.1 1.4 3.1

Boselaphus tragocamelus RDB=LC

nosál èervený   1.2   1.2

Nasua nasua RDB=LR

nosorožec tuponosý jižní 1.2     1.2

Ceratotherium simum simum EEP,ISB,RDB=NT

ocelot velký 1.1   0.1  1.0

Leopardus pardalis RDB=LC,CITES=I

orangutan 1.0     1.0

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

orangutan bornejský 2.1 1.0    3.1

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

osel somálský 3.3 1.1 0.1  0.1 4.4

Equus africanus somalicus EEP,ISB,RDB=CR,CITES=I

ovce domácí – kamerunská 5.6 0.2  1.0 3.0 1.8

Ovis aries aries  

panda èervená 1.1 2.0    3.1

Ailurus fulgens fulgens EEP,ISB,RDB=EN,CITES=I

pásovec štìtinatý 1.1     1.1

Chaetophractus villosus RDB=LC

pekari páskovaný 1.2     1.2

Pecari tajacu RDB=LR

pes domácí 1.0    1.0  

Canis familiaris  

rosomák sibiøský 0.1  1.0   1.1

Gulo gulo sibirica EEP,RDB=VU

serau malý 0.1     0.1

Naemorhedus crispus ESB,ISB,RDB=LR

sika vietnamský 2.6 1.4   2.4 1.6

Cervus nippon pseudaxis EEP,ISB,RDB=CR

savci (Mammalia)
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stav k 1.1.2007 odchov pøíchod úhyn odchod stav 
k 31.12.2007

slon bengálský 0.2     0.2

Elephas maximus bengalensis EEP,RDB=EN,CITES=I

surikata 3.1     3.1

Suricata suricatta RDB=LR

tamarín pinèí 2.3   1.0  1.3

Saguinus oedipus EEP,ISB,RDB=EN,CITES=I

tamarín žlutoruký 2.2 1.1 0.2  1.2 2.3

Saguinus midas midas ESB,RDB=LC

tapír jihoamerický 1.0  0.1   1.1

Tapirus terrestris EEP,RDB=VU

tuleò obecný 1.1     1.1

Phoca vitulina RDB=LR

tygr sumaterský 1.0    1.0  

Panthera tigris sumatrae EEP,ISB,RDB=CR,CITES=I

vari èernobílý 5.2    0.1 5.1

Varecia variegata EEP,ISB,RDB=EN,CITES=I

vari èervený 2.3    0.2 2.1

Varecia rubra EEP,ISB,RDB=CR,CITES=I

velbloud dvouhrbý – domácí 1.4 1.1 0.1  1.1 1.5

Camelus bactrianus RDB=CR

veverka Prévostova 1.1 0.0.1    1.1.1

Callosciurus prevostii RDB=LR

vlk høivnatý 1.0 0.1 0.1   1.2

Chrysocyon brachyurus EEP,ISB,RDB=NT

voduška èervená 1.3 2.1    3.4

Kobus leche kafuensis ISB,RDB=VU

voduška jelenovitá 1.2  0.2 0.1  1.3

Kobus ellipsiprymnus defassa RDB=LR

vydra malá 1.1 1.0    2.1

Amblonyx cinerea ISB,RDB=NT

zebra Hartmannové 3.9 2.0   2.1 3.8

Equus zebra hartmannae EEP,ISB,RDB=EN

žirafa Rothschildova 1.3     1.3

Giraffa camelopardalis rothschildi EEP,RDB=LR

alexandr malý 1.1 0.0.2   0.0.2 1.1

Psittacula krameri RDB=LC

alexandr velký 1.1 0.0.3   0.0.3 1.1

Psittacula eupatria RDB=LC

amazoòan modroèelý   0.0.1   0.0.1

Amazona aestiva RDB=LC

amazoòan pomouèený 2.1     2.1

Amazona farinosa RDB=LC

savci (Mammalia)

ptáci (Aves)
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stav k 1.1.2007 odchov pøíchod úhyn odchod stav 
k 31.12.2007

amazoòan žlutolící 2.2     2.2

Amazona autumnalis RDB=LC

ara arakanga 1.0     1.0

Ara macao RDB=LC,CITES=I

ara ararauna 3.5 2.1   1.2 4.4

Ara ararauna RDB=LC

ara vojenský 3.3 0.1   1.1 2.3

Ara militaris ISB,RDB=VU,CITES=I

ara zelenokøídlý 1.1  1.1   2.2

Ara chloroptera RDB=LC

arassari èernohrdlý 1.1   1.1   

Pteroglossus aracari RDB=LC

emu hnìdý 1.1     1.1

Dromaius novaehollandiae RDB=LC

hoko èervený 1.2    0.1 1.1

Crax rubra RDB=NT

holub chocholatý 1.1     1.1

Ocyphaps lophotes RDB=LC

husice egyptská 1.1     1.1

Alopochen aegyptiacus RDB=LC

kachnièka mandarinská 1.0     1.0

Aix galericulata RDB=LC

kakadu Goffinùv 1.2 0.1 0.1  0.2 1.2

Cacatua goffini RDB=NT,CITES=I

kakadu molucký 1.1  1.0   2.1

Cacatua moluccensis EEP,RDB=VU,CITES=I

korela chocholatá 3.1 0.0.4   0.0.4 3.1

Nymphicus hollandicus RDB=LC

korunáè vìjíøový 1.1     1.1

Goura victoria ESB,ISB,RDB=VU

krkavec velký 1.1.1    0.0.1 1.1

Corvus corax CROH=OH,RDB=LC

køepel kalifornský 3.1     3.1

Lophortyx californica RDB=LC

køepelka korunkatá 1.1     1.1

Rollulus rouloul RDB=NT

lori zelenoocasý 1.1     1.1

Lorius chlorocercus RDB=LC

majna Rothschildova 1.0  0.2 0.1  1.1

Leucopsar rothschildi EEP,RDB=CR,CITES=I

marabu africký 1.1   0.1  1.0

Leptoptilos crumeniferus ESB,RDB=LC

nandu pampový 0.1.5     0.1.5

Rhea americana RDB=NT

ptáci (Aves)
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stav k 1.1.2007 odchov pøíchod úhyn odchod stav 
k 31.12.2007

orel okrový 1.2     1.2

Aquila rapax RDB=LC

papoušek konžský 1.1 0.0.1   0.0.1 1.1

Poicephalus gulielmi RDB=LC

papoušek královský 2.2    2.2  

Alisterus scapularis RDB=LC

papoušek vlnkovaný 0.0.63 0.0.42   0.0.80 0.0.25

Melopsittacus undulatus RDB=LC

páv korunkatý 3.6     3.6

Pavo cristatus RDB=LC

plameòák – hybrid 0.1     0.1

Phoenicopterus sp.  

plameòák rùžový 0.0.10     0.0.10

Phoenicopterus ruber roseus RDB=LC

puštík bìlavý pobaltský 1.1 1.1   1.1 1.1

Strix uralensis liturata CROH=KOH,RDB=LC

puštík obecný 1.1   1.0  0.1

Strix aluco RDB=LC

raroh velký 2.2 0.1    2.3

Falco cherrug CROH=KOH,RDB=EN

rýžovník šedý 0.0.2     0.0.2

Padda oryzivora RDB=VU

sova pálená 1.1 0.0.6   0.0.6 1.1

Tyto alba CROH=SOH,RDB=LC

sovice snìžní 1.1 2.2   2.2 1.1

Nyctea scandiaca RDB=LC

sup himálajský 1.1     1.1

Gyps himalayensis RDB=LC

sup mrchožravý 0.1     0.1

Neophron percnopterus percnopterus ESB,RDB=LC

turako fialový 1.2     1.2

Musophaga violacea ESB,RDB=LC

tyran bentevi 1.0     1.0

Pitangus sulphuratus RDB=LC

výr velký 1.1     1.1

Bubo bubo CROH=OH,RDB=LC

zebøièka pestrá 13.7.3    1.0.3 12.7

Taeniopygia guttata RDB=LC

zoborožec vrásèitý 3.2    2.1 1.1

Aceros corrugatus EEP,RDB=NT

žako šedý 1.1     1.1

Psittacus erithacus RDB=LC

ptáci (Aves)
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stav k 1.1.2007 odchov pøíchod úhyn odchod stav 
k 31.12.2007

agama bradatá 1.2.4   0.0.1  1.2.3

Pogona vitticeps  

agama koèinèinská 1.1.9    1.1 0.0.9

Physignathus cocincinus  

aligátor americký 1.1     1.1

Alligator mississippiensis  

cyklagras obrovský 1.0     1.0

Hydrodynastes gigas  

dlouhokrèka australská 1.2     1.2

Chelodina longicollis  

dlouhokrèka èervenobøichá   0.0.3   0.0.3

Emydura subglobosa RDB=LR

hroznýš královský 0.1     0.1

Boa constrictor  

hroznýšovec kubánský 2.2.5    0.0.5 2.2

Epicrates angulifer EEP,RDB=LR

chameleon pardálí   1.0   1.0

Furcifer pardalis  

kajmánek malý 1.2     1.2

Paleosuchus trigonatus  

korálovka mexická 0.0.2     0.0.2

Lampropeltis mexicana greeri  

korálovka pruhovaná 1.0     1.0

Lampropeltis getula getula  

korálovka pruhovaná 1.0     1.0

Lampropeltis getula floridana  

korálovka sedlatá 1.1     1.1

Lampropeltis triangulum campbelli  

korálovka sedlatá honduraská 1.2 0.0.6    1.2.6

Lampropeltis triangulum hondurensis  

korálovka sedlatá sinaloaská 2.2 0.0.19 0.0.1  0.0.18 2.2.2

Lampropeltis triangulum sinaloae  

kožnatka èínská 1.0     1.0

Pelodiscus sinensis RDB=VU

krajta královská 1.1     1.1

Python regius  

krajta møížkovaná 1.1     1.1

Python reticulatus  

krajta písmenková 0.1     0.1

Python sebae  

krajta zelená 0.2     0.2

Morelia viridis  

krokodýl èelnatý 1.0     1.0

Osteolaemus tetraspis ESB,RDB=VU,CITES=I

plazi (Reptilia)
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stav k 1.1.2007 odchov pøíchod úhyn odchod stav 
k 31.12.2007

leguán kubánský 1.2     1.2

Cyclura nubila nubila ISB,RDB=VU,CITES=I

scink dlouhonohý 1.0.3     1.0.3

Eumeces schneideri  

užovka èerná 0.0.1     0.0.1

Pantherophis obsoleta quadrivittata  

užovka èervená 0.0.1    0.0.1  

Pantherophis guttatus  

varan Hornùv 1.1   1.0  0.1

Varanus panoptes horni  

želva amboinská 0.0.3     0.0.3

Cuora amboinensis ESB,RDB=VU

želva ètyøprstá   0.0.10 0.0.1  0.0.9

Testudo horsfieldii RDB=VU

želva indická 1.0     1.0

Indotestudo travancorica RDB=EN

želva nádherná 5.8.21   0.0.3 0.0.17 5.8.1

Trachemys scripta elegans RDB=LR

želva uhlíøská 6.1.8  0.1  0.0.4 6.2.4

Chelonoidis carbonaria  

želva zelenavá   2.0 1.0  1.0

Testudo hermanni RDB=LR

želva zubatá 0.0.7     0.0.7

Cyclemys dentata RDB=LR

plazi (Reptilia)



37

stav 
k 31.12.2007

drápatka vodní 1.1.9

Xenopus laevis laevis RDB=LC

hrabatka drsná 1.2

Pyxicephalus adspersus RDB=LC

kuòka východní 2.4.1

Bombina orientalis RDB=LC

létavka køížová 0.0.8

Polypedates cruciger RDB=LC

listovnice pestrá 0.0.7

Phyllomedusa hypochondrialis RDB=LC

parosnièka nádherná 0.0.2

Kaloula pulchra RDB=LC

pralesnièka azurová 0.0.4

Dendrobates azureus ESB,RDB=VU

pralesnièka barvíøská 0.0.5

Dendrobates tinctorius RDB=LC

pralesnièka batiková 0.0.26

Dendrobates auratus RDB=LC

pralesnièka brazilská 0.0.2

Dendrobates galactonotus RDB=LC

pralesnièka èernožlutá 0.0.3

Epipedobates trivittatus RDB=LC

pralesnièka harlekýn 0.0.8

Dendrobates leucomelas RDB=LC

pralesnièka pruhovaná 0.0.7

Phyllobates vittatus RDB=EN

pralesnièka strašná 0.0.12

Phyllobates terribilis RDB=EN

ropucha 0.0.4

Bufo sp.  

ropucha jihoasijská 0.0.5

Bufo melanosticus RDB=LC

rosnice siná 0.0.18

Pelodryas caerulea RDB=LC

rosnièka vèelí 0.0.11

Phrynohyas resinifictrix RDB=LC

víèkovnice yucatanská 0.0.6

Triprion petasatus RDB=LC

žebrovník Waltlùv 0.0.10

Pleurodeles waltl RDB=NT

stav 
k 31.12.2007

dánio pruhované 0.0.2

Danio rerio  

gurama velká 0.0.3

Osphronemus goramy  

jeseter malý 0.0.3

Acipenser ruthenus RDB=VU

jeseter sibiøský 0.0.2

Acipenser baerii RDB=VU

karas zlatý 0.0.40

Carassius auratus  

keøíèkovec jihoafrický 0.0.3

Clarias gariepinus  

krunýøovec øasnatý 0.0.22

Ancistrus cirrhosus  

labeo èervenoploutvé 0.0.4

Epalzeorhynchos frenatum  

myloplus èervenoploutvý 0.0.5

Myloplus rubripinnis  

nožovec 0.0.10

Xenomystus sp.  

ostnovec 0.0.5

Ctenopoma kingsleyae  

pakeøíèkovec obecný 0.0.3

Heteropneustes fossilis  

pancéøníèek kropenatý 0.0.13

Megalechis thoracata  

pancéøníèek zelený 0.0.14

Corydoras aeneus  

pangas dolnooký 0.0.8

Pangasius hypophthalmus  

parmièka purpurová 0.0.6

Puntius nigrofasciatus RDB=LR

parmièka Schwanenfeldova 0.0.7

Barbodes schwanenfeldii  

parmièka z Odìsy 0.0.3

Puntius sp.  

parmièka žraloèí 0.0.8

Balantiocheilos melanopterus RDB=EN

peøovec skvrnitý 0.0.14

Synodontis eupterus  

pestøenec tanganický 0.0.10

Neolamprologus brichardi RDB=LC

piaraktus plodožravý 0.0.4

Piaractus brachypomus  

obojživelníci (Amphibia) ryby (Pisces)
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obojživelníci (Amphibia)

stav 
k 31.12.2007

piraòa Nattererova 0.0.8

Pygocentrus nattereri  

sekavka nádherná 0.0.2

Botia macracantha  

sekavka pøíènopruhá 0.0.1

Botia hymenophysa  

skalára amazonská 0.0.2

Pterophyllum scalare  

sumèík støíbøitý 0.0.1

Schilbe mystus RDB=VU

sumíèek indický 0.0.3

Mystus vittatus  

tetra citronová 0.0.15

Hyphessobrycon pulchripinnis  

tetra èerná 0.0.10

Gymnocorymbus ternetzi  

tetra krvavá 0.0.9

Hyphessobrycon eques  

tetra køivopruhá 0.0.6

Thayeria boehlkei  

tetra slepá 0.0.10

Astyanax jordani RDB=VU

tilápie 0.0.1

Tilapia mariae  

tlamovec 0.0.8

Aulonocara sp.  

tlamovec Lombardùv 0.0.10

Metriaclima lombardoi  

tlamovec pestrý 0.0.6

Melanochromis auratus RDB=LC

tlamovec pøíènopruhý 0.0.16

Pseudotropheus zebra  

trnovec høebenoèelý 0.0.6

Agamyxis pectinifrons  

sklípkan kadeøavý 0.0.1

Brachypelma albopilosum  

sklípkan plaménkový 0.0.1

Brachypelma auratum  

veleštír obrovský 0.0.5

Pandinus imperator  

sklípkan nejvìtší 0.1

Theraphosa blondi  

ryby (Pisces)

bezobratlí (Evertebrata)
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odchov

tamarín žlutoruký 1.1

Saguinus midas midas

velbloud dvouhrbý – domácí 1.1

Camelus bactrianus

veverka Prévostova 0.0.1

Callosciurus prevostii

vlk høivnatý 0.1

Chrysocyon brachyurus

voduška èervená 2.1

Kobus leche kafuensis

vydra malá 1.0

Amblonyx cinerea

zebra Hartmannové 2.0

Equus zebra hartmannae

odchov

alpaka 3.2

Vicugna pacos

antilopa jelení 1.2

Antilope cervicapra

hulman jávský 0.1

Trachypithecus auratus

jelen bìlohubý 0.2

Cervus albirostris

kaloò pobøežní 0.0.1

Pteropus hypomelanus

koèkodan Brazzùv 1.0

Cercopithecus neglectus

kosman zakrslý 0.0.2

Callithrix pygmaea

koza domácí 2.1

Capra hircus

koza domácí – kamerunská 8.6

Capra hircus

kùò domácí – pony 1.1

Equus caballus

lama krotká 1.2

Lama glama

lenochod dvouprstý 0.0.1

Choloepus didactylus

makak kápový 1.0

Macaca radiata

mara stepní 0.0.1

Dolichotis patagonum

muntžak malý 0.0.1

Muntiacus reevesi

nilgau 2.0

Boselaphus tragocamelus

orangutan bornejský 1.0

Pongo pygmaeus pygmaeus

osel somálský 1.1

Equus africanus somalicus

ovce domácí – kamerunská 0.2

Ovis aries aries

panda èervená 2.0

Ailurus fulgens fulgens

sika vietnamský 1.4

Cervus nippon pseudaxis

Odchovy

savci (Mammalia) savci (Mammalia)
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odchov

alexandr malý 0.0.2

Psittacula krameri

alexandr velký 0.0.3

Psittacula eupatria

ara ararauna 2.1

Ara ararauna

ara vojenský 0.1

Ara militaris

kakadu Goffinùv 0.1

Cacatua goffini

korela chocholatá 0.0.4

Nymphicus hollandicus

papoušek konžský 0.0.1

Poicephalus gulielmi

papoušek vlnkovaný 0.0.42

Melopsittacus undulatus

puštík bìlavý pobaltský 1.1

Strix uralensis liturata

raroh velký 0.1

Falco cherrug

sova pálená 0.0.6

Tyto alba

sovice snìžní 2.2

Nyctea scandiaca

korálovka sedlatá honduraská 0.0.6

Lampropeltis triangulum hondurensis

korálovka sedlatá sinaloaská 0.0.19

Lampropeltis triangulum sinaloae

pralesnièka pruhovaná 0.0.1

Phyllobates vittatus

plazi (Reptilia)

obojživelníci (Amphibia)

ptáci (Aves)
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Èinnost ekonomického oddìlení
Jana Èerná

V roce 2006 Zoologická zahrada Ústí nad Labem zamìstnávala 59,52 pøepoètených pracovníkù.

Hodnocení ekonomické situace (v tis. Kè)

Položka v tis. Kè

Nákup materiálu 2.290,48

Nákup krmení 3.046,79

Spotøeba pohonných hmot 404,09

Elektrická energie 2.615,07

Spotøeba vody + stoèné 1.332,69

Opravy dlouhodobého majetku 911,57

Mzdové prostøedky 12.450,63

Odvody z mezd 4.351,80

Odpisy dlouhodobého majetku 2.000,00

Ostatní náklady 7.044,18

Náklady celkem 36.447,30

Tržby ze vstupného 7.790,21

Ostatní výnosy (dary…) 617,22

Zapojení zisku z doplòkové èinnosti (prodej, reklama, nájmy…) 1.837,06

Zapojení fondù 0,00

Pøíspìvek zøizovatele 23.563,97

Pøíspìvek MŽP na provoz 2.644,27

Výnosy celkem 36.452,73

Hospodáøský výsledek (zisk) 5,43

Nejnákladnìjší položkou orga-
nizace jsou mzdy vèetnì odvo-
dù. Prùmìrnì dosahovaná mzda 
v roce 2007 èinila 18.186 Kè na 
pracovníka.

Další významnou nákladovou 
položkou jsou náklady na krmení 
(obr. 1). Oproti pøedcházejícímu 
roku došlo k nárùstu tìchto nákla-
dù, a to v dùsledku pøíchodu no-
vých zvíøat do zoo a zvýšení cen. 
Pro zajímavost mohu uvést, že 
v roce 2007 zvíøata zkonzumovala 
pøes 9 tun banánù, 4,8 tuny drùbe-
žího masa, 12,36 tuny masa hovì-
zího, 5,4 tuny ryb a 36 584 myší.

Náklady na elektrickou energii 
jsou v roce 2007 rozdìleny na ná-
klady na elektrickou energii pro 
bìžnou spotøebu (1.366,29 tis. Kè) 
a náklady na spotøebu elektrické 
energie na chod tepelných èer-
padel používaných pro vytápìní 
celé zoo (1.248,75 tis. Kè).

1.
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Spotøeba vody je, pokud jde 
o objem, za posledních pìt let 
stejná. Dochází k nárùstu nákla-
dù za vodné a stoèné v dùsledku 
zvyšování cen. Nejvìtšími zvíøecí-
mi spotøebiteli vody jsou lachtani  
(obr. 2) a tuleni. Celkem jsme spo-
tøebovali zhruba 24 000 m3.

Prostøedky na opravy dlouho-
dobého majetku z provozního 
rozpoètu zoo byly vynaloženy na 
následující úèely: opravy motoro-
vých vozidel, oprava pavilonu še-
lem, oprava správní budovy, chla-
zení, drobné opravy u orangutanù 
a opravy bytového fondu zoo.

Významnou položkou jsou i in-
vestice a opravy z prostøedkù zøi-
zovatele. Došlo k rekonstrukci bý-

valé budovy technického úseku, 
jejíž horní èást byla pøetvoøena na 
restauraci, byl zakoupen vláèek 
na pøepravu návštìvníkù z dolní 
èásti zoo k nejvyššímu bodu za-
hrady (obr. 3) a zapoèala rekon-
strukce ubytovny a výbìhu po 
babirusách na ubytovnu a výbìh 
pro tapíry.

Vlastní výnosy organizace jsou 
tvoøeny pøíjmy ze vstupného, pro-
nájmu, reklamy a darù od spon-
zorù. 

V roce 2007 došlo k dalšímu 
nárùstu návštìvnosti (obr. 4), kdy 
poèet návštìvníkù dosáhl èísla 
165 235, což je o 25 879 návštìvní-
kù více než v roce 2006.

Prùmìrná cena vstupenky do 
zoologické zahrady, kterou zapla-
til návštìvník v roce 2007, èinila 
46,98 Kè (dospìlí, dìti, dìti do tøí 
let, ZTP, permanentní vstupenky 
atd.), aèkoli prùmìrné náklady na 
jednu vstupenku byly 220,58 Kè. 
Rozdíl byl kryt ze zisku z doplòkové 
èinnosti zoo (nájmy, reklama, dary 
atd.) ve výši 11,12 Kè, dále z pøí-
spìvkù od zøizovatele (146,36 Kè) 
a Ministerstva životního prostøedí 
ÈR (16,12 Kè). MŽP pøispívá na 
krytí èásti nákladù na chov ohro-
žených druhù zvíøat a zvíøat hendi-
kepovaných, která jsou umístìna 
v zoo. Prostøedky z MŽP byly použi-
ty na èásteènou úhradu nákladù 
na krmení, energie, veterinární 
péèi o chovaná zvíøata, èlenství 
zoo ve svìtových svazech a sdru-
ženích zoologických zahrad a na 
projekty zpracované a odsouhla-
sené UCSZ na podporu vzdìlání 
a zachování biodiverzity svìtové 
fauny.

V doplòkové èinnosti za rok 2007 
byly pøíjmy tvoøeny pøíjmy z ná-
jmu bytù a nebytových prostor ve 
výši 708,04 tis. Kè, pøíjmy z reklamy 
1.606,08 tis. Kè, tržbami z prodeje 
zboží 332,24 tis. Kè a ostatními pøí-
jmy 681,16 tis. Kè (pøíjmy z provozu 
skákacího hradu, prodeje krmení 
v dìtském koutku zoo, provize od 
dodavatelù zboží atd.).

Výsledky hospodaøení jsou i v ro-
ce 2007 ovlivnìny skuteèností, že 

2.

3.



44

od 1. 10. 2004 se Zoologická za-
hrada Ústí nad Labem, p. o., stala 
po novele zákona è. 235/2004 Sb. 
plátcem danì z pøidané hodno-
ty (dále DPH). Dle tohoto zákona 
odvádí zoo DPH jak z hlavní, tak 
z doplòkové èinnosti – ekonomic-
ké èinnosti.

Zdanitelným plnìním z hlavní 
èinnosti se v zoo na výstupu staly 
zejména tržby ze vstupného, ze 
kterého dle pøílohy 2 výše citova-
ného zákona odvádí zoo sníže-
nou sazbu DPH; v roce 2007 se 
jednalo o 5 %.

Z vedlejší èinnosti se odvádí 
DPH zejména z pøíjmù z reklamy 
(19 %), prodeje suvenýrù (19 %), 
prodeje živých zvíøat (5 %) a z li-
kvidace kadáverù (19 %). Další 
èinnosti, jako provoz skákacího 
hradu apod., jsou zaøazeny do 
19% sazby DPH. Osvobozeným 
plnìním jsou pro úèely zákona 

o DPH dary na chov vzácných 
a ohrožených druhù zvíøat.

Zdanitelným plnìním na vstupu 
jsou všechny vstupy od plátcù DPH 
pro hlavní, ale i doplòkovou èin-
nost za materiál, zboží a služby za-
øazené do jednotlivých sazeb DPH 
v daném zdaòovacím období.

Poté co se zoo stala plátcem 
DPH, probìhlo v organizaci míst-

ní šetøení Finanèního úøadu Ústí 
nad Labem s konstatováním, že 
námi zvolený postup a výklad zá-
kona je správný. V èervenci 2006 
vyzval FÚ zoologickou zahradu 
k doložení skuteèností uvedených 
v jednotlivých øádcích daòového 
pøiznání. Pøi místním šetøení zmì-
nil Finanèní úøad Ústí nad Labem 
stanovisko a konstatoval, že dle  
§ 61 zákona è. 235/2004 Sb. je èin-
nost zoologické zahrady zaøaze-
na do SKP 92.53, tedy do skupiny 
SKP 92, která sdružuje rekreaèní, 
kulturní a sportovní èinnost, tedy 
èinnosti osvobozené od DPH jak 
na výstupu, tak i vstupu. Protože 
však jednotlivé èinnosti zaøazené 
do SKP 92 nejsou pøesnì rozèle-
nìny na èásti, kde by byly vyjme-
novány pouze èinnosti sportovní 
nebo èinnosti kulturní èi èinnosti 
rekreaèní, není možné z daného 
èlenìní SKP 92 jednoznaènì urèit, 

zda SKP 92.53 – èinnost zoologic-
kých a botanických zahrad – spa-
dá do té které kategorie, a jestli je 
tudíž ve smyslu § 61 osvobozeným 
plnìním, na které se odvolává FÚ 
Ústí nad Labem – kulturní èinností.

Dále zoo ve svém vyjádøení 
uvedla, že osobami povinnými 
k dani jsou fyzické nebo právnic-
ké osoby, které samostatnì usku-

teèòují ekonomické èinnosti, jež 
vykonávají  soustavnì, a splòují 
i další podmínku, totiž že využívají 
hmotný a nehmotný majetek za 
úèelem získání pøíjmù po celý rok. 
Rozhodující pro èinnost zoo je její 
zøizovací listina, ve které je uve-
deno, že „hlavním úèelem a po-
sláním organizace ZOO Ústí nad 
Labem, p. o., je pøispìt k zacho-
vání biologické rozmanitosti volnì 
žijících živoèichù jejich chovem 
v lidské péèi se zvláštním zøetelem 
na záchranu ohrožených druhù, 
jakož i výchova veøejnosti k ochra-
nì pøírody a vytvoøení prostøedí 
vhodného pro odpoèinek, rekrea-
ci a vzdìlávání...“. Z toho vyplývá, 
že zoo není kulturním zaøízením, 
ale zaøízením výchovným a rekre-
aèním. Z pøezkumu jednotlivých 
èinností uvedených ve zøizovací 
listinì ústecké zoo a jejich zatøí-
dìní do SKP vyplynulo, že veškeré 

èinnosti jsou jiné než ty uvedené 
v § 61 písm. e) zákona è. 235/1992 
Sb. Toto stanovisko bylo podáno 
jako vysvìtlivka na FÚ a následnì 
pøi poukázání na nesoulad mezi 
èeským a evropským právem ve 
vìci uplatnìní DPH postoupeno 
na Ministerstvo financí ÈR. Dosud 
nebylo doøešeno.

4.
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Tak jako každý rok i v roce 2007 
zasáhlo provoznì-technické od-
dìlení svými støedisky údržby, 
dopravy a zahradnictví podstat-
nou mìrou do chodu Zoologic-
ké zahrady Ústí nad Labem, a to 
jednak denním odstraòováním 
bìžných závad, poruch èi vìt-
ších havárií, které v rozsáhlém 
26ha areálu každodennì vznikají, 
a dále spoluprací pøi zajišśování 
vìtších dodavatelských investic 
a oprav. U tìchto dodávek se 
jednalo v zásadì o koordinaèní 
èinnost upøesòující napojení na 
stávající inženýrské sítì a rozvody 
v areálu zoo, o zajištìní podmínek 
výstavby v souladu se specifický-
mi požadavky nepøerušeného 
chovu ohrožených druhù zvíøat 
a dále pak o dokonèovací práce 
vytváøející finální výsledky z hledis-
ka návštìvníkù (osazování kmenù 
– parkosù, umísśování velkých ka-
menù za pomoci tìžké techniky, 
veškeré zahradnické práce vnì 
i uvnitø nových výbìhù). V nepo-
slední øadì sloužilo ke spolupráci 
s externími dodavateli i støedis-
ko dopravy a mechanizace pøi 
výpomocích (zemní práce –  
UNC-060, WARINSKI a sklápìè 
AVIA pro pøesuny a pøevozy zemi-

ny a ostatních materiálù (obr. 1) 
vèetnì mytí kropicím vozem).

Z drobné údržby bych jmeno-
val pøedevším dílenské práce 
(tesaøské, truhláøské, zednické, 
elektrikáøské, zámeènické a vo-
doinstalaèní), které byly oddìle-
ním komplexnì zabezpeèovány 
vèetnì výbìru a zajištìní dodá-
vek vhodných materiálù. Vlast-
ními pracovníky byly realizovány 
napøíklad tyto práce a úkoly:
– drobné zednické práce pøi 

údržbì pavilonù;

– montáž automatického na-
pouštìcího systému spodního 
rezervoáru pitné vody pro do-
pouštìní hlavního zásobníku 
v horní èásti zoo;

– truhláøské práce související 
s údržbou pavilonù se zvíøaty;

– komplexní elektroúdržba;
– opravy kovového oplocení 

i døevìné kulatiny kolem vý-
bìhu jelenù bìlohubých v ná-
vštìvnické èásti obory;

– rekonstrukce hostinského poko-
je ve správní budovì;

– osazení 10 ks informaèních 
panelù kolem expozic a na 
návštìvnických trasách ve 
spolupráci se vzdìlávacím 
a propagaèním oddìlením;

– finální zahradnické úpravy tøí 
nových dìtských koutkù, vybu-
dovaných dodavatelsky firmou 
Tomovy parky, s. r. o.;

– dokonèení druhé èásti Stezky 
dinosaurù ve spodní èásti are-
álu (obr. 2);

– dokonèení pøestavby horní èásti 
budovy provoznì-technického 
oddìlení na africkou restaura-
ci (slavnostní otevøení probìhlo 
v èervenci 2007);

– v prùbìhu roku byla èásteènì 
opravena støecha objektu ustá-
jení zeber;

Èinnost provoznì-technického oddìlení
Jiøí Hanzlík

1.

2.
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– zahradnické støedisko zabezpe-
èovalo v sezonì šestkrát týdnì 
(kromì nedìle) sekání a do-
dávku zeleného krmiva rozvo-
zem až do pavilonù a výbìhù;

– støedisko autodopravy zajiš-
śovalo prùbìžnì po celý rok  
servis strojù a automobilù na-
šeho autoparku s ohledem  
na potøeby provozu celé zoo;

– v prùbìhu roku byly opraveny 
opadané, zvìtralé a znièené 
èásti fasád objektù sloužících 
vìtšinou jako technické zázemí 
pavilonù a sklady;

– oddìlení zajišśovalo separaci, 
skladování a odvoz veškerého 
komunálního a živoèišného 
odpadu vzniklého z èinnosti za-
hrady a nájemcù;

– støedisko údržby zajistilo pra-
videlné revize elektronáøadí 
a rozvodù NN dle plánu revizí 
pro jednotlivé objekty zoo;

– ve spolupráci s agenturou 
VaMa byla nonstop 24 hodin 
zajišśována ostraha areálu 
a úklidové práce pøi provozu 
dvou veøejných WC a kafiler-
ního boxu pro potøeby mìsta 
Ústí nad Labem i zoologické 
zahrady;

– ve spolupráci s externím správ-
cem bytového fondu (Mìstské 
služby Ústí nad Labem, s. r. o.) 
byly zajištìny nezbytné opravy 
na objektech sloužících pro 
bydlení pøi sedmi uzavøených 
podnájemních smlouvách;

– v listopadu byla pøedána pro-
nájemci bývalá karanténa 
Strádov do roèního pronájmu 
pro chov koní v objektu nové 
karantény.

PØEHLED NEJVÌTŠÍCH OPRAV 
A INVESTIC

V prùbìhu uplynulého roku 2007 
byla v areálu Zoo Ústí nad Labem 
zrealizována velká akce nesoucí 
název Rozšíøení návštìvnické infra-
struktury cestovního ruchu v areá-
lu Zoo Ústí nad Labem – revitaliza-
ce èásti objektù a prostor, dále 
byla provedena rekonstrukce hor-
ní èásti budovy technického úse-
ku na restauraci Trappola ZOO, 
pro zajištìní dopravy návštìvníkù 
po areálu ústecké zoo, která má 
nejvìtší pøevýšení terénu ze všech 

èeských zoologických zahrad, byl 
zakoupen motorový vláèek („zoo-
vláèek“), jenž byl uveden do pro-
vozu koncem dubna.

Zásadními zdroji financování 
byly dotace Magistrátu mìsta Ústí 
nad Labem na investice a fond 
reprodukce majetku (dále FRM), 
který byl v prùbìhu roku doplòo-
ván odpisy majetku a neinvestiè-
ními dotacemi OMOS MmÚ.

Stavební úpravy – restaurace
Ve spodní èásti zahrady byla 

rekonstrukcí prvního patra býva-
lé správní budovy technického 
úseku vybudována restaurace 
Trappola ZOO Ústí nad Labem. 
Dle projektu IDP, s. r. o., provedla 
pøestavbu stavební firma JAPIS, 
s. r. o., v rozsahu, který umožnil 
zahájení provozu restaurace pro 
návštìvníky od 1. èervence 2007. 
Projekt poèítal s celkovou kapa-
citou restaurace 70 návštìvníkù, 
pøièemž uvnitø jich mùže sedìt 40 
a na venkovní døevìné terase 30. 
Napojení všech inženýrských sítí 
probìhlo na stávající rozvody zoo 
s osazením mìøidel všech médií. 
Stavebnì bylo nutno vybourat 
vìtšinu stávajících pøíèek, static-
ky zajistit panelový strop nad 1. 
nadzemním podlažím a postavit 
vnitøní zdìné pøíèky na projekto-
vanou vnitøní dispozici budoucí 
provozovny. Novì byly nality sa-
monivelizaèní betonové podlahy 
a opatøeny keramickou dlažbou 
s patøiènou povrchovou úpra-
vou. Dále byly provedeny nové 

hydroizolace støechy a do poža-
dovaných parametrù upraveny 
veškeré vnitøní i venkovní povrchy 
(štukové omítky, bìlninové obkla-
dy, protiskluzové dlažby atd.). Pøi 
pøestavbì byly též vymìnìny veš-
keré výplnì otvorù (plastová okna 
a nové dveøe vèetnì nového vstu-
pu do 2. nadzemního podlaží stá-
vající budovy pøes døevìnou tera-
su). Samostatnì byla realizována 

døevìná terasa pro návštìvníky, 
která byla vystavìna pøevážnì 
z bukového døeva. Jedná se o sa-
monosnou døevìnou konstrukci 
postavenou na nových základo-
vých patkách, která je nesena 
døevìnými sloupy z upravených 
kmenù dubu (obr. 3), podlaha je 
provedena z dubových podlaho-
vých fošen, døevìné zábradlí a za-
støešení podtrhují výsledný efekt 
vzdušné a moderní zastøešené 
døevìné stavby pro návštìvníky. 
V rámci napojení inženýrských sítí 
byla hlavní kanalizaèní pøípojka 
osazena odluèovaèem (lapolem) 
pro zachycení tukù a mastnot. Pøi 
dokonèování pøestavby byl vytvo-
øen nový vstup z Drážïanské ulice 
pouze pro návštìvníky restaurace 
a pomocí dvou turniketù a branky 
bylo vyøešeno komunikaèní propo-
jení s areálem zoo. Souèástí toho-
to vstupu je i bezbariérový pøístup 
pro tìlesnì postižené návštìvníky; 
pro pøekonání døevìného scho-
dištì byl realizován vlastní výtah 
u západního štítu rekonstruova-
ného objektu. Pronájemce novì 
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upravených prostor, firma Trappo-
la Ústí nad Labem, zajistil veškeré 
gastronomické a technologické 
vybavení s ohledem na budoucí 
provoz restaurace a finální gra-
fické provedení nátìrù a maleb 
s africkými motivy. V následujícím 
roce plánuje pronájemce do-
dávku pece pro pøípravu pizzy. 
Rekonstruovaný objekt byl zdárnì 
zkolaudován 22. èervna 2007.

Celkové náklady – 9.504,862 tis. 
Kè (bez DPH)

Rozšíøení návštìvnické 
infrastruktury cestovního 
ruchu v areálu ZOO Ústí nad 
Labem – revitalizace èásti 
objektù a prostor

Tato bezpochyby nejvìtší akce 
roku 2007, která svým rozsahem 
zasáhla celý areál Zoo Ústí nad 
Labem, byla dle zpracované 
projektové dokumentace (firmou 
STAVEX MM) rozèlenìna do násle-
dujících pìti stavebních objektù. 
Byla realizována dodavatelsky fir-
mou JAPIS, s. r. o., a financována 
pøímo z rozpoètu Mìsta Ústí nad 
Labem.

SO-01 Revitalizace horního 
vstupu – rozšíøení služeb ná-
vštìvníkùm

V rámci tohoto stavebního ob-
jektu byly komplexnì rekonstruo-
vány prostory horního vstupu do 
zoo v severní èásti areálu. Celko-
vé rekonstrukci se nevyhnula ani 
ocelová svaøovaná pøíhradová 

konstrukce s výplní plexièoèek, 
která byla nahrazena moderním 
materiálem – polykarbonátem; 
vlastní nosná ocelová konstruk-
ce pak byla oèištìna, otryskána 
a novì natøena (obr. 4). V rámci 
zásadní pøemìny horního vstupu 
bylo odbouráno narušené ven-
kovní schodištì a dále byly ose-
kány veškeré keramické obklady 
na vstupní terase, pokladnì a ve 
vstupní èásti do prostoru horního 
vstupu. Na základì detailního 
prùzkumu technického a statické-

ho stavu èásti objektu byla odstra-
nìna prosklená stavba na vstupní 
terase, se kterou pùvodní projek-
tová dokumentace poèítala jako 
s budoucím kioskem pro prodej 
nápojù. Stavebnì byly opraveny 
a zatepleny veškeré vodorovné 
i svislé povrchy ve vstupním pro-
storu. Novì byly provedeny veške-
ré obklady a zadláždìní vèetnì 
zlepšení odvodnìní veškerých 
ploch. Pøi rekonstrukci bylo novì 
osazeno kombinované ocelo-
vé a døevìné zábradlí. Plochy 
hlavního pøístupového chodníku 
a dvou pøístupù do vnitøních èástí 
objektù byly zadláždìny do beto-
nu ze žulových kostek. Rekonstruo-
ván byl též objekt horní pokladny, 
který byl rovnìž upraven v kontex-
tu materiálových zmìn celého 
vstupu. Stavební úpravy se zatím 
zamìøily pouze na venkovní èást 
horního vstupu a pro dokonèení 
bude nutno zrekonstruovat i vnitø-
ní èást, bývalou hlavní výmìníko-

vou stanici a veškeré vnitøní pro-
story kromì páté tepelné stanice, 
vybudované pøi pøechodu zoo na 
nový systém vytápìní v uplynu-
lých letech. Novì vzniklý prostor 
pod horním vstupem byl adapto-
ván na odpoèinkovou terasu osa-
zením pìti lavièkami se stoly. Tato 
terasa je zároveò výstupní stanicí 
zoovláèku a bude sloužit návštìv-
níkùm hlavnì v letních mìsících, 
protože skýtá rozhled do horní 
èásti zahrady a dále do labského 
údolí smìrem na Dìèín.

SO-02 Vìtruše, høištì pro 
nejmenší návštìvníky zoo

Revitalizace se dotkla i èásti pro 
nejmenší návštìvníky. Byly odstra-
nìny èásteènì narušené a z hle-
diska bezpeènosti nevyhovující 
døevìné prolézaèky, houpaèky 
a kolotoèe. Realizace repliky Vì-
truše si pak vyžádala i terénní 
úpravy. V tìsném sousedství stá-
vající Dìtské zoo byly instalovány 
pøedem vyrobené prvky dìtské-
ho náøadí a hraèek, lavièky, repli-
ka Vìtruše a zastávky zoovláèku. 
Novì vzniklý mobiliáø a herní prv-
ky navázaly na jednotný architek-
tonický a estetický výraz již døíve 
realizovaných tøí dìtských koutkù, 
a to i svým technickým provede-
ním z akátového døeva.

SO-03 Centrum EVVO – zooško-
la dr. Heinricha Lumpeho

Základní ideou tohoto staveb-
ního objektu byla pøemìna za-
mìstnanecké jídelny v moder-
ní prostory, které budou využity 
k prezentaci environmentálních 
programù, foto- a videosoubo-
rù, k pøednáškám, konferencím 
a uèebním hodinám pro školní 
kolektivy. S ohledem na špatnou 
statiku stávajícího schodišśového 
pøístupu do 2. nadzemního pod-
laží rozhodl statik v prùbìhu pøe-
stavby jídelny o odstranìní dvou-
ramenného železobetonového 
pøedloženého venkovního scho-
dištì s podestou. Pro nový vstup 
byla využita èást objektu u zá-
padního štítu. Pøístup do objektu 
nyní zajišśuje døevìná lávka. Soci-
ální zaøízení bylo rekonstruováno, 
kuchyòský kout byl ponechán 
v pùvodním rozsahu a vybavení. 
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Novì byl otevøen pùdní prostor 
a vytvoøen trámový podhled z po-
hledu návštìvníkù zooškoly. Stìny 
a stropy byly obloženy sádrokar-
tonem a celý prostor uèebny byl 
zateplen vložením izolace za ob-
klady a nad podhledy. Vstup byl 
proveden tesaøskou úpravou kro-
vu sedlové støechy (obr. 5) a byl 
též èásteènì zateplen. Nemalá 
pozornost byla vìnována tech-
nickému vybavení centra EVVO, 
vnitønímu osvìtlení a strukturova-
né kabeláži pro datové rozvody. 
Spuštìní výukových programù 
a pravidelné èinnosti EVVO se 
plánuje v jarních mìsících roku 
2008.

SO-04 Tøi zastávky zoovláèku 
a parkovištì pro cyklisty

Tento stavební objekt zasahuje 
nìkolik míst v areálu zoo. U hlav-
ního vstupu z Drážïanské ulice, 

pod platany v tìsné blízkosti beto-
nového oplocení areálu, byla po-
stavena zastøešená, z akátového 
døeva vyrobená nástupní stanice 
zoovláèku. Vstupní prostor byl vy-
baven ètyømi døevìnými stojany 
pro kola návštìvníkù cyklistù. Celý 
prostor nástupní stanice je ideo-
vì dotvoøen døevìnou maketou 
drážního semaforu.

Druhá zastávka byla vytvoøena 
pøed cukrárnou U geparda a je 
zároveò posezením pro konzu-
menty cukrárny. Místo bylo v rám-
ci této stanice novì oploceno, 
doplnìno stylovým posezením, 
møížkou na popínavé rostliny smì-
rem k výbìhu zeber a zakryto per-
golou z akátového døeva.

Tøetí zastávka vznikla u Dìtské 
zoo a je koncepènì souèástí døe-
vìné makety Vìtruše. Tato zastáv-
ka je pojata jako døevìná stanice 
s traśovými rekvizitami (výhybkou, 

nálevkou vody do lokomotiv, šraò-
ky). Tato sestava byla realizována 
samostatnì pøed prolézaèkou Vì-
truše (obr. 6).

SO-05 Revitalizace – úprava 
páteøní komunikace areálu zoo

Pøi opravì páteøní komunikace 
byly vytipovány nejvíce poško-
zené úseky, které pak byly kom-
pletnì vyspraveny, novì osazeny 
obrubníky, byly u nich provedeny 
úpravy šachtových poklopù a sil-
nièních vpustí vèetnì finálního 
položení nového živièného vrch-
ního krytu vozovky. Stejným po-
stupem byla upravena vjezdová 
èást areálu, sloužící jako parkoviš-
tì pod budoucí zooškolou. V rám-
ci stavebního objektu byly zrekon-
struovány i další vybrané sjezdy 
z páteøní komunikace, chodníky 
a místní komunikace.

Stavební úpravy venkovních 
expozic pavilonu šelem

V souladu s plánem dokonèení 
celkové pøestavby pavilonu šelem, 
která v dílèích etapách probíhá 
již nìkolik let, budou rozšíøeny ven-
kovní výbìhy jižního prùèelí pro 
koèkovité šelmy mezi expozicemi 
medvìdù malajských a lvù konž-
ských. V roce 2007 byla realizová-
na projektová dokumentace, kte-
rá poèítá s posunutím souèasné 
pùdorysnì zalomené podezdívky 
na úroveò stávajících chodníkù. 
Zároveò bude provedeno celo-
plošné prosklení pohledových 
stìn oddìlujících návštìvníky od 

5.

6.



50

zvíøat, bude provedena nová výš-
ková konfigurace okolních terénù 
kolem chodníku pro návštìvníky 
a stávajících výbìhù, které budou 
novì rozdìleny do tøí velkých ven-
kovních výbìhù. Tento komplex 
bude následnì zastøešen sítí, jako 
je tomu v pøípadì expozice irbi-
sù. Toto zastøešení bude neseno 
dvìma hlavními sloupy z uzavøe-
ného dutého profilu doplnìnými 
o ètrnáct pomocných sloupù po 
obvodì všech tøí venkovních ex-
pozic.

Plánované náklady – 3.000 tis. 
Kè (bez DPH)

Pavilon tapírù
Ve druhé polovinì roku byly za-

hájeny práce na novém pavilonu 
tapírù ve spodní èásti zoo (bývalá 
expozice babirus). Pøízemní zdì-
ný objekt bude zakomponován 
do stávající terénní konfigurace 
chodníku pro návštìvníky (obr. 7). 
Po dokonèení stavby budou ná-
vštìvníci moci vstupovat na èást 
ploché støechy nového pavilonu. 
Souèástí nového pavilonu bude 
i rekonstruovaný výbìh vèetnì 
novì tvarovaného bazénu, no-
vého oplocení, odstranìní stáva-
jících døevìných palisád a cel-
kového zahradnického dotvoøení 
výbìhu a prostor pro návštìvníky. 
Expozice bude slavnostnì otevøe-
na pøi zahájení letní sezony v roce 
2008. Zdrojem financování je fond 
reprodukce majetku Zoo Ústí nad 
Labem. Akci zajišśuje svépomocí 

svými pracovníky provoznì-tech-
nické oddìlení.

Nákup zoovláèku
Pro usnadnìní pohybu návštìv-

níkù po velmi svažitém terénu zoo 
s pøevýšením témìø 100 metrù roz-
hodlo vedení zahrady zajistit pro 
co nejvìtší jejich poèet pøepravu 
od vstupní pokladny do nejvyšší-
ho bodu, kterým je horní vstup do 
areálu zahrady. Na základì výbì-
rového øízení byl jako nejvýhod-
nìjší vybrán a zakoupen vyhlídko-
vý vláèek od výrobce Peterka & 
synové z Batòovic v Podkrkonoší. 
Vláèek sestává ze speciálního ta-
haèe (mašinky) a tøí speciálních 
pøívìsù (vagonkù) pro dopravu 
celkem 36 osob. Provozní zkoušky 
prokázaly, že je mašinka schopna 
ve strmém areálu Zoo Ústí nad 
Labem bezpeènì a bez problé-
mù tahat všechny tøi vagonky 

i s pasažéry. Celá souprava byla 
homologována výrobcem, byla 
jí pøidìlena registraèní znaèka 
a zoo získala souhlas k jejímu 
provozu na všech komunikacích 
mìsta Ústí nad Labem. Odbor 
dopravy a silnièního hospodáøství 
Krajského úøadu Ústeckého kraje 
vydal souhlas k provozu pøíleži-
tostné vnitrostátní osobní dopra-
vy z hlediska silnièního zákona 
a živnostenský odbor Magistrátu 
mìsta Ústí nad Labem zoologické 
zahradì posléze vydal koncesní 
listinu na „silnièní motorovou do-
pravu osobní – pøíležitostnou, vni-
trostátní, provozovanou autobusy 
(ostatním silnièním vozidlem pro 
pøepravu osob)“. Vláèek si získal 
u návštìvníkù velkou oblibu a na 
základì požadavku mìsta Ústí 
nad Labem byl využit i pøi vánoè-
ních trzích poøádaných ústeckým 
magistrátem na Mírovém námìstí 
v prosinci 2007.

 
Celkové náklady – 1.299 tis. Kè 

(bez DPH)

OSTATNÍ:
Provoznì-technické oddìlení 

poøádalo ve dnech 14.–16. listopa-
du 2007 zasedání Komise výstavby 
UCSZ (obr. 8). Toto setkání kolegù 
technikù z èeských a slovenských 
zoologických zahrad dobøe za-
padlo do pøíprav oslav 100. výroèí 
poèátku aktivní ochrany zvíøat na 
území dnešní zoologické zahrady 
a podle ohlasù všech úèastníkù 
se mimoøádnì vydaøilo.

8.

7.



Vzdìlávací 

a propagaèní 

oddìlení



52

NÁVŠTÌVNOST
V roce 2007 se potvrdil trend 

vzrùstající obliby zoologické za-
hrady jako turistického cíle, který 
byl zøejmý již v nìkolika pøedcho-
zích letech. Ústeckou zoologickou 
zahradu navštívilo celkem 165 235 
návštìvníkù, z toho bylo 87 240 
dospìlých a 77 995 dìtí. V porov-
nání s rokem 2006 je to o 25 879 
osob více, což pøedstavuje re-
kordní nárùst návštìvnosti v historii 
zoo. Zároveò se jedná o historicky 
tøetí nejvyšší roèní návštìvnost od 

roku 1955, kdy zaèal být poèet 
návštìvníkù sledován a zazna-
menáván. Dosud nepøekonaná 
hranice patøí roku 1988 (178 143 
osob) a roku 1986 (173 693 osob). 
Jubilejního 150 000. návštìvníka 
pøivítala zoo na konci záøí (obr. 1). 
Velice zajímavý je nárùst poètu 
dospìlých osob, který po 14 le-
tech pøevýšil poèet dìtských ná-
vštìvníkù. Oproti roku 2006 zazna-
menáváme nárùst u dospìlých 
o 22 168 osob, tedy zhruba 80 % 
z celkového nárùstu návštìvnosti, 
nárùst u dìtí je „jen“ 3 711 osob. 
Pro pøehlednost a vìtší názornost 
je zde uvedena tabulka vývoje 
návštìvnosti od roku 1955 a graf 
pohybu návštìvnosti za posled-
ních 10 let.

V pokladnách zoo byl umístìn 
speciální poèítaèový program, 
který po zadání vstupních údajù 
mùže sledovat pøíchozí návštìv-
níky nejen podle jednotlivých 
kategorií, ale také podle mnoha 
dalších kritérií – jak jsou využívá-
ny jednotlivé slevy, kolik osob se 
úèastní vlastních akcí, rozlišení 
podle místa bydlištì a podobnì. 
Návštìvníkù, kteøí byli ochotni pro-
zradit své PSÈ, bylo 71 %,  29 % 
tedy zùstává neznámých. Podle 
tohoto údaje jsme zmapovali, od-

Èinnost vzdìlávacího a propagaèního 
oddìlení
Ing. Vìra Vrabcová

Návštìvnost 1955–2007
Rok Dìti Dospìlí Celkem

1955 - - 56 443
1956 - - 40 307
1957 - - 57 151
1958 - - 70 977
1959 34 940 40 696 75 636
1960 36 525 39 110 75 635
1961 46 495 36 521 83 016
1962 42 883 47 139 90 022
1963 40 483 44 027 84 510
1964 45 265 44 734 89 999
1965 39 888 48 349 88 237
1966 39 635 46 716 86 351
1967 38 912 44 252 83 164
1968 30 110 42 039 72 149
1969 35 523 38 174 73 697
1970 29 352 33 248 62 600
1971 22 550 45 931 68 481
1972 21 600 51 303 72 903
1973 32 942 42 255 75 197
1974 42 947 37 356 80 303
1975 45 433 43 277 88 710
1976 70 044 30 303 100 347
1977 79 909 30 425 110 334
1978 59 298 51 756 111 054
1979 56 544 53 680 110 224
1980 60 865 54 047 114 912
1981 70 129 73 978 144 107
1982 74 300 66 911 141 211
1983 70 755 71 547 142 302
1984 73 686 76 964 150 650
1985 79 585 77 778 157 363
1986 89 148 84 545 173 693
1987 83 662 80 987 164 649
1988 85 759 92 384 178 143
1989 76 072 83 415 159 487
1990 61 999 65 302 127 301
1991 54 183 58 410 112 593
1992 63 777 63 691 127 468
1993 62 688 63 297 125 985
1994 61 645 53 938 115 583
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
2006 74 284 65 072 139 356
2007 77 995 87 240 165 235
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kud k nám návštìvníci nejèastìji 
pøijíždìjí, a výsledky procentuál-
nì nejvýznamnìjších oblastí jsou 
uvedeny v grafu Struktura ná-
vštìvnosti podle bydlištì.

Vzrùstající obliba zoologické za-
hrady byla vedle pøíznivých klima-
tických podmínek také odrazem 
dlouhodobé koncepce zlepšo-
vání kompletního návštìvnického 
servisu v areálu zoo (napøíklad 
pøeprava návštìvníkù do horní 
èásti zahrady zoovláèkem, vybu-
dování nových dìtských koutkù èi 
otevøení nové restaurace). Neza-
nedbatelným dùvodem je budo-
vání nových moderních expozic 
a chov návštìvnicky zajímavých 
druhù zvíøat, takže pøíchozí mají 
oprávnìný pocit, že se v zoo ne-
ustále dìje nìco nového a každá 
návštìva je nìèím pøekvapí.

AKCE PRO VEØEJNOST 
Poøadù a akcí pro dìti i dospì-

lé se uskuteènilo celkem 27. Z toho 
se v 18 pøípadech jednalo o vlast-
ní poøady zamìøené pøedevším 

na dìti, ve 4 pøípadech o podob-
né akce spolupoøádané v areálu 
zoo s jinými subjekty a ve 4 pøí-
padech o dlouhodobìjší výstavy 
poøádané v areálu zoo. Dále se 
konala cestovatelská pøednáš-
ka pro veøejnost, slavnostní køest 
fotografické publikace a dìtský 
den uspoøádaný na objednávku 
pro uzavøenou skupinu. Propaga-
ce akcí je zajišśována pøedevším 
prostøednictvím výlepové služby 
v mìstské hromadné dopravì, 
elektronickou poštou médiím a in-
formacemi na webových strán-

kách zoo. Na všechny vlastní akce 
je využito mediální partnerství 
s Ústeckým deníkem, Hitrádiem 
FM Labe a TV Lyra, v nìkterých 
pøípadech také s Èeským rozhla-
sem Sever, pravidelnì se infor-
mace o poøádaných akcích ob-
jevují rovnìž v Nových ústeckých 
pøehledech a Ústeckých a teplic-
kých inzerátech, které vycházejí 
každý mìsíc, dále v Mìstských 
novinách (dvoumìsíèník) a na 
rùzných informaèních serverech.

Pøehled vlastních poøadù 
a akcí:

31. ledna–4. února: Za vysvìd-
èení do zoo – Dìti se samými 
jednièkami mìly vstup zdarma, 
mimoøádnì se konalo cvièení 
lachtana Moritze.

10.–18. bøezna: Jarní prázdniny 
v zoo – Pro rodiny s dìtmi se v pa-
vilonu exotária konal celotýdenní 
program s tematikou zamìøenou 
na aktuální kampaò EAZA na zá-
chranu fauny a flóry Madagas-
karu (Arovako i Madagasikara). 
V pavilonu byly pøipraveny sou-
tìže využívající pohybovou aktivi-
tu, ale i vìdomosti a znalosti, vše 
v návaznosti na dané téma a zá-
roveò na chovaná madagaskar-
ská zvíøata (obr. 2). Této akce se 
celkem zúèastnilo 328 rodinných 
skupin.

1. dubna: Slavnostní zahájení 
letní sezony – V rámci akce pro-
bìhlo vyhlášení výsledkù prvního 
roèníku ankety Zvíøe roku a pøedá-
ní cen hlavním vítìzùm za úèasti 
zpìváka Kamila Søihavky, kon-
cert skupiny Blue Eyes a souboru 
Terasáèek. Návštìvníkùm byla 
pøedstavena nová skupina no-
sálù èervených, kteøí byli poprvé 

2.
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vypuštìni do venkovního výbìhu. 
Dále probìhlo veøejné vypouštìní 
odchovù velkých papouškù ara 
do letní voliéry a premiéra medo-
vého stromu pro medvìdy ma-
lajské v novì rekonstruovaném 
výbìhu. Souèástí programu byly 

slavnostní køtiny mládìte žirafy 
Rothschildovy za úèasti zástupcù 
hotelu Vladimir a zoologický kvíz, 
kterého se aktivnì zúèastnilo 123 
rodin.

5.–9. dubna: Velikonoce v zoo 
– Tradièní velikonoèní kvíz „O vej-
ce ptáka nandu“ s velikonoènì-
-zoologickou tematikou. Kvíz byl 
souèástí zakoupené vstupenky 
a zúèastnilo se ho 146 rodinných 
skupin.

22. dubna: Den Zemì v zoo 
– Program, kterého se mohli ak-
tivnì zúèastnit všichni návštìvní-
ci, byl zamìøen na Mezinárodní 
den Zemì a s ním spojenou ce-
loevropskou kampaò AROVAKO 
I MADAGASIKARA – ZACHRAÒME 
MADAGASKAR. Dìti ze ZŠ Povrly, 
Krupka (Masarykova ZŠ a MŠ), 
Litomìøice (Na Valech), Teplice 
(Buzulucká) a Most (Svážná) si 
pøipravily své vlastní aktivity a pro-
jekty, které pøedstavily na stanoviš-
tích v areálu zoo. Každý návštìv-
ník si mohl zakoupit výrobek èi se 
aktivnì zapojit pøi tvorbì a pøispìt 
finanèním darem, pøièemž celý 
výtìžek byl vìnován na projekt 
záchrany parosnièky rajské. Na 

louce u restaurace Koliba probí-
haly soutìže pro všechny dìtské 
návštìvníky s odmìnou pro kaž-
dého a terasa restaurace hostila 
od 13:00 hod. Divadlo V pytli s ori-
ginálním pøedstavením, do které-
ho se zapojili i dobrovolníci z øad 

publika. Poté byla vyhodnocena 
soutìž pro SŠ o nejlepší prezentaci 
v programu PowerPoint (všechny 
práce byly po celý den promítány 
v pavilonu šelem) a závìr patøil 
skupinì bubeníkù s africkými ryt-
my Onomatopoetika.

26. kvìtna: Koèièí den – Den 
zamìøený na chov koèkovitých 
šelem v ústecké zoo. Souèástí 
programu byly slavnostní køtiny 
koèek slaništních za úèasti jejich 
adoptivního rodièe, malování ko-
èièích oblièejù (obr. 3), spoleèná 
prohlídka expozic velkých koèek 
a koncert pìveckého sboru Kośa-
ta v pavilonu šelem. Program byl 
zakonèen oslavou pátých naro-
zenin gepardice Jane, jediného 
geparda na svìtì s úspìšnì apli-
kovaným umìlým kloubem.

1. èervna: Noc snù – Akce 
poøádaná pro dlouhodobì ne-
mocné a hendikepované dìti. 
Pøed jedenácti lety byla vyhláše-
na Zoologickou zahradou Rotter-
dam a poèet jejích úèastníkù se 
postupnì rozrostl na více než 100 
zoo z celého svìta. Ústecká zoo 
se zapojila již podruhé. Akce se 
konala po zavírací dobì, od 19:00 

do 22:00 hodin, a pro dìti i jejich 
doprovod byl pøipraven pestrý 
program. Každý úèastník obdržel 
u vchodu dárky a pamìtní list. 
Prùvodci úèastníky postupnì od-
vedli do pavilonu slonù, kde se 
mohli zblízka seznámit s našimi 
slonicemi a pohladit si je, a do 
Dìtské zoo, kde se dostali do blíz-
kého kontaktu s poníky, lamou, 
oveèkami a kozami. Následoval 
program u restaurace Koliba: po-
hádka Divadýlka Ulièník, dìtská 
diskotéka, malování na oblièej 
a obèerstvení. Dále byli úèastníci 
po skupinách odvezeni vláèkem 
do støední èásti zoo, kde následo-
vala prohlídka pavilonu exotária 
a pavilonu šelem. Zde byly ve 
spolupráci s organizací YMCA 
pøipraveny soutìže využívající 
lidské smysly, další stanovištì na-
bízelo možnost zblízka si prohléd-
nout a dotykem prozkoumat rùz-
né kùže, lebky a další pøírodniny 
(obr. 4). V pavilonu exotária si 
dìti mohly z bezprostøední blízkos-
ti prohlédnout nejrùznìjší terarijní 
živoèichy, na které si mohly i sáh-
nout. Celý veèer zakonèilo slav-
nostní cvièení lachtana Moritze.

18.–24. èervna: Sloní týden – Tý-
den vìnovaný dvacátému výroèí 
pøíchodu populární slonice Delhi 
do ústecké zoo byl zahájen ma-

lou slavností k tomuto výroèí. Dále 
byla v pavilonu slonù instalována 
výstava dìtských kreseb, které vy-
tvoøili žáci ústeckých škol a školek 

4.

3.
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v rámci soutìže vyhlášené Do-
mem dìtí a mládeže. V prodeji se 
objevil nový plakát s našimi slony 
a probíhal sloní kvíz. Lákavou na-
bídkou byla prohlídka zákulisí pa-
vilonu slonù, která se pro zájemce 
konala každý den po pravidel-
ném cvièení ve 14:30 hodin. Také 
byla vyhlášena akce Dárek za 
dárek, pøi níž každý, kdo pøinesl 
pro Delhi nìjakou pozornost v po-
dobì vhodného krmení (ovoce, 
zeleninu, piškoty, tvrdé peèivo, 
rýži apod.), dostal u pokladny ori-
ginální dárek – kartièku se sloní 
žíní pro štìstí. Celý týden vrcholil 
v sobotu 23. èervna, kdy se v roli 
chovatele slonù pøedstavil známý 
herec a moderátor poøadu „Udì-
lám cokoli“ Tomáš Matonoha.

29. èervna–1. èervence: Za vy-
svìdèení do zoo – Dìti se samý-
mi jednièkami mìly vstup do zoo 
zdarma.

22. èervence: Medvìdí den 
– Program k dvacátému výro-
èí chovu medvìdù malajských 
v ústecké zoo. V roli chovatelky 
medvìdù se pøedstavila zpìvaè-
ka a hereèka Lucie Vondráèková, 
která dále v pavilonu šelem uspo-
øádala autogramiádu. Po celý 
den probíhal medvìdí kvíz a dìti 
si mohly nechat namalovat med-
vìdí oblièej. Program zakonèil 
koncert rockové skupiny Medvìd 
009, jejíž èlenové pøed vystoupe-
ním slavnostnì adoptovali med-
vìdici Bibi, kterou vybrali jejich 

fanoušci v internetové anketì 
z celkové nabídky šesti medvìdù. 
Souèástí programu byly originální 
nafukovací atrakce firmy Coca-
-Cola.

1. záøí: Opièí den v zoo – Pro-
gram u pøíležitosti dvacátého vý-
roèí chovu gibonù. Ti dostali dort, 
dobrùtky a dárky. Divadlo V pytli 
pøedvedlo originální skeè Zrca-
dlo a pro zájemce bylo pøiprave-

no malování na oblièej. Souèástí 
programu byly køtiny ètyø opièích 
mláïat. Kmotrem a hostem dne 

byl populární zpìvák Stanislav 
Hložek, který rovnìž zazpíval 
a uspoøádal autogramiádu. Do 
programu se zapojila i Coca-Co-
la se svými atrakcemi a loterií, pøi 
které každý vyhrával. V tento den 
mìly dìti v doprovodu dospìlé 
osoby 50% slevu jako dárek zoo-
logické zahrady k zaèátku školní-
ho roku.

9. záøí: Podejme si ruku – Tøe-
tí roèník festivalu pro postižené 
spoluobèany, tentokrát pod zášti-
tou ministra zemìdìlství Mgr. Pe-
tra Gandalovièe. Ten celou akci 
osobnì zahájil a pokøtil pìtici mlá-
ïat sikù vietnamských. V areálu 
zoo probíhal stánkový prodej vý-
robkù chránìných dílen (obr. 5), 
v prostoru restaurace Koliba pak 
vystoupení zájmových kroužkù 
ústavù sociální péèe a dalších 
specializovaných zaøízení a vy-
stoupení dvojice Vanda a Stan-
da. Závìr patøil koncertu Ivana 
Hlase a jeho Tria. Po celý den rov-
nìž probíhala prezentace zdravé 
výživy Den bezpeèných potravin 
a soutìže poøádané partnerem 
akce Poštovní spoøitelnou, a. s. Její 
zástupci spoleènì s Ivanem Hla-
sem na úplný závìr pokøtili mlá-

ïata jelenù bìlohubých. Všichni 
postižení s prùkazkami ZTP a ZTP-P 
mìli vstup zdarma.

6.

5.
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28. záøí: Václavský den v zoo 
– Dárkové odpoledne ke státnímu 
svátku, pøi nìmž všichni Václavo-
vé a Václavy mìli vstup zdarma. 
Souèástí programu byly slavnostní 
køtiny mládìte lenochoda dvou-
prstého za úèasti známého imitá-
tora Václava Faltuse, malování na 
oblièej a vystoupení harmonikáøe 
Pavla Vlka v pavilonu exotária.

6. øíjna: Den zvíøat a jejich 
adoptivních rodièù – Tradièní po-
dìkování sponzorùm našich zvíøat 
mìlo podobu spoleèné projížïky 
vláèkem po areálu zoo se zamì-
øením na novinky právì konèící 
hlavní sezony. Souèástí byly køtiny 
mládìte orangutana bornejské-
ho za úèasti slavných atletù To-
máše Jankù a Kateøiny Baïurové, 
vystoupení skupiny historického 
šermu Hartigo, vystoupení hudeb-
ního souboru Clarinet Society, ver-
nisáž výstavy výtvarného umìní 
Tanzanie s pøednáškou Ilony Fúze-
kové, pøedání zlatých certifikátù 
dlouholetým adoptivním rodièùm 
a posezení s pohoštìním v nové 
restauraci Trappola ZOO.

19.–20. øíjna: Divoká srdce 
– Slavnostní køest exkluzivní foto-
grafické publikace Divoká srdce 
vydané u pøíležitosti nastávajícího 
100. výroèí založení Lumpeparku. 
Autor knihy fotograf Petr Slavík v ní 
zachytil zvíøata ústecké zoo ne-
obvyklým pohledem. První veèer 
probìhl køest pro zvané hosty za 
úèasti primátora mìsta Ústí nad 
Labem Mgr. Jana Kubaty, mode-
rátorky Petry Volákové a dalších 
èestných hostù (obr. 6). Souèástí 
programu byla výstava fotografií 
Petra Slavíka v pavilonu šelem, 
vystoupení Divadla V pytli, vystou-
pení skupiny historického šermu 
Hartigo a afrických bubeníkù. 
Další den probìhla akce pro ve-
øejnost spojená s autogramiádou 
Petra Slavíka.

25.–28. øíjna: Stezkami zoo – 14. 
roèník tradièního vìdomostního 
kvízu o zvíøatech naší zoo o ce-
ny, které vìnovalo Knihkupectví 
Pod vìží. Na závìr, 28. øíjna, byla 
pøipravena Pohádková nedìle, 
bìhem níž si dìti mohly vydla-
bat strašidlo z dýní nebo vytvoøit 
masku zvíøátka. Zúèastnilo se 192 
osob.

4. prosince: Stopem po Tan-
zanii – Cestovatelská pøednáška 
a projekce Ilony Fúzekové, spoje-
ná s prodejem tradièních výrobkù 
lidové tvoøivosti této africké zemì, 
se konala v prostoru restaurace 
Trappola ZOO.

27. prosince: Vánoèní zpívání 
v zoo – Tradièní vánoènì ladìný 
program v pavilonu šelem. Hu-
dební vystoupení souboru Terasá-
èek a pøedstavení Sváśova dividla 
„O koblížkovi“. Souèástí programu 
byly slavnostní køtiny mláïat pan-
dy èervené za úèasti populárních 
hereèek Zuzany Vejvodové a An-
drey Elsnerové. Mláïata dostala 
jména Pat a Mat.

Pøehled akcí spolupoøádaných 
s jinými subjekty:

1. kvìtna: 1. máj v zoo s Èeským 
rozhlasem Sever – Hlavní program 
probìhl na terase restaurace Ko-
liba, kde bylo pøipraveno velké 
množství soutìží pro dìti a dìt-
ská diskotéka. Zlatým høebem byl 
koncert populární skupiny Maxim 
Turbulenc. Na závìr její èlenové 
spoleènì se zástupci Èeského 
rozhlasu Sever a Ústeckého de-
níku pokøtili mláïata velbloudù 

dvouhrbých, jejichž jména byla 
vybrána na základì posluchaè-
ské soutìže ÈRo Sever. Od 29. 
dubna rovnìž probíhal tradièní 
kvíz s názvem Láska v pøírodì.

3. èervna: Dìtský den s Hitrá-
diem FM Labe – Pestrý program 

na terase restaurace Koliba. Pod 
vedením zkušených moderáto-
rù zde soutìže o ceny støídaly 
dìtskou diskotéku a také diva-
dlo s populárními postavièkami 
Pimpulou a Bimbulou. Na louce 
u horní pokladny paralelnì pro-
bíhal Den Policie ÈR s ukázkami 
výcviku služebních psù a pøedvá-
dìním moderní techniky, kterou si 
mohl každý zájemce vyzkoušet. 
Program zakonèily køtiny dvou 
mláïat zebry Hartmannové za 
úèasti písnièkáøe Míry Kuželky 
a øeditele Hitrádia FM Labe. Spe-
ciálním dárkem pro nejmenší byl 
skákací hrad, zdarma umístìný 
nedaleko Dìtské zoo.

12. kvìtna: Po lišèí stopì – Tøetí 
roèník pøehlídky poøádané orga-
nizací Junák – svaz skautù a skau-
tek Èeské republiky. Po celém 
areálu zoo byla rozmístìna stano-
vištì, kde dìtští návštìvníci plnili 
rùzné úkoly, v pavilonu šelem byla 
pøipravena výstava ruèních prací 
svìtlušek a vlèat nazvaná Zažíhá-
me svìtýlko.

29. záøí: Mámo, táto, nekuøte 
– Komponovaný program agen-
tury Axias s tematikou odvykání 
kouøení.

Pøehled výstav:
1.–13. kvìtna: Výstava fotogra-

fií Petra Slavíka – Výstava fotogra-
fa divoèiny Petra Slavíka probíha-
la v pavilonu slonù a pøedstavila 
prùøez tvorbou autora. Byla do-
plnìna projekcí dokumentu Jak 

7.
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vzniká kniha, který pøedstavil au-
torovu pøipravovanou publikaci 
Divoká srdce s fotografiemi zvíøat 
ústecké zoo.

5.–28. kvìtna: Výstava fotogra-
fií magazínu Lidé a Zemì – Putov-
ní výstava renomovaných èes-
kých fotografù, spolupracovníkù 
cestovatelského magazínu Lidé 
a Zemì, mìla svoji premiéru v pa-
vilonu šelem ústecké zoo. Odtud 
pak pokraèovala do dalších dva-
nácti míst v ÈR.

20.–22. èervna: Výstava kaktu-
sù – Výstava poøádaná Èeským 
svazem kaktusáøù, která má dlou-
holetou tradici, se konala ve spod-
ní èásti zoo. Vystavené exponáty 
si mohli zájemci rovnìž zakoupit 
(obr. 7).

6. øíjna–4. prosince: Výtvarné 
umìní Tanzanie – Prodejní výsta-
va obrazù tanzanských umìlcù 
probíhala v interiéru restaurace 
Trappola ZOO. Èást výtìžku byla 
vìnována na chov vzácných 
a ohrožených druhù zvíøat v ús-
tecké zoo.

Komerèní akce:
20. èervna: Dìtský den MÚ 

Krupka – Akce na objednávku 
pro dìti z  Krupky. Spoleèná pro-
hlídka krmení tuleòù, enrichmentu 
orangutanù a cvièení lachtana. 
Projížïka zoovláèkem, program 
v areálu restaurace Koliba (dìt-
ská diskotéka, pøedstavení Pim-
pula a Bimbula). Program byl za-
konèen návštìvou a spoleèným 
focením u slonic Kaly a Delhi.

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA, 
VZDÌLÁVÁNÍ A OSVÌTA

Pro zájemce z øad všech typù 
škol slouží nabídka výchovných 
a vzdìlávacích programù s vyu-
žitím areálu zoo. V roce 2007 bylo 
v nabídce vzdìlávacího a pro-
pagaèního oddìlení 15 rùzných 
výukových programù, z nichž nì-
které jsou pøipraveny ve více va-
riantách podle vìku úèastníkù. 
Další èinností v tomto smìru jsou 
komentované prohlídky s prùvod-
cem zamìøené na problematiku 
ochrany vzácných druhù zvíøat. 
Nejvíce je tato nabídka využívána 
v mìsících kvìtnu, èervnu a záøí. 
Bylo provedeno celkem 81 tìchto 

aktivit, z toho bylo 68 výukových 
programù a 13 komentovaných 
prohlídek. Celkem se jich zúèast-
nilo 2 224 dìtí a studentù.

Další aktivitou v oblasti EVVO je 
úèast a lektorská èinnost na pro-
jektových dnech poøádaných 
školskými zaøízeními a dalšími sub-
jekty zabývajícími se ekologickou 
výchovou. Lze konkrétnì jmeno-
vat projektové dny Praktické ško-
ly v Trmicích, ZŠ Svážná Most, ZŠ 
Vejprty a ZŠ Litomìøice, další pro-
gram byl pøipraven v rámci letního 
tábora v Kralovicích. Významná 

byla úèast na ekologické konfe-
renci poøádané ZŠ Svážná v Mos-
tì s aktivním pøíspìvkem na téma 
spolupráce zoo a školských zaøí-
zení. Ke konci roku probìhl v pa-
vilonu šelem ekologický semináø 
pro uèitele, poøádaný Støediskem 
ekologické výchovy  Sever, Lito-
mìøice. V jeho rámci probìhla 
také prezentace naší zoo zamì-
øená na mezinárodní záchranné 
programy.

Do této sféry patøí také pøednáš-
ka pro seniory, která se uskuteèni-
la v kvìtnu v Domovì pro seniory 
Velké Bøezno.

Významnou aktivitou tohoto 
charakteru je Letní univerzita juni-
orù (LUJ), poøádaná Støedoevrop-
skou asociací pøátel zoo (CEAF), 

která probìhla v naší zoo již po-
tøetí, a to od 4. do 12. èervence. 
Této prázdninové akce se zúèast-
nilo celkem 18 dìtí z celé Èeské 
republiky (obr. 8).

Zcela výjimeènou aktivitou se 
stalo zhotovení dìtské poèítaèo-
vé hry s názvem Jonáš a zvíøátka, 
která je urèena dìtem pøedškol-
ního vìku. Hlavní postavièkou je 
skøítek Jonáš, který dìti provází ve 
dvanácti jednotlivých hrách zoo-
logickou zahradou. S ním si dìti 
osvojí základní znalosti a doved-
nosti budoucího prvòáèka. Ilu-

strace vytvoøila Lucie Dvoøáková 
a celý projekt vznikl zejména díky 
finanèní podpoøe spoleènosti Se-
veroèeská plynárenská.

Zaèátkem roku probìhla výtvar-
ná soutìž poøádaná Domem dìtí 
a mládeže Ústí nad Labem na 
téma „Naše zoo“ za aktivní pomo-
ci pracovníkù oddìlení. Vítìzné 
práce byly vystaveny v prùbìhu 
Sloního týdne v pavilonu slonù.

Pracovník oddìlení již tøetím ro-
kem pùsobí ve funkci místopøed-
sedy Poradního sboru EVVO pro 
Ústecký kraj.

PØEDVÁDÌCÍ AKCE SE ZVÍØATY
Tradièní záležitostí jsou pøedvá-

dìcí akce, které využívají pøiroze-
ných vlastností zvíøat nebo úzkého 

8.
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kontaktu s nimi. Mezi akce tohoto 
druhu patøí velice populární cvi-
èení lachtana Moritze, které je 
doplnìno komentáøem chovate-
lù. Cvièení se koná v letní sezonì 
tøikrát za den a je návštìvníky ve-
lice vyhledáváno; v zimì je poèet 
cvièení omezen.

Procházka slonù po areálu zoo 
se koná jednou dennì v pravidel-
né dobì, kdy chovatelé pøevádìjí 
slony z pavilonu do výbìhu a vy-
užívají atraktivní zpùsob prezenta-
ce tìchto zvíøat. Pro návštìvníky 
je setkání se slony nezapomenu-
telným zážitkem.

Cvièení slonù ve výbìhu se 
koná také jednou dennì a je 
v podstatì ukázkou práce chova-
telù se zvíøaty pøi kontaktním cho-
vu. Cvièení je doplnìno pøiprave-
ným komentáøem podkresleným 
hudbou, na jeho konci odpovídají 
chovatelé na dotazy návštìvníkù.

Krmení tuleòù se koná v letní 
sezonì dvakrát dennì a je opìt 
doplnìno komentáøem chovate-
lù (obr. 9).

Krmení a enrichment orangu-
tanù bornejských se koná jednou 
dennì a pøedvádí návštìvníkùm 
zajímavý zpùsob pøedkládání 
potravy. Úèelem je ztížit orangu-

tanùm její nalezení využitím rùz-
ných úkrytù a tak je pøinutit k vìtší 
aktivitì. Tímto zpùsobem se rozví-
její jejich intelektuální i pohybové 
schopnosti. Krmení je doplnìno 
pøipraveným komentáøem, pro 
všechny návštìvníky je po celý 
den v Bornejském pavilonu pro-
mítán dokument o rodince oran-
gutanù zamìøený právì na en-
richment.

Medový strom pro medvìdy 
malajské využívá pøirozených 
schopností zvíøat, kdy medvìdi 
šplhají po velkých parkosech èi 
se pohybují po výbìhu a hledají 
ukrytou potravu. Med se jim pøed-
kládá pouze sporadicky, vìtšinou 
se jedná o nejrùznìjší ovoce èi 
peèivo. Atrakce je doplnìna na-
mluveným komentáøem.

Krmení piraò v pavilonu exotá-
ria se koná pouze jednou týdnì, 
èastìjší krmení zpùsobovalo malý 
zájem ryb o pøedkládanou potra-
vu.

V letním období jsou u men-
ších dìtí velice oblíbené jízdy na 
ponících. V prázdninových mìsí-
cích se konají dennì, na zaèátku 
a konci sezony pak pouze o ví-
kendech. Pro mìstské dìti pøed-

stavuje setkání s malým konìm 
silný zážitek.

ADOPCE, FINANÈNÍ DARY, 
REKLAMA

Velice výraznou finanèní po-
mocí je systém tzv. adopce zví-
øat, který v zoo funguje od roku 
1990. Zanedbatelné nejsou ani 
další formy pomoci a spolupráce 
– sponzorství, finanèní èi vìcné 
dary, reklama v areálu zoo èi bar-
terové smlouvy. V roce 2007 bylo 
takto získáno celkem 2.832.690 Kè, 
což je o 972.389,50 Kè více oproti 
roku 2006. Nejvìtší èástka souvisí 
s reklamou a èiní 1.676.779 Kè, fi-
nanèní dary vèetnì výtìžku z ka-
sièek v areálu zoo èiní 433.821 Kè 
a adopce 722.090 Kè. Co se týèe 
adopcí, stále více se osvìdèuje 
systém zavedený na webových 
stránkách, kde je možno objed-
nat si adopci pøímo elektronickou 
poštou. Nárùst poètu adoptivních 
rodièù oproti pøedešlému roku 
èinil 43 smluv, poèet se tak zvýšil 
ze 142 na 185 adoptivních rodi-
èù. Finanènì se jedná o nárùst 
dokonce o 310.240 Kè, což je více 
než o tøetinu. Potvrdil se potìšují-
cí trend nárùstu zájmu o adopci 
„dražších“ zvíøat.

9.
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Adoptivní rodièe za rok 2007

Jméno Adoptované zvíøe Èástka v Kè

1. skupina Dìtského domova Støekov, Ústí nad Labem tamarín žlutoruký 4.800,-

Agentura Práce, Lenka Gadasová, Ústí nad Labem pekari páskovaný 4.000,-

Andrašková Jana, Mšené-Láznì želva ètyøprstá 500,-

Ansorgovi Martin a Kristýna,Ústí nad Labem kajman zakrslý 1.500,-

Bednáø Pavel a Kleinová Dagmar, Teplice agama vodní 500,-

Beran Miroslav, Ústí nad Labem páv korunkatý 1.000,-

Best Western Hotel Vladimir, Ústí nad Labem žirafa Rothschildova 35.000,-

Bílských Jaroslava + Kamil, Ústí nad Labem sovice snìžní 1.000,-

Boháèková Petra Broskev, Praha 9 tropická žabka 500,-

Borùvková Dagmar, Ústí nad Labem páv korunkatý 1.000,-

Brandová Petra, Neštìmice agama vodní 500,-

Brtna Miroslav, J. Ježka 169/8, Most páv korunkatý 1.000,-

Brùhová Lenka, Most želva nádherná, pralesnièka azurová 1.000,-

Brunswick bowling centrum, s. r. o., Litvínov slon indický 60.000,-

Búll Aleš, Ústí nad Labem korunáè vìjíøový 2.500,-

Bureš Jaroslav, Ústí nad Labem koèka rybáøská 3.000,-

Bureš Petr, Ústí nad Labem pralesnièka azurová 500,-

Bureš Zdenìk, Ústí nad Labem hroznýšovec kubánský 500,-

Burešová Naïa, Ústí nad Labem aguti Azarùv 3.000,-

Camara Samuel, Ústí nad Labem ara vojenský 2.500,-

CEAF – støedoevropská asociace pøátel zoo, Plzeò vari èernobílý 2.500,-

Èernocká Petra, Praha 10 orangutan bornejský 10.000,-

Dragon klub Tai chi Kung fu, Teplice plameòák rùžový 2.500,-

Døevínek Karel, JUDr., Praha 3 2x rosomák sibiøský 30.000,-

Dufek Jiøík, Ústí nad Labem želva nádherná 500,-

Dvoøáková Marta, Chodov u Karlových Varù varan Gouldùv 1.000,-

Eislerová Hana, Chabaøovice koèka rybáøská 2.400,-

Expres, spol. s r. o., Ústí nad Labem žirafa Rothschildova 35.000,-

Flekovi Zdeòka a Jan, Lovosice puštík obecný 1.000,-

Flídrová Petra, Most agama 500,-

Franìk Antonín, Ústí nad Labem alexandr èínský 500,-

Fridrich Miloslav, Ústí nad Labem želva nádherná 500,-

Frintová Libuše, MUDr., Litomìøice nosál èervený 3.000,-

Frintová Tereza, Teplice surikata 3.000,-

Gottliebová Lucie + Svoboda Aleš, Ústí nad Labem kosman zakrslý 3.000,-

Gregorová Marcela, Ústí nad Labem husice egyptská 1.000,-

Grunt Stanislav, Litomìøice korálovka 500,-

Gymnázium Jateèní, sekunda A, Ústí nad Labem nosál èervený 3.000,-

Hantych Miroslav, Ústí nad Labem irbis 20.000,-
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Jméno Adoptované zvíøe Èástka v Kè

Hanzlík Jiøí, Chabaøovice anoa nížinný 4.000,-

Hašková Jitka, Ústí nad Labem páv korunkatý 1.000,-

Havránková Božena, Louny mara stepní 3.000,-

Hodináøství Jiøí Nìmec, Ústí nad Labem tamarín žlutoruký 5.000,-

Hodináøství Václav Macek, Ústí nad Labem puštík bìlavý 1.000,-

Holanová Jitka, Ing., Krupka levhart perský, lvíèek zlatý,  
veverka Prévostova, 3 turaka

17.500,-

Humhej Ivan, MUDr., Ústí nad Labem 2 agamy 1.000,-

Hýský Josef, Teplice kožnatka èínská 500,-

Chocholatý Jan, Roudnice nad Labem veleštír 500,-

Jankù Tomáš a Baïurová Kateøina, Velké Pøílepy orangutan bornejský 40.000,-

Jaroš Míša, Ústí nad Labem piraòa plodožravá 500,-

Jaroš Pavel, Ing., Ústí nad Labem korálovka 500,-

Jeøábková Viktorie, Ústí nad Labem arassari èernohrdlý 1.000,-

Jílková Zuzana, Ústí nad Labem koèka krátkouchá 2.000,-

Jindra Pavel, Smržovka fosa 5.000,-

Juhászová Helena, Újezd nad Lesy 3 tropické žabky 1.500,-

Jungmannová Eva, Praha 6 – Ruzynì sup himálajský 3.500,-

Jùza Pavel, Ústí nad Labem ocelot velký 5.000,-

Karbula František, Kadaò leguán kubánský 1.000,-

Kastnerová Tereza, Ústí nad Labem rosnièka australská 500,-

Kaše-Lukschová Petra, Mgr., Praha 9 – Hloubìtín lemur kata 5.000,-

Klement Vladimír, Chodov u Karlových Varù varan Gouldùv 1.000,-

Knorrová Lenka, Oldøichov u Duchcova pralesnièka azurová 500,-

Kohout Petr, Praha 9 lenochod dvouprstý 8.400,-

Kolmanová Martina, Litvínov veleštír 500,-

Kotala Zdenìk, Teplice puštík bìlavý 2.000,-

Koukalová Marie, Ing., Jiøíkov papoušek vlnkovaný 500,-

Koutecká Marta, Libochovany alpaka 1.500,-

Kraus Martin, Ústí nad Labem želva amboinská 1.000,-

Krausová Petra, Ústí nad Labem korálovka 500,-

Krejèí Jan, Optika J&J, Litomìøice adax, krajta písmenková, kajman 
zakrslý, hrabatka drsná, užovka  
èervená, veleštír

10.000,-

Køíž Josef, Ing., Chlumec kajman zakrslý 1.500,-

Kšírová Kvìtuše, Roudnice nad Labem papoušek vlnkovaný 500,-

Kubištová Jitka, Ústí nad Labem puštík bìlavý 2.000,-

Lauková Hana, Most sova pálená 1.000,-

Lauková Milada, Most  pony shettlandský 5.000,-

Lingua Universal, soukromá ZŠ a MŠ, Litomìøice kosman zakrslý 3.000,-

Lorencová Sadovská Marcela, Ústí nad Labem surikata 3.000,-

Losová Eva, Ústí nad Labem papoušek královský 1.000,-
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Jméno Adoptované zvíøe Èástka v Kè

Lustyková Darina, Ústí nad Labem hrabatka drsná 500,-

Lužina Jan, Teplice majna Rothschildova 1.000,-

Lužinová Eliška, Teplice arassari èernohrdlý 1.000,-

Lužinová Veronika, Teplice kajman zakrslý 1.500,-

Maierová Veronika, Bc., Ústí nad Labem veverka Prévostova,  
leguán kubánský, 
agama vousatá

3.000,-

Mandovcová Dagmar, Ústí nad Labem mara stepní 3.000,-

Mareèková Petra, Ústí nad Labem – Božtìšice pralesnièka azurová 500,-

Maršálek Hanuš, Ústí nad Labem nosál èervený 3.000,-

Mìï Povrly, a. s., Povrly hulman jávský 10.000,-

Mexicana Restaurant Brunswick Club Klíše, Ústí nad Labem medvìd malajský 15.000,-

Mojžíšková Alena, Oldøichov u Duchcova mara stepní 3.000,-

Moravcová Vìra, Ing., Roudnice nad Labem želva uhlíøská 500,-

Moravec Péśa, Roudnice nad Labem želva uhlíøská 500,-

Mukenšnáblová Pavla, Ústí nad Labem želva nádherná 500,-

Musil Karel a Julie Bystroòová, Kamenice korálovka 500,-

Najnarová Jana, MVDr., Ústí nad Labem korálovka 500,-

Nosková Hana, Opava tuleò obecný 2.400,-

Nováková Jana, Ústí nad Labem 6 kaloòù pobøežních, tapír jihoame-
rický, krajta møížkovaná, tapír, 2 lori, 
korunáè, tyran

29.500,-

Nováková Pavla, Ústí nad Labem kapybara 3.000,-

Novotná Adélka – BAMBINO, Ústí nad Labem surikata 3.000,-

Novotná Petra, Mgr., Ústí nad Labem želva uhlíøská 500,-

Novotný Michal, Ústí nad Labem 2 leguáni kubánští 2.000,-

Novotný Pavel + Kosová Ivana, Neštìmice sklípkan 500,-

Olexa Antonín, Ústí nad Labem krajta møížkovaná 1.000,-

Opavová Radka, Mgr., Ústí nad Labem 2 želvy nádherné 1.000,-

Palánová Hana, Most tlamovec 500,-

Pelánová Václava, Ústí nad Labem chameleon pardálí 1.000,-

Pivková Eva, Chodov u Karlových Varù surikata 3.000,-

Pospíšil Jaromír, Ing., Jílové serau malý 5.000,-

Poštolková Marcela, Ústí nad Labem sovice snìžní 1.000,-

Potùèková Kateøina, Praha 4 papoušek vlnkovaný 500,-

Pracný Jiøí, Praha 8 orangutan bornejský 10.000,-

Prachaøová Martina, Ústí nad Labem lvíèek zlatý, tropická žabka 5.500,-

Prchal Petr, Ústí nad Labem korálovka 500,-

Profitec, Ústí nad Labem 7 želv uhlíøských 3.500,-

Purš Miroslav, Ústí nad Labem veleštír 500,-

Puršová Šárka, Ústí nad Labem užovka èervená 500,-

Reichert Radek, Èeská Lípa kosman zakrslý 3.000,-
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Ryba David, Praha 4 – Háje 2 želvy nádherné 1.000,-

Øeøicha Jan, Ústí nad Labem fosa 5.000,-

Sábo Miroslav, Ústí nad Labem ara vojenský 2.500,-

Salvetová Alena, Neštìmice želva nádherná 500,-

Schoøová Jarmila, Krabèice ara arakanga 2.500,-

Schoøová Lenka, Roudnice nad Labem 2 koèky slaništní, pony shettlandský 10.800,-

Slámová Anna, Ústí nad Labem pralesnièka azurová 500,-

Sobotková Monika, Ústí nad Labem tamarín žlutoruký 3.000,-

SRPŠ pøi ZŠ Anežky Èeské 702/17, Ústí nad Labem  pony shettlandský 5.000,-

Starecký Miloslav, Ústí nad Labem vydra malá 3.000,-

Strnadovi Ivana a Libor, Louny rosnice siná 500,-

Støední škola Trmice, p. o. veleštír 500,-

Støihavka Kamil, Praha 5 2 levharti mandžuští 16.000,-

Sušický Pavel, MUDr., Ústí nad Labem vlk høivnatý 10.000,-

Šafaøovský Martin + Honigová Dita, Ústí nad Labem amazoòan žlutolící 1.500,-

Šamša Vladimír, Jiøíkov želva amboinská 1.000,-

Šedivá Radka, Ústí nad Labem želva ètyøprstá 500,-

Šlégrová Eva, Ústí nad Labem páv korunkatý 1.000,-

Šnajdr Roman + Makovská Gabriela, Ústí nad Labem želva uhlíøská 500,-

Šoltysova rodina, Meziboøí 2 želvy nádherné 1.000,-

Štaffová Olga, Jíèín lemur kata 5.000,-

Štill Luboš, Ing., Trmice agama, zebøièka, ropucha 1.500,-

Šubík Pavel, Ústí nad Labem krajta zelená 1.000,-

Šudomovi Drahomíra a Petr, Teplice 2 papoušci královští 2.000,-

Švadlenová Lucie, Ústí nad Labem agama 500,-

Švejcarová Blažena, Ústí nad Labem 2 pávové 2.000,-

Thielová Silvinka, Ústí nad Labem páv korunkatý 1.000,-

Tláskalová Martina, Benešov u Prahy marabu africký 3.600,-

Tomas Martin, Mgr., Litomìøice makak kápový 2.400,-

Tomáš – Stavebniny, s. r. o., Ústí nad Labem lenochod dvouprstý 10.000,-

Tomovy parky, s. r. o., Radvanovice žirafa Rothschildova 36.700,-

Tonarová Kateøina, Ústí nad Labem želva uhlíøská 500,-

Uhrova rodina, Most želva uhlíøská 500,-

Urbánek Václav + Èerná Eliška, Ústí nad Labem piraòa Nattererova 500,-

Urbanová Dana, Ústí nad Labem køepel kalifornský 1.000,-

Urbanová Jana, Štìtí tamarín pinèí 5.000,-

Vaòura Michal, Ústí nad Labem korálovka 500,-

Veverka Josef, Ing., Pelhøimov výr velký 2.000,-

Veverková Lucie a PhDr. Jan Hušek, Plzeò lenochod dvouprstý 10.000,-

Vlaháèová Soòa, Ústí nad Labem želva nádherná 500,-
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Vongbounthanh Simon, Ústí nad Labem kosman zakrslý 3.000,-

VOŠ informaèních služeb v Praze agama vodní 500,-

Vysokoškoský odborový svaz UJEP, Ústí nad Labem voduška èervená 5.000,-

Watzatovi Radomír a Pavlína, Ústí nad Labem papoušek vlnkovaný 500,-

Zahrádka Tomáš, Ústí nad Labem korálovka 500,-

Základní škola Neštìmice levhart mandžuský 8.000,-

Zaplatílek Kvìtoslav, Ústí nad Labem piraòa Nattererova 500,-

Zaplatílková Eva, Ústí nad Labem mangusta žíhaná 3.000,-

ZŠ a MŠ Horní Poèaply hroznýšovec kubánský 500,-

ZŠ Dubí 1 surikata 3.000,-

ZŠ Elišky Krásnohorské, Ústí nad Labem vydra malá 3.000,-

ZŠ Jungmannovy sady, 8. B, Mìlník veverka Prévostova 1.500,-

ZŠ Praktická, Ústí nad Labem – Støekov želva nádherná 500,-

ZŠ Rabasova, Ústí nad Labem kajman zakrslý, želva suchozemská 1.200,-

ZŠ Svážná, tøída 9. B, Most sova pálená 1.000,-

ZŠ Støíbrnická 3031/17, Ústí nad Labem (tøída 6. C) ara ararauna 3.500,-

Zukerstein František, Ing., Lovosice gepard 15.000,-

žáci ZŠ Vejprty veverka Prévostova 1.540,-

Žákovská Lucie, Zlín pásovec štìtinatý, puštík obecný, 
korálovka

3.000,-

Žïárská Ludmila, Ústí nad Labem kajman zakrslý 1.500,-

Finanèní dary

Spoleènost Èástka v Kè

Spoleènost pro podporu lidí s mentálním postižením v ÈR, o. s. 25.000,–

North Music, s. r. o., Ústí nad Labem 30.000,–

Základní škola Most, Svážná 2342   6.305,–

Základní škola Litomìøice, Na Valech 53      970,–

Masarykova ZŠ a MŠ Krupka   1.100,–

ZŠ s RVMPP, Buzulucká 392, Teplice   5.555,–

Drinks Union, a. s., Ústí nad Labem 10.000,–

HC Slovan Ústí, a. s. 22.329,–

Daruma, s. r. o., Plzeò 30.000,–
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Vìcné dary

Spoleènost Èástka v Kè

Cukrárna Barborka (sladkosti jako výhry)   2.000,-

Knihkupectví Pod vìží (knižní ceny do soutìží)   1.500,-

Reklama, speciální akce (ceny jsou bez DPH)

Spoleènost Èástka v Kè

Zdenìk Soukal, Pardubice 26.775,–

Èeskoslovenská obchodní banka, a. s. 25.500,–

ADV Production, s. r. o., Podìbrady 30.000,–

LDT Jaromìø, s. r. o.   5.000,–

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a. s., Ústí nad Labem 50.000,–

ÈEZ Distribuce, a. s., Dìèín 40.000,–

Drinks Union, a. s., Ústí nad Labem 90.000,–

Mìsto Krupka 15.000,–

Reklama barterovým zpùsobem (ceny jsou bez DPH)

Spoleènost Èástka v Kè

Petr Benda, agentura IS, Teplice 13.100,–

Olympia Teplice, s. r. o. 32.850,–

Aspida, s. r. o., Brno 30.700,–

Mladá fronta, a. s., Praha 4 10.000,– 

SPOLUPRÁCE S MÉDII
Spolupráce s médii je již nìko-

lik let stabilizovaná a jednotliví 
redaktoøi jsou o všech novinkách 
i akcích konaných v zoo informo-
váni prostøednictvím elektronické 
pošty, ve významnìjších pøípa-
dech tištìnou pozvánkou. Jedná 
se o spolupráci v rámci regionu, 
ale i celé republiky.

Televize: Nìkolik reportáží  
(obr. 10) bylo odvysíláno v celo-
státním zpravodajství TV Nova, TV 
Prima, ÈT 1 a ÈT 24, v rámci regio-
nálního zpravodajství vysílá repor-
táže ze zoo nejèastìji TV Lyra. S TV 
Lyra pokraèovala intenzivní spo-
lupráce, byla uzavøena smlouva 
o zpracování upoutávek a pozvá-
nek na významné akce i násled-
ném natáèení reportáží. Zaèát-
kem února se pracovníci zoo stali 
hosty pravidelného diskusního po-
øadu TV Lyra Zeptejte se, kde hlav-
ním tématem byla nová soutìž na 

webových stránkách – Zvíøe roku 
2006.

Rozhlas: Zpravodajství o no-
vinkách v rùzných rádiích, napø. 

10.
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Èeský rozhlas Sever, Hitrádio FM 
Labe, Èeský rozhlas 1 – Radiožur-
nál,  Rádio Blaník, Èeský rozhlas 
Leonardo, Frekvence 1, North Mu-
sic. Hlavním mediálním partne-
rem, který pravidelnì zveøejòuje 
upoutávkové spoty na veškeré 
kulturní programy zoo, je Hitrádio 
FM Labe, u nìkterých vybraných 
poøadù je mediálním partnerem 
Èeský rozhlas Sever, rozsáhlejší 
spolupráce byla navázána s rádi-
em North Music.

Tisk: Obyvatelé ústeckého re-
gionu jsou informováni zejména 
prostøednictvím Ústeckého de-
níku, pøípadnì dalších lokálních 
mutací Deníkù Bohemia a regio-
nálních stránek MF Dnes, Práva, 
Blesku a Metra; do dalších regi-
onù jsou novinky dodávány pro-
støednictvím ÈTK. Užší spolupráce 
byla navázána s novými deníky 
Aha! a Šíp. Dále využíváme nìkte-
ré èasopisy, pravidelné informace 
o akcích a novinkách se objevují 
každý mìsíc v Nových ústeckých 
pøehledech, v Teplických a ústec-
kých inzerátech èi v Mìstských 
novinách, které jednou za dva 
mìsíce vydává Magistrát mìsta 
Ústí nad Labem. Pozornost ús-
tecké zoologické zahradì vìnují 
také èasopisy Koktejl, 21. století, 
Kaleidoskop, Impulsy Severozá-
padu, Lidé a Zemì, Chytrá žena 
èi Katka. Hlavním tištìným medi-
álním partnerem jsou Deníky Bo-
hemia.

Internet: Kromì dvojích pravi-
delnì aktualizovaných vlastních 
webových stránek (www.zoousti.cz 
a www.choboti.cz) se informace 
o zoologické zahradì objevují na 
rùzných informaèních stránkách 
a serverech (Magistrát mìsta Ústí 
nad Labem, Deliteus apod.).

Kromì této bìžné komunikace 
jsou média o výjimeèných udá-
lostech informována na tiskových 
konferencích, v roce 2007 se ko-
naly tøi. V dubnu byl zástupcùm 
médií pøedstaven nový vláèek, 
který slouží pro pøepravu návštìv-
níkù od spodního vchodu do hor-
ní èásti zoo (pøevýšení 96 metrù). 
Souèástí tiskové konference byla 
i první zkušební jízda pro novináøe. 

V kvìtnu se uskuteènila v pro-
storách Magistrátu mìsta Ústí nad 
Labem tisková konference o pro-
jektu Pesisir Balikpapan (obr. 11). 
Projekt se týká zøízení rezervace 
v indonéské èásti ostrova Borneo 
a ochrany zvíøat in-situ (pøímo v je-
jich pøirozeném prostøedí).

Na konci kvìtna se uskuteènila 
u pavilonu šelem tisková konfe-
rence spojená s gratulací hejtma-
na Ústeckého kraje Ing. Jiøího Šul-
ce hokejistùm HC Slovan Ústeètí 
lvi pøi pøíležitosti jejich postupu do 
extraligy. Poøadatelem byla Kan-
celáø hejtmana Ústeckého kraje.

ZOOLOGICKÝ KLUB
Zoologický klub byl založen pøi 

ústecké zoologické zahradì v ro-
ce 1973, od roku 1992 zaštiśují kro-
mì ústecké zoo jeho èinnost ješ-
tì Zoo Dìèín a Podkrušnohorský 
zoopark Chomutov. Od roku 1976 
je každoroènì vydáván sborník 
odborných prací Fauna bohe-
miae septentrionalis, v roce 2007 
byl vydán Tomus 31. Díky podpoøe 
sponzora, firmy P-EKO, s. r. o., mohl 
vyjít i doplnìk vìnovaný zástup-
cùm èeledí tøí málo známých dru-
hù broukù na území Ústeckého 
kraje. Autorem je dlouholetý èlen 
klubu Václav Vysoký. Vlastní sbor-
ník je od roku 2001 financován Mi-
nisterstvem životního prostøedí.

Každé tøi mìsíce se uskuteèòu-
jí pravidelná setkání èlenù klubu 
na valné hromadì, kde se jednak 
projednávají organizaèní záleži-
tosti, jednak je vždy pøipravena 
odborná pøednáška s promítáním 

barevných diapozitivù èi PC pre-
zentací. V bøeznu byla souèástí 
setkání pøednáška mladé èlenky 
klubu Martiny Balzarové s názvem 
Tváøe moøe, v èervnu probìhla 
pøednáška Jiøího Bálka Pralesy 
a jeskynìmi Madagaskaru, v øíjnu 
pøednáška geoložky Národního 
parku Èeské Švýcarsko Zuzany 
Vaøilové S geologem na stolovou 
horu a jako poslední byla v pro-
sinci pøipravena pøednáška Jana 
Bandurièe a Marka Tesaøe s ná-
zvem Zimní Viktorií køížem krážem.

DALŠÍ AKTIVITY
UCSZ

Zaèátkem listopadu se pracov-
níci oddìlení zúèastnili pracovní-
ho setkání Asociace vzdìlávacích 
a propagaèních pracovníkù Unie 
èeských a slovenských zoologic-
kých zahrad ve Dvoøe Králové nad 
Labem (obr. 12). Setkání bylo za-
mìøeno pøedevším na kampanì 
poøádané EAZA èi WAZA, výroèní 
zprávu UCSZ a další problematiku, 
zejména marketing zoo. V rámci 
jednání pøedvedl pracovník od-
dìlení prezentaci na téma Zvíøe 
roku a Divoká srdce.

V polovinì listopadu uspoøáda-
la zoo setkání pracovníkù tech-
nicko-provozních oddìlení èes-
kých a slovenských zoologických 
zahrad sdružených v technické 
komisi UCSZ.

Ústecká zoo pøispívá do Roèen-
ky Unie èeských a slovenských 
zoologických zahrad podrobným 
materiálem mapujícím celý uply-
nulý rok (stav zvíøat, chovatelské 
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a expozièní novinky, akce pro ve-
øejnost apod.). Zoo se také aktiv-
nì zúèastòuje spoleèných aktivit 
UCSZ (Magazín Èeských drah, 
spoleèné propagaèní materiály, 
novinky na webové stránky UCSZ 
apod.).

Veletrhy, výstavy a další prezen-
taèní akce

Pracovníci vzdìlávacího a pro-
pagaèního oddìlení se zúèastnili 
veletrhù Go Regiontour v Brnì, 
Sachsen Reisen v Drážïanech 
(Nìmecko) a Euroregion Tour 
v Jablonci nad Nisou. Dále se zoo 
prezentovala svými propagaèní-
mi materiály na výstavách Èlovìk 
v pøírodì v Lounech, na všech vý-
stavách poøádaných Výstavištìm 
Litomìøice a také na výstavách, 
kde se prezentuje Magistrát mìs-
ta Ústí nad Labem èi sdružení De-
liteus.

V srpnu se pracovníci oddìlení 
aktivnì zúèastnili hudebního festi-
valu Labské léto, který se uskuteè-
nil v prostoru Letního kina Ústí nad 
Labem. Pro návštìvníky festivalu 
byl zøízen infostánek o zoo a pro-
bìhla anketa se závìreèným slo-
sováním výhercù. Poøadatel fes-
tivalu, North Music, s. r. o., pøedal 
èást výtìžku ve výši 30.000 Kè jako 
finanèní dar ústecké zoo.

Kromì tìchto akcí probìhl 
v listopadu slavnostní køest knihy 
Tiger Shark, hyena moøí fotografa 
a potápìèe Richarda Jaroòka za 
úèasti svìtoznámého filmaøe, pro-
ducenta, režiséra a potápìèe Ste-
va L. Lichtaga. Souèástí programu 

pro zvané, který se konal v prosto-
rách restaurace Trappola ZOO, 
byla také projekce filmù Tiger 
Shark – relax don’t do it a Stopaøi.

Další aktivitou byla úèast na Ús-
teckých vánocích, poøádaných 
Magistrátem mìsta Ústí nad La-
bem. V exponovaných dnech 
mìli všichni Ústeèané možnost 
svézt se v centru mìsta zoovláè-
kem, který jinak jezdí pouze v are-
álu zoologické zahrady. Souèástí 
akce byla i prezentace živých 
zvíøat – umístìní ohrádky s ovcemi 
kamerunskými na námìstí v blíz-
kosti betlému.

Ostatní
Zajímavostí byla historicky první 

svatba v areálu zoo. Pøímo v pa-
vilonu slonù, za asistence obou 
slonic, si své životní ano øekla mla-

dá dvojice z Tábora (obr. 13). 
Nechybìla slavnostní projížï-
ka vyzdobeným zoovláèkem 
a svatební hostina v restauraci  
Trappola ZOO. Za vstøícnost si za-
slouží podìkování Mìstský obvod 
Neštìmice v èele s paní starost-
kou Lianou Wagnerovou.

Zamìstnanci Zoo Ústí nad La-
bem se v kvìtnu zúèastnili tema-
tického zájezdu do Zoo Halle, 
úèast byla nabídnuta i Zoo Praha, 
Plzeò, Podkrušnohorském zoopar-
ku Chomutov, èlenùm Zoologic-
kého klubu a dalším zájemcùm.

V polovinì èervna se družstvo 
Zoo Ústí nad Labem zúèastnilo 
10. roèníku Zoologických her bez 
hranic poøádaných Zoo Brno. 
Sedmièlenný tým obsadil 7. místo 
pøi celkové úèasti 15 zoologických 
zahrad.

Na podzim byla vydavatelstvím 
Alwac Teplice vydána a prostøed-
nictvím nakladatelství Grada 
dána do celostátní distribuce kni-
ha Divoká srdce. Jedná se o ex-
kluzivní fotografickou publikaci 
fotografa divoèiny Petra Slavíka, 
zachycující neobvyklým pohle-
dem zvíøata ústecké zoo.

V polovinì prosince probìh-
lo v prostorách pavilonu šelem 
setkání øeditelù pøíspìvkových 
organizací zøizovaných Mìstem 
Ústí nad Labem za úèasti cca 60 
øeditelù a pøedstavitelù Ústí nad 
Labem.

13.
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Již v nìkolika posledních letech 
se zaèala prùbìžnì vylepšovat 
nabídka servisu pro návštìvníky, 
což byla oblast, kde se projevo-
val dlouhodobý dluh z minulých 
let. V roce 2006 byly v areálu zoo 
vybudovány tøi dìtské koutky  
a v tomto trendu se pokraèovalo 
i v roce 2007. Pøi výstavbì zahra-
da opìt spolupracovala s firmou 
Tomovy parky, s. r. o., která vtiskla 
svým produktùm osobitý styl. Byla 
vybudována dolní a horní stanice 
zoovláèku, které slouží jako místo 
ke shromáždìní i odpoèinku pro 
zájemce o jízdu vláèkem. Nechy-
bìjí zde ani prvky pro dìti, jako 
jsou houpadla apod., které vyplní 
malým návštìvníkùm dobu èeká-
ní. Ve stejném stylu byla dotvoøena 
terasa Cukrárny U geparda, kterou 
návštìvníci využívají k odpoèinku 
a konzumaci (obr. 1). Toto místo 
bylo vybráno s ohledem na blíz-
kost stávajících dìtských proléza-

èek, takže se zde ideálnì spojuje 
prostor pro dospìlé návštìvníky  
i jejich dìti. Nejvìtší vybudovanou 
stavbou je høištì ve stylu známé 
ústecké vyhlídkové restaurace 
Vìtruše. Toto høištì nahradilo kom-
plex dìtských prolézaèek nad tzv. 
Dìtskou zoo, které již byly ve špat-

ném stavu a nevyhovovaly bez-
peènostním pøedpisùm. Na jejich 
místì vyrostla soustava vìžièek, 
hrádku a domeèkù, kterými dìti 
mohou po libosti prolézat a hrát 
si. Celé høištì je kromì toho pro-
pojeno s kontaktní Dìtskou zoo 
s oveèkami a kozièkami, které dìti 

Návštìvnický servis
Ing. Vìra Vrabcová

2.
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mohou hladit a krmit. Všechna 
oddechová místa s herními prvky 
se tìší velké oblibì návštìvníkù.

Stejnou popularitu si u nich zís-
kal i nový zoovláèek, který byl 
slavnostnì uveden do provozu 
v dubnu 2007 (obr. 2). Dùvodem 
jeho poøízení je kopcovitý terén 
v naší zoo, který dìlal problémy 
pøedevším starším návštìvníkùm, 
maminkám s malými dìtmi èi 
hendikepovaným návštìvníkùm. 
Pøevýšení mezi spodním a horním 
vstupem èiní 96 metrù a je nejvìt-
ší ze všech zoologických zahrad 
v ÈR. Valná vìtšina cestujících se 
zoovláèkem nechá vyvézt do hor-
ní èásti zoo a prohlídku pak absol-
vuje pohodlnìjší cestou smìrem 
dolù. Souprava je složená z loko-
motivy a tøí otevøených vagonkù, 
které dohromady uvezou 36 osob. 
Na zaèátku a na konci letní sezo-

ny byl vláèek v provozu pouze 
bìhem víkendù, o prázdninách 
pak jezdil každý den. Jediným 
omezením je zhruba pùlhodinová 
bezpeènostní pøestávka, neboś 
v tu dobu chodí naše slonice na 
procházku po areálu zoo a setká-
ní s tímto nezvyklým dopravním 
prostøedkem by nemusely dob-
øe snášet. Pohodlný zpùsob pøe-

pravy zoovláèkem ocenily nejen 
dìti, ale i dospìlí, za rok 2007 této 
služby využilo 19 444 dospìlých  
a 20 978 dìtských návštìvníkù.

Na konci èervna se díky otevøe-
ní nové restaurace Trappola ZOO 
rozšíøil a zkvalitnil také stravovací 
servis pro návštìvníky zoo. Restau-
race je otevøena celoroènì a má 
kapacitu asi 100 míst. K posezení 
v teplém období slouží i její døevì-
ná terasa (obr. 3), z níž je výhled 
na pøipravovaný výbìh pro tapíry 
jihoamerické a lze odtud poho-
dlnì sledovat i cvièení lachtanù. 
Vkusný interiér v africkém stylu je 
doplnìn fotografiemi Petra Slaví-
ka, dvorního fotografa naší zoo, 
nabídka jídel uspokojí každého, 
od milovníkù fast foodu až po 
opravdové gurmány. Výhodou je 
i to, že restaurace má samostatný 
vchod z Drážïanské ulice, proto 

se její otevírací doba mùže pro-
táhnout do veèerních hodin, kdy 
už je zahrada zavøena. Díky sa-
moobslužnému výtahu nebudou 
o návštìvu restaurace a posezení 
na terase ochuzeni ani vozíèkáøi. 
Prostor restaurace byl v roce 2007 
využíván i pro speciální akce, jako 
byl napø. køest knihy Petra Slavíka 

Divoká srdce èi Den adoptivních 
rodièù.

Návštìvníkùm byla v roce 2007 
nabídnuta øada výhod. Již mnoho 
let mezi nì patøí klasická perma-
nentní vstupenka rùzných katego-
rií (dospìlý, dítì, rodina) s platnos-
tí na jeden rok, jež zvýhodòuje ty 
návštìvníky, kteøí do zoo pøichá-
zejí èastìji. Její cena je propoèítá-
na tak, že již od šestého vstupu je 
návštìva zoo zdarma, vstupenka 
pro rodinu je zvýhodnìna ještì 
více. Této nabídky využilo 187 do-
spìlých (6 593 návštìv), 78 dìtí 
(381 návštìv) a 93 rodin (629 ná-
vštìv). Zcela novým produktem 
byla vstupenka 2 + 1 zdarma. 
Její držitel ji mùže využít celkem 
ke tøem vstupùm kdykoli bìhem 
roku, pøièemž díky cenì je tøetí ná-
vštìva zoo opìt zdarma. Tento typ 
vstupenky si zakoupilo pouze 102 

návštìvníkù (236 návštìv). Kromì 
toho zoo spolupracovala s dalšími 
organizacemi, jako je napø. Zoo 
Dìèín, Aquapark Teplice apod. 
(návštìvníci mohli vzájemnì èer-
pat zvýhodnìné vstupné, napø. 
50% slevu, pøi zakoupení jedné 
vstupenky druhou zdarma apod., 
pokud pøi návštìvì pøedložili vstu-
penku z druhé partnerské organi-
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zace). V nepøíznivém období, jako 
je listopad a prosinec, byla školám 
nabídnuta 50% sleva, pro ústavy 
sociální péèe, dìtské domovy a 
domovy dùchodcù byl dokonce 
vstup zcela bezplatný.

Turistický ruch se mìsto Ústí nad 
Labem pokusilo podpoøit zajíma-
vou nabídkou – od èervna do 
srpna byla v provozu speciální au-
tobusová linka mezi zoologickou 
zahradou a vyhlídkovou dominan-
tou mìsta Vìtruší. Spoj jezdil v pá-
tek odpoledne a bìhem víkendù 
a mohli jej využít návštìvníci, kte-
øí chtìli pohodlnì v jednom dni 
zhlédnout obì turistické atrakce. 
Bylo by asi potøeba více èasu, aby 
si lidé na tuto nabídku zvykli, proto-
že linka nebyla pøíliš využívána.

V druhé polovinì roku byla usku-
teènìna pøestavba bývalé jídelny 
na nové prostory pro vzdìlávání 
a výuku – zooškolu dr. Heinricha 

Lumpeho. Bude urèena zejména 
školám a rùzným zájmovým skupi-
nám, které využívají naší nabídky 
programù, pøednášek a besed. 
Tato specializovaná uèebna má 
kapacitu pøibližnì 40 míst, je vy-
bavena audiovizuální technikou 
a díky zázemí (kuchyòka, soci-
ální zaøízení, možnost stravování 
v restauraci) se zde nyní mohou 

poøádat i celodenní semináøe. 
Zooškola byla pojmenována po 
zakladateli pøírodní ptaèí rezerva-
ce PhDr. Heinrichu Lumpem, kte-
rý v roce 1908 od mìsta vykoupil 
pozemky bývalé cihelny a vytvoøil 
na nich park urèený pro drobné 
ptactvo. Heinrich Lumpe byl na 
svoji dobu velice osvícený èlovìk, 
který se neúnavnì vìnoval osvìtì 
a vzdìlávání nejen školní mláde-
že, ale i pøíchozích návštìvníkù.

Pro zpestøení pøedávání informa-
cí návštìvníkùm jsou urèeny vzdì-
lávací panely a interaktivní prvky, 
kterými se vždy snažíme doplòo-
vat nové expozice. V roce 2007 
se podaøilo pøipravit a realizovat 
tøi projekty: odpoèinkový koutek 
u pavilonu exotária zamìøený na 
novou expozici nosálù èervených, 
dále informaèní panely a pozoro-
vací stanovištì u expozice tapírù ji-
hoamerických (obr. 4) a koneènì 

promenádu okolo venkovních vý-
bìhù velkých koèkovitých šelem.

Promìnou prošel také horní 
vstup do zoo, který prodìlal zá-
sadní rekonstrukci. Byl sice kvùli 
stavebním pracím uzavøen o mì-
síc døíve než obvykle, ale návštìv-
níkùm se zde nyní nabízí mnohem 
estetiètìjší prostøedí než døíve. Bì-
hem celého roku také pokraèova-

la rekonstrukce Dinosauøí stezky, 
která byla již v loòském roce pøe-
místìna a soustøedìna do spodní 
èásti zoo.

Velice dùležitým kritériem pro 
další zkvalitòování návštìvnické-
ho servisu jsou finance. V roce 
2007 se podaøilo získat nìkolik fi-
nanèních zdrojù, díky kterým bylo 
možno výše uvedené akce reali-
zovat. Velký dík patøí našemu zøizo-
vateli statutárnímu mìstu Ústí nad 
Labem, které poskytlo významnou 
finanèní pomoc v mnoha smì-
rech. Výrazný finanèní pøíspìvek 
umožnil poøízení zoovláèku, další 
pomocí byla také dotace na in-
vestice, díky níž mohla být vybu-
dována nová odpoèinková místa 
a dìtské koutky, rekonstruována 
horní pokladna a uskuteènìna 
pøestavba zooškoly. Nezanedba-
telnou èástku, která je úèelovì po-
skytována vìtšinou na vzdìlávací 

prvky poblíž expozic, získává zoo 
každoroènì z Ministerstva životní-
ho prostøedí na základì žádostí 
na konkrétní projekty. Úspìšnost 
v roce 2007 byla pomìrnì vyso-
ká, díky èemuž mohla být kromì 
již zmínìného propojení expozice 
– informace také èásteènì vyba-
vena zooškola dr. Heinricha Lum-
peho audio a videotechnikou.

4.
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Novinkou roku 2007 se stala in-
ternetová anketa Zvíøe roku 2006. 
Nápad uspoøádat tuto akci vy-
cházel z velké obliby podobných 
anket u široké veøejnosti, což by 
mohlo zvýšit zájem o ústeckou 
zoologickou zahradu a pøispìt 
tak zprostøedkovanì ke zvýšení 
návštìvnosti. K dosažení co nej-
vìtší atraktivity ankety se podaøilo 
získat partnery, kteøí spoleènì se 
zoologickou zahradou vìnovali 
zajímavé ceny do závìreèného 
slosování všech hlasù (obr. 1).

Prvním krokem byla nominace 
šesti zvíøat. Jednalo se o zvíøata, 

která v prùbìhu roku 2006 nìja-
kým výraznìjším zpùsobem upou-
tala pozornost. Komise složená 
z pracovníkù vzdìlávacího a pro-
pagaèního oddìlení a zoologic-
kého oddìlení nakonec vybrala 
jako uchazeèe o titul Zvíøe roku 
2006 tato zvíøata:

– samici rosomáka sibiøského 
Xalu jako zástupce nového 
druhu v zoo; Xala se stala prv-
ním zvíøetem v historii, které 
bylo adoptováno ještì pøed 
svým pøíchodem do zoo;

– samici pandy èervené Geenu, 
která po ètyøech letech doplni-
la chovaného samce, takže 
se opìt podaøilo sestavit chov-
ný pár; Geena navíc proslula 
svým útìkem brzy po vypuštìní 
do výbìhu;

– samici geparda Jane, která se 
v prùbìhu roku podrobila tøetí 
nároèné operaci, pøi níž jí byla 

definitivnì odstranìna vrozená 
vada kyèelního kloubu; Jane 
je prvním gepardem na svìtì 
s úspìšnì aplikovaným umì-
lým kloubem;

– sameèka orangutana bornej-
ského Ámose, který dosáhl 
vìku 6 let; toto nesmírnì popu-

lární zvíøe, které patøí mezi nej-
bližší pøíbuzné èlovìka, dosáh-
lo vìku, kdy „lidská mláïata“ 
zaèínají chodit do školy;

– samce nosorožce tuponosé-
ho Dana, který je nejstarším zví-
øetem ústecké zoo; v roce 2006 
se Dan dožil kulatých 40. naro-
zenin, tudíž ani jeho nemohla 
nominace minout;

– samièku vzácného levharta 
mandžuského Kailu, která se 
v ústecké zoo narodila 18. dub-
na 2006 a byla vybrána jako 
zástupce nových pøírùstkù.

Anketa startovala 15. ledna  

a trvala pøesnì dva mìsíce. Zú-
èastnit se jí bylo možné pouze na 
oficiálních webových stránkách 
zoo (www.zoousti.cz). Ve spoluprá-
ci s webdesignérem byla pøipra-
vena podstránka s profily nomi-
novaných zvíøat, kde bylo možné 
neustále prùbìžnì sledovat poøa-

Zvíøe roku 2006
Roman Nešetøil

1.
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dí a prostøednictvím hlasovacího 
lístku odeslat svùj hlas. V zájmu 
zachování regulérnosti nebyl zve-
øejòován poèet hlasù, ale procen-
tuální úspìšnost. Pøístup k soutìži 
byl vyøešen výrazným bannerem 
umístìným na domovské strán-
ce. Každý týden bylo vylosová-

no deset výhercù, kteøí obdrželi 
dvì volné vstupenky a prùvodce 
po zoo. Po skoneèní anekty pak 
probìhlo již zmínìné slosování  
o 50 cen. Hlavní výherkynì si od-
nesla „Den splnìných pøání v zoo“, 
roèní permanentní vstupenku pro  
2 osoby, velkoformátovou fotogra-

fii vítìzného zvíøete od fotografa 
Petra Slavíka, poukázku na konzu-
maci v restauraci Trappola ZOO 
a cestovní tašku od OC Olympia 
Teplice. 

Anketa byla od zaèátku støe-
dem pozornosti nejen návštìvní-
kù webových stránek, ale i médií, 
která se postarala o další bezplat-
nou propagaci zoologické za-
hrady. Kvùli zajištìní regulérnosti 
mohl každý úèastník poslat pou-
ze jeden hlas svému oblíbenci 
týdnì. Stránky byly zabezpeèeny 
proti zneužití a všechny došlé hla-
sy vèetnì kompletních kontaktù 
jsou archivovány. Tím vznikla uni-
kátní databáze pøíznivcù zoolo-
gické zahrady. Zpoèátku se na 
èele prùbìžného poøadí usadila 
gepardice Jane, kterou brzy vystøí-
dal orangutan Ámos. Ten se nìko-
likrát vystøídal ve vedení s mladou 
levharticí Kailou (obr. 2). Kaila si 
ve druhé polovinì prùbìhu an-
kety vytvoøila dostateèný náskok 
a s pomìrnì velkou pøevahou se 
stala Zvíøetem roku 2006. Potvrdi-
lo se, že nejvìtším lákadlem pro 
veøejnost jsou „roztomilá mláïát-
ka“. K vyhlášení výsledkù ankety 
se pøikroèilo v rámci programu 
slavnostního zahájení letní sezony 
2007 zaèátkem dubna. Zároveò 
byly pøedány ceny pìti hlavním 
výhercùm losování za pøítom-
nosti zástupcù partnerù soutìže 
(OC Olympia Teplice, restaurace  
Trappola ZOO, Petr Slavík). Èest-
ným hostem byl zpìvák Kamil Støi-
havka, který je kmotrem a adop-
tivním rodièem jak vítìzné Kaily, 
tak i její matky Kiary.

Ankety se celkem zúèastnilo 
1 191 respondentù a tento zájem 
pøedèil oèekávání, stejnì jako zá-
jem médií. Proto bylo rozhodnuto, 
že tato anketa se bude poøádat 
každoroènì.

2.
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PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ
Vedení zoo
Mgr. Tomáš KRAUS – øeditel
Jana ÈERNÁ – zástupkynì øeditele, vedoucí ekonomického oddìlení
Ing. Petra PADALÍKOVÁ – vedoucí zoologického oddìlení
Jiøí HANZLÍK – vedoucí provoznì-technického oddìlení
Ing. Vìra VRABCOVÁ – vedoucí oddìlení vzdìlávání a propagace
 
Odborní pracovníci zoo
MVDr. Václav POŽIVIL – veterinární lékaø
Pavel PALIÈKA – zoolog
Ing. Pavel KRÁL – zoolog
Bc. Tereza LIMBURSKÁ – marketingová specialistka
Mgr. Stanislav LHOTA – výzkumný pracovník

Další vedoucí pracovníci
František TRIEBL – vedoucí dopravy
Hana ROHÁÈKOVÁ – vedoucí zahradnictví

vedení zoologické zahrady – 5
zoologické oddìlení – 32
ekonomické oddìlení – 6
technické oddìlení – 12
vzdìlávací a propagaèní oddìlení – 2

CELKEM k 31. 12. 2007 – 57
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Zoologická zahrada Ústí nad Labem
Drážïanská 23
400 07 Ústí nad Labem
Èeská republika

Právní forma:  pøíspìvková organizace
IÈO:  00081582
DIÈ:  CZ-00081582
Telefon:  + 420 475 503 354
Telefon, fax:  + 420 475 503 421
E-mail:  zoo@zoousti.cz
Internet:  www.zoousti.cz, www.choboti.cz
Název:  Zoologická zahrada Ústí nad Labem, pøísp. org.
Sídlo:  Drážïanská 23, 400 07 Ústí nad Labem, Èeská republika

Zøizovatel:  Statutární mìsto Ústí nad Labem
Sídlo:  Velká hradební 8, 400 01 Ústí nad Labem
IÈO:  00081531
Primátor mìsta:   Mgr. Jan Kubata

Statutární zástupce zoo:  Mgr. Tomáš Kraus

ÚDAJE O ZOO

http://www.choboti.cz
http://www.choboti.cz


Zoo Ústí nad Labem je èlenem


