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Úvodní slovo øeditele

Rok 2009 byl pro nás v�echny jistì dosti nároèný, 
a to jak v osobních �ivotech, tak i v celospoleèen- 
ském dìní. Vládní bezvládí, stra�ák ekonomické 
krize a její následný nástup se silnì projevily i v na�í 
zoo. Boj o finanèní pøe�ití nás silnì vyèerpával 
a vyèerpal. Úsporná opatøení nejen v investièních 
akcích, ale pøedev�ím v provozních rozpoètech 
nás zabrzdila v nastaveném vývoji z minulých let.
I pøes tyto nepøíznivé faktory jsme se sna�ili neomezit 
hlavní èinnost zoo, pøedev�ím v péèi o zvíøata, a co 
nejménì omezit náv�tìvnický servis. Myslím, �e se 
nám to podaøilo i díky mírnì zvý�ené náv�tìvnosti 
oproti roku 2008.
Vìøím, �e nepøíznivé období nás opustí a budeme 
se moci vìnovat rozvoji zoologické zahrady naplno, 
tak abychom mohli rozvíjet na�e chovatelská 
zaøízení a zkvalitòovat chov v�ech zvíøat na�í zoo. 
Hlavní akcí tohoto roku bylo otevøení venkovních 
výbìhù pro velké koèkovité �elmy, kdy odmìnou 
nejen pro nás, ale hlavnì pro náv�tìvníky bylo 
narození prvního mládìte levharta snì�ného 
a dvou levhartù mand�uských.
Do budoucna bych jako nový øeditel pøál 
zoologické zahradì nejen mnoho pøíznivcù, 
náv�tìvníkù a odchovù zvíøat, ale hlavnì stabilní zájem zøizovatele � mìsta Ústí nad Labem o tuto 
jednu z domén mìsta. Máme zde nádhernou kolekci zvíøat se skvosty, jakými se py�ní nejvìt�í 
a nejpresti�nìj�í zoologické zahrady svìta. Vzali jsme na sebe závazek, který nelze opustit ani odlo�it 
do útulku jako nechtìné �tìnì èi kotì, závazek zachovat zoologickou zahradu dal�ím generacím tak, 
aby byla pøínosem a splnila svoji hlavní funkci � zachování ohro�ených druhù na�í i exotické fauny 
a udr�ení biodiverzity.
Rád bych podìkoval v�em, náv�tìvníkùm, sponzorùm, adoptivním rodièùm a hlavnì v�em 
zamìstnancùm, pro které je Zoologická zahrada Ústí nad Labem srdeèní zále�itostí, za jejich pøízeò, 
za jejich podporu, za jejich patriotismus.
Na závìr bych je�tì rád podìkoval a popøál hodnì zdraví, �tìstí a osobních úspìchù pøedchá-
zejícímu øediteli Mgr. Tomá�i Krausovi, který vedl Zoologickou zahradu Ústí nad Labem od roku 2005 
do èervna 2009.

                           MVDr. Václav Po�ivil
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Za Vladimírem Mikulicou
Sepsal MVDr. Petr Skalka

Dne 16. záøí roku 2009 zemøel MVDr. 
Vladimír Mikulica, CSc., první øeditel 
Zoologické zahrady Ústí nad Labem 
po sametové revoluci.

Vladimír Mikulica se narodil 15. dubna 
1947 v Brnì. V roce 1972 absolvoval Ve-
terinární fakultu Vysoké �koly zemìdìl-
ské (nyní Veterinární univerzita) v Brnì. 
Ze zájmu o kynologii se stal vojákem 
z povolání. Slou�il na Grab�tejnì ve 
vojenském výcvikovém støedisku pro 
slu�ební psy. Jeho zku�enost s domá-
cími psy i studium divokých psovitých 
�elem daly základ pro kní�ku Poznej 
svého psa. Etologicky zamìøené dílo 
vzbudilo v odborných kruzích zaslou-
�enou pozornost.

V hodnosti kapitána Vladimír demo-
bilizoval a nastoupil jako patolog do 
zoologické zahrady ve Dvoøe Králové. 
Záhy se vypracoval v erudovaného 
odborníka, a tak vy�etøoval i materiál 
z jiných zdrojù, ne� byla zoo. Jako 
téma své kandidátské práce si vybral 
etologii nosoro�cù, problematiku kom-
plexnì zpracoval a práci obhájil.

Ze Dvora Králové Vladimír ode�el 
pracovat jako zoolog do Podkru�no-
horského zooparku v Chomutovì, kde 
ho zastihl konec roku 1989. Na výzvu 
pracovníkù Zoologické zahrady Ústí 
nad Labem se pøihlásil do výbìrového 
øízení na místo øeditele, uspìl a toto 
místo zastával následujících sedm let. 

Nebyla to lehká doba. V�e se mìnilo 
� legislativa, správní orgány i mezi-
národní vztahy. V zoo Vladimír zdìdil 
øadu rozestavìných staveb, z nich� 
èást byla koncipována jako megalo-
manské objekty bez nadìje na do-
konèení. Vladimír se vyrovnal se v�emi 
problémy se ctí. Co bylo mo�né, do-
konèil, øadu nových expozic vymyslel 
a dovedl ke zdárnému konci. Navázal 
kontakty se zahranièními zoologickými 
zahradami a jeho pøièinìním se do Ústí 
dostala zvíøata, z nich� nìkterá nebyla 
nikdy pøedtím v zahradì vystavována 
(anoa ní�inní, pandy èervené�). Kdy� 

Vladimír v zoologické zahradì konèil, 
pøedával konsolidované zaøízení mo-
derního vzhledu a zpùsobu práce.

Vladimír ode�el ze zoo na vlastní �á-
dost. V následujících letech se vìnoval 
soukromým projektùm a cestám do 
exotických zemí, kde poznával �ivot 
zvíøat v jejich domovinì. Tì�ká nemoc 
ukonèila jeho �ivot v 62 letech.

Vladimír Mikulica zanechal v Zoolo-
gické zahradì Ústí nad Labem svùj 
nesmazatelný podpis, na který nesmí 
být zapomenuto.
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Èinnost zoologického oddìlení
Ing. Petra Padalíková

Hlavní investièní akcí roku 2009 byla 
rekonstrukce venkovních výbìhù pro 
levharty a tygry. Tøi zastaralé klecové 
výbìhy byly zdemolovány a na jejich 
místì vznikly tøi nové prostorné výbìhy 
s pøírodním substrátem a vegetací. 
Stavba byla dokonèena a slavnostnì 
otevøena na zahájení letní sezony na 
poèátku dubna. Zavr�ilo se tak �estile-
té období úprav nejvìt�ího pavilonu 
ústecké zoo. Nové výbìhy zásadním 
zpùsobem pøispìly ke zvý�ení welfare 
chovaných zvíøat a náv�tìvníkùm po-
skytují neru�ený pohled na �elmy pøes 
velkoplo�ná skla (foto 1).

Podaøilo se také zrekonstruovat èást 
Bornejského pavilonu, která døíve 
slou�ila mandrilùm rýholícím. Tuto èást 
jsme se rozhodli uzpùsobit k chovu 
orangutaního samce Ferdy, který do 
na�í zoo pøi�el v roce 2002 bìhem 
nièivých povodní v Zoo Praha. Ferda 
patøí ke kultovním zvíøatùm na�í zoo 
a v leto�ním roce oslavil dovr�ení 
vìku ètyøiceti let. Úprava èásti pavi-
lonu také zvý�ila komfort chovné 
skupinì orangutanù bornejských, 
kteøí se doposud s Ferdou museli dìlit 
o venkovní výbìh.

V porovnání s loòským rokem do�lo 
k poklesu poètu chovaných druhù 
o celkem 13 taxonù. Pokles byl zpù-
soben zejména úhynem pøestár-
lých jedincù druhù, se kterými v dlou-
hodobé koncepci ji� nepoèítáme 
(mýval ji�ní, koèka ba�inná, ocelot 
velký, �elva indická apod.), a zèásti 
také ukonèením chovu druhù dlouho-
dobì chovaných pouze v zázemí bez 
perspektivy zaøazení do reprodukce 
(krokodýl èelnatý, u�ovka obrovská, 
husice egyptská apod.). K 31. 12. 2009 
na�e zoo chovala celkem 207 druhù 
zvíøat. Poèet jedincù se nepatrnì sní�il 
� ke konci roku jsme chovali celkem 
997 kusù zvíøat. V rámci mezinárodní 
spolupráce na�e zoo participovala na 
32 Evropských záchranných progra-
mech (EEP) a chovala 14 druhù, pro 
nì� je vedena Evropská plemenná 
kniha.

Mezi nejvýznamnìj�í odchovy roku 

2009 patøí narození samièky levharta 
snì�ného. Jedná se o první odchov 
tohoto druhu v historii ústecké zoo. 
Velkou mìrou k tomuto úspìchu pøi-
spìla skvìlá spolupráce s kolegy ze 
Zoo Jihlava. V loòském roce jsme si 
s jihlavskou zoo vymìnili chovného 
samce. Pùvodní samec Makan strávil 
se samicí Nimou dvì chovné sezony, 
av�ak bez úspìchu v podobì naroze-
ní mláïat. Dùvodem byla nezku�enost 
obou mladých zvíøat. Provìøený sa-
mec Salwin, který pøi�el z jihlavské zoo 
koncem roku 2008, splnil svou roli na 
jednièku. Zmìna byla prospì�ná i pro 
Makana, který v Jihlavì zplodil se zku-
�enou samicí také jednoho potomka.

Neménì významnou událostí v pavi-
lonu �elem bylo také narození dvoj-
èat levharta mand�uského (foto 2). 
Tento nejohro�enìj�í druh levharta se 
letos rozmno�il pouze ve tøech dal�ích 
evropských zahradách (zdoj ISIS). Mat-
ka mláïat Kiara je v souèasné dobì 
z genetického hlediska nejcennìj�í 
samicí v Evropském chovném progra-
mu, nebo� její rodièe pocházeli pøímo 
z odchytu ve volné pøírodì.

V prùbìhu roku se nám nevyhnula 
také smutná událost v podobì ná-
hlého úhynu dvou mladých samic 
lva kon�ského. Pitva prokázala vi-
rovou nákazu koèièí panleukopenií. 

Jednalo se o zmutovaný kmen, proti 
kterému momentálnì neexistuje �ád-
né oèkování. Onemocnìní probíhalo 
perakutnì a zvíøata nereagovala na 
podpùrnou léèbu.

Zmìny nastaly také v kolekci malých 
koèek. V prùbìhu roku uhynul starý 
samec ocelota velkého a posléze 
také poslední koèka ba�inná. Cho-
vatelské zaøízení je znaènì zchátralé, 
a tak chov tìchto druhù nebudeme 
v dohledné dobì obnovovat. Perspek-
tivními druhy zùstávají koèky slani�tní 
a koèky rybáøské. Pro první jmenova-
ný druh byla v prùbìhu roku zrekon-
struována samostatná voliéra s pøilé-
hající vnitøní ubikací. Mladý pár koèek 

1
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rybáøských byl sestaven v loòském 
roce a letos na jaøe jsme se doèkali 
prvního odchovu. V�echna tøi naroze-
ná mláïata zdárnì prospívají. Jedná 
se také o první odchov tohoto druhu 
v historii na�í zoo.

V pavilonu starosvìtských primátù 
do�lo k pozitivnímu vývoji ve skupinì 
mandrilù rýholících. Samec Albert 
pobýval ve spoleènosti ètyø samic 
od roku 2005, do reprodukce se v�ak 
nezapojil. Zlom nastal v bøeznu leto�ní-
ho roku, kdy se narodilo první mládì 
samici Jarmile (foto 3). Do konce roku 
pak porodila i dal�í samice a na konci 
roku zcela neèekanì opìt i samice 
Jarmila. Doba mezi dvìma porody 
se u tohoto druhu pohybuje okolo 13 
mìsícù, odchov dvou mláïat jednou 
samicí v prùbìhu jednoho roku je tak 
zcela výjimeèný. Narozením mláïat 
skupina výraznì o�ila, problémem se 
v�ak jeví nedostatek prostoru. Mand-
rilové obývají v souèasné dobì dvì 
spojené voliéry zastaralého pavilonu 
starosvìtských primátù. Do budoucna 
plánujeme moderní otevøený výbìh 
v místì stávajícího výbìhu emu hnì-
dých, který pøiléhá k západní stranì 
pavilonu. Úprava tohoto prostoru, ja-
ko� i vnitøní ubikace se v�ak neobejde 
bez finanèní podpory zøizovatele.

Skupina koèkodanù Brazzových se 
rozrostla o dal�í mládì (foto 4), tento-
krát o mladou samièku. V obavì o její 
zdárný odchov jsme doèasnì oddìlili 
ze skupiny dvouletého Rica, který svým 
rozverným chováním mládì krátce po 

narození ohro�oval na �ivotì. Po dvou 
mìsících jsme Rica vpustili zpìt k rodi-
èùm, opìtovné spojení probìhlo bez 
problémù a skupina nyní harmonizuje. 
Na zaèátku roku také uhynula stará 
nechovná samice, a skupina se tak re-
dukovala na pár se dvìma mláïaty.

K dal�í redukci do�lo ve skupinì hul-
manù posvátných. V prùbìhu roku 
uhynula dal�í samice na za�ívací pro-
blémy, a zbyly tak poslední dvì sami-
ce. Z prostorových dùvodù plánujeme 
ukonèit chov tohoto druhu.

V pavilonu exotária se úspì�nì roz-
mno�ily dva druhy chovaných dráp-
katých opièek. Dvì mláïata se naro-
dila tamarínùm pinèím a tøi mláïata 
kosmanùm zakrslým. K úhynu chovné 
samice do�lo u tamarínù �lutorukých, 
zálo�ní skupina tohoto druhu v pa-
vilonu �elem se v�ak rozrostla o dvì 
mláïata. K pozitivnímu vývoji do�lo 
u lvíèkù zlatých. Po dvou letech chovu 
samotného samce nám koordinátor 
evropského chovu doporuèil samici. 
Samce lvíèka jsme tedy pøesunuli z de-
ponace v olomoucké zoo opìt do 
expozice lenochodù. Mladá samièka 
pøicestovala ze Zoo Dvùr Králové nad 
Labem (foto 5). Obì zvíøata se ihned 
s�ila a zanedlouho bylo patrné, �e 
samice je bøezí. Porod dvou mláïat 
probìhl k na�í velké radosti spontánní 
cestou, odchov se v�ak pro nezku�e-
nost obou zvíøat nezdaøil.

Do tøíèlenné skupiny lemurù kata jsme 
na zaèátku roku úspì�nì zaèlenili tøi 
samice ze Zoo Jihlava, s nástupem 

první øíje v�ak skupina pøestala har-
monizovat a musely být oddìleny dvì 
pùvodní samice. Do konce roku do�lo 
také k porodu a úspì�nému odchovu 
mládìte jednou z jihlavských samic. 
V leto�ním roce se také tradiènì roz-
mno�ily dva páry lemurù vari. Samèí 
skupina, sestavená z mláïat z loò-
ského roku, putovala do francouzské 
Romagne.

V rámci spolupráce èlenù UCSZ jsme 
pøijali ze Zoo Olomouc do deponace 
samici lenochoda dvouprstého za 
úèelem napáøení na�ím samcem. 
V leto�ním roce se samice vrátila zpìt 
do své domovské zoo. V Zoo Olomouc 
krátce po svém návratu porodila 
mládì, co� potvrdilo skvìlou plodnost 
na�eho samce. Do budoucna plánu-
jeme roz�íøit ná� chov o dal�í samici.

I v leto�ním roce se rozmno�ili náv�tìv-
nicky velmi atraktivní nosáli èervení. 
Dvì samice porodily celkem 8 mláïat. 
Tøi mláïata se narodila vydrám ma-
lým, po skonèení náv�tìvnické sezony 
mláïata opustila na�i zoo a putovala 
a� do dalekého Japonska.

V oddìlení oboj�ivelníkù se tradiènì 
rozmno�ily pralesnièky batikové. Ko-
lekci �ab jsme v druhé polovinì roku 
doplnili o tøi vzácné druhy, které jsme 
získali ze Zoo Riga. První z nich jsou 
madagaskarské parosnièky srdíè-
kové, které se vyznaèují atraktivním 
hnìdooran�ovým zbarvením. Dal�í 
dva druhy patøí do èeledi létavek. 
Pìt samcù drsnoko�ky kornaté (foto 
6), která svým zjevem pøipomíná cho-

3
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máè mechu, doplnilo jednu z expozic 
�abária a deset mladých drsnoko�ek 
thajských jsme prozatím umístili do 
chovatelského zázemí za úèelem po-
kusu o rozmno�ení.

Novì chovaným druhem v oddìlení 
plazù jsou trnorepi skalní; 12 kusù 
tohoto atraktivního druhu jsme získali 
od Ministerstva �ivotního prostøedí. Pla-
zi pocházejí ze zabavené zásilky 900 ks 
zvíøat, která byla pa�ována z Maroka 
pøes území ÈR.

Historicky prvního odchovu jsme se 
doèkali u jihoamerických �elv uhlíø-
ských. Tento druh chová na�e zahra-
da ji� bezmála patnáct let. V roce 1995 
jsme získali skupinu juvenilních �elv 
z brazilského Sao Paula. Postupem 
èasu jsme zjistili, �e se jedná o samé 
samce, skupinu jsme èasem doplnili 
o ètyøi juvenilní �elvy z královédvorské-
ho odchovu a také o jednu adultní sa-
mici ze soukromého chovu. Právì tato 
samice v leto�ním roce snesla první 
oplozenou snù�ku, ze které se vylíhla tøi 
mláïata (foto 7). V oddìlení terárií se 
dále rozmno�ili hrozný�ovci kubán�tí, 
�elvy zubaté a tradiènì také dva pod-
druhy korálovek sedlatých.

V prùbìhu leto�ního zimování uhynula 
samice aligátora severoamerické-
ho Eli�ka. Eli�ka byla na konci února 
pokousána samcem, na následky 
zranìní pak po mìsíci neúspì�né 
léèby uhynula. Aligátoøi se v pøí�tím 
roce mìli doèkat výstavby nového 
komfortního pavilonu, projekt byl v�ak 

v závìru roku pozastaven z dùvodu 
ekonomické krize.

Na úseku kopytníkù se rozmno�ily oba 
dva druhy vodu�ek, skupina vodu�ek 
velkých se rozrostla o dvì samice 
a vodu�ky èervené odchovaly tøi 
samce. Pár vodu�ek èervených se po-
daøilo umístit do italského Bussolenga. 
V chovné skupinì antilop jeleních se 
narodilo dal�ích pìt mláïat. V prùbì-
hu roku jsme byli nuceni oddìlit chov-
ného samce, pøemístit ho do samèí 
skupiny a pozastavit tak reprodukci do 
té doby, ne� se podaøí nalézt umístìní 
pro leto�ní i loòská mláïata. Na zaèát-
ku roku do�lo k náhlému úhynu sami-
ce z chovného tria antilop nilgau. Sku-
pinu se nám podaøilo v prùbìhu roku 
doplnit o nepøíbuznou samici ze Zoo 

Drá�ïany. Novì sestavená skupina 
pak odchovala celkem tøi mláïata.

V chovu zeber Hartmannové dlou-
hodobì bojujeme s nedostatkem 
chovných høebcù v EEP. Na základì 
doporuèení koordinátora chovu jsme 
proto provedli výmìnu høebcù s Tier-
parkem Berlin. Z berlínské zoo k nám 
pøicestoval osmiletý høebec Eddi. 
V rámci evropského chovného pro-
gramu se podaøilo umístit geneticky 
cenného høebce osla somálského 
do Zoo Montpellier.

Na podzim leto�ního roku dosáhla 
vìku odstavu v�echna tøi mláïata 
�irafy Rothschildovy narozená v loò-
ském roce. Odchod v�ech mláïat 
do konce roku byl nezbytný, nebo� 
v chovném stádì mìlo dojít k dal�ím 
porodùm ji� na zaèátku pøí�tího roku. 
Jejich umístìní do jiných zoo v�ak 
zkomplikovala rezignace evropského 
koordinátora chovu. Mladý sameèek 
byl ji� na jaøe doporuèen do novì 
vznikajícího zaøízení v Zoo Montpellier, 
av�ak zoo nestihla dokonèit stavbu 
v leto�ním roce. Pro mladého samce 
jsme byli nuceni nouzovì upravit ob-
jekt starého slonince tak, aby v na�í 
zoo mohl pøeèkat zimu. Umístìní pro 
dvì mladé samièky se podaøilo vyjed-
nat na výroèní konferenci EAZA, jejich 
novým domovem se stala francouzská 
Zoo Peaugres (foto 8). Transport pro-
vedla firma Ekipa na zaèátku listopa-
du. Bohu�el i v pøípadì úspì�ného 
chovu �iraf nará�íme na nedostateè-
nou kapacitu na�eho chovatelského 
zaøízení. V souèasné dobì nemáme 
�ádné zálo�ní prostory pro doèasné 
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umístìní odstavených mláïat a v zá-
jmu dodr�ení bezpeènosti zvíøat bude-
me nuceni redukovat na�i chovnou 
skupinu ze tøí samic na pouhé dvì. 
Tato skuteènost je o to smutnìj�í, �e zví-
øata spolu dobøe harmonizují, a bude 
se tak jednat o zásah do kompatibilní 
skupiny zvíøat.

Zmìny nastaly i v chovu jelenovitých. 
Pár munt�akù malých jsme dopl-
nili o samici z italského Bussolenga. 
V závìru roku v�ak bohu�el uhynula 
mladá samièka narozená na jaøe. 
Stádo jelenù sika se rozrostlo o pìt 
mláïat, do chovu se tak zapojili dva 
mladí jeleni pøivezení v loòském roce 
z holandského Hilvarenbeeku. Ve 
skupinì jelenù bìlohubých uhynula 
na výhøez dìlohy stará samice, která 
byla zakladatelkou ústeckého chovu 
tohoto vzácného druhu jelena. Dcery 
této samice v�ak letos odchovaly dvì 
mláïata. Z Tierparku Berlin jsme stádo 

doplnili o roèního jelena (foto 9).

V leto�ním roce se také rozmno�ily dva 
druhy chovaných lam a tøi mláïata 
odchovali velbloudi dvouhrbí.

I v leto�ním roce pokraèovala spolu-
práce s týmem IZW Berlin na projektu 
umìlého oplození slonice Delhi. Na 
zaèátku roku se Delhi podrobila kon-
trolnímu sonografickému vy�etøení, 
které bohu�el odhalilo opìtovné 
nahromadìní tekutiny v dìloze, 
a tudí� i nepøipravenost slonice k inse-
minaci. Tekutina v dìloze se objevuje 
periodicky v souvislosti s porodem 
v roce 2004. V dubnu jsme aplikovali 
hormonální léèbu a kontrolní vy�et-
øení v èervnu potvrdilo její úspì�nost. 
Zaèali jsme zva�ovat mo�nost insemi-
nace v dal�ím øíjovém cyklu. Dárcem 
spermatu se mìl stát sloní býk Calvin, 
který v nedávné dobì doplnil skupinu 
samic v Zoo Ostrava. Termín insemi-

nace byl dle rozborù hladin hormonù 
v krvi stanoven na konec øíjna. Samec 
Calvin byl odebrán ve spolupráci 
s ostravskými kolegy a kolegy ze Zoo 
Hannover, av�ak jeho sperma vyka-
zovalo nízkou motilitu a k inseminaci 
bylo tedy nevhodné. Delhi se v koneè-
né fázi øíjového cyklu podrobila tøem 
kontrolním vy�etøením, pøi kterých bylo 
monitorováno dozrávání folikulu. Vlast-
ní inseminace byla provedena dne 
1. listopadu mra�eným spermatem. 
Zda byl tento pokus úspì�ný, se dozví-
me a� na poèátku pøí�tího roku.

Leto�ní hnízdní sezona byla úspì�ná 
na odchovnì papou�kù � dvì mlá-
ïata odchovali arové vojen�tí, jedno 
mládì arové ararauna. K opìtovné-
mu odchovu do�lo u amazoòanù po-
mouèených a amazoòanù �lutolících. 
Tradiènì se rozmno�ili také papou�ci 
kon��tí. K nejvýznamnìj�ímu odchovu 
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do�lo u zoboro�cù vrásèitých (foto 
10). Vnitøní ubikace pro�la rekonstrukcí 
a k zahnízdìní do�lo po dvou letech. 
Celý odchov byl poprvé monitorován 
pomocí kamery umístìné ve stropu 
hnízdní budky. Úspì�ná byla sezona 
také u sov pálených, které pøivedly na 
svìt jedno mládì, je� bylo pøedáno do 
záchranné stanice AVES k reintrodukci. 
Sovice snì�ní odchovaly dvì mláïa-
ta. Kolekci sov jsme v závìru roku dopl-
nili o pár sýèkù obecných. Odchovna 
dravcù, která je tvoøena nìkolika døe-
vìnými komorami v neexpozièní èásti 
zoo, v leto�ním roce natolik zchátrala, 
�e hrozilo nebezpeèí bezprostøedního 
úniku chovaných ptákù. Finanèních 
prostøedkù na opravu celého zaøízení 
se nedostávalo, a tak jsme byli nuceni 
redukovat poèet chovaných zvíøat. 
Z tohoto dùvodu do�lo k ukonèení 

chovu orlù stepních a také ke zru�ení 
jednoho chovného páru rarohù vel-
kých. Stejný osud stihl i desetièlenné 
hejno plameòákù rù�ových. Dlouho-
dobì se nedaøilo doplnit hejno o dal�í 
jedince tak, aby ptáci byli stimulováni 
k reprodukci. Plameòáci zároveò pa-
tøí k druhùm, jejich� chov je finanènì 
nároèný, proto jsme se ho vzhledem 
k nepøíznivé ekonomické situaci roz-
hodli v závìru roku ukonèit. Plameòáci 
byli vráceni zpìt svým majitelùm, tj. do 
Zoo Praha a Zoo Jihlava.

V rámci odborné èinnosti se pracovní-
ci úseku chovu v roce 2009 zúèastnili 
jednání odborných komisí UCSZ pro 
primáty a koèkovité �elmy v Zoo Bra-
tislava, pro kopytníky v Zoo Olomouc, 
pro ploutvono�ce v Zoo Praha, pro 
oboj�ivelníky a plazy takté� v Zoo Pra-

ha, pro papou�ky v Zoo Ostrava, pro 
chovatele slonù v Zoo Ostrava a pro 
jelenovité v Zoo Olomouc. Vedoucí 
zoologického oddìlení se zúèastnila 
výroèní konference EAZA, která se 
letos konala v dánské Kodani. Na pod-
zim se také zúèastnila týdenního od-
borného kurzu �Chov kosmanovitých 
a lemurù v lidské péèi a jejich ochra-
na� v Zoo Jersey.

V závìru roku jsme museli v dùsledku 
plánovaného sní�ení provozní dotace 
zøizovatele pro pøí�tí rok zredukovat po-
èet pracovníkù oddìlení chovu. Ètyøi 
kmenoví zamìstnanci byli doèasnì 
nahrazeni pracovníky z programu 
veøejnì prospì�ných prací a dotaè-
nì podporovanými absolventy �kol. 
Personální situaci se tedy podaøilo 
stabilizovat.

10
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Veterinární péèe
MVDr. Václav Po�ivil

Garantem veterinární péèe v prvním 
pololetí roku 2009 byla Veterinární or-
dinace Støekov s hlavním veterinárním 
lékaøem MVDr. Václavem Po�ivilem 
a jeho kolegy. Po odchodu hlavního 
veterinárního lékaøe na pozici øeditele 
zoo bylo vyhlá�eno nové výbìrové øí-
zení pro poskytování veterinární péèe 
v Zoo Ústí nad Labem. Na základì vý-
bìrového øízení bylo vybráno Sdru�ení 
veterinárních lékaøù a slu�eb, které 
se jako jediné do výbìrového øízení 
pøihlásilo. Pøesto�e se jedná o nové 
uskupení lékaøù, vìt�ina z nich má 
zku�enosti a praxi v zoo z minulých let 
z Veterinární ordinace Støekov.
Rok 2009 byl z hlediska nákazové situ-
ace stabilní. Hrozba praseèí chøipky 
nás minula a i mimoøádná veterinární 
opatøení z hlediska nákazy bluetongue 
(modrý jazyk) v Evropì nás omezila mi-
nimálnì a nezpùsobila vìt�í problémy. 
V tomto roce bylo provedeno 79 pitev, 
více ne� 320 laboratorních vy�etøení 
zaji��ujících poskytování preventivní 
a léèebné èinnosti dle schváleného 
rozsahu, bylo provedeno 46 kontrol 
inspektory Státní veterinární správy 
v rámci státního dozoru s výsledky 
� bez pøipomínek. Do zoo pøi�lo 60 ks 
zvíøat, ode�lo èi bylo prodáno 136 ks, 
uhynulo 117 ks vèetnì rybièek a oboj�i-
velníkù a narodilo se 242 ks zvíøat.
Kromì jiných úhynù do�lo v prùbìhu 
roku ke dvìma perakutním úhynùm 
spojeným s podezøením na intoxika-
ci u ètrnáctimìsíèních mláïat lvù 
(foto 1). Laboratorním vy�etøením 
ve Státním veterinárním ústavu v Praze 
byla intoxikace vylouèena, prokázala 
se v�ak herpesvirová infekce podob-
ná koèièí panleukopenii. Celý chov 
lvù je pravidelnì oèkován komerèními 
koèièími vakcínami dle doporuèené-
ho oèkovacího schématu urèeného 
koèkám. Ke klinickému onemocnìní 
ani jiným projevùm nemoci u rodièù 
a pøe�iv�ího sourozence nedo�lo. 
Vzhledem k tomu, �e standardnì 
nejsou zji��ovány postvakcinaèní titry 
protilátek, nelze prokázat prolomení 
postvakcinaèní imunity a mo�né 
selhání vakcinace. Jistì by bylo zají-
mavé porovnání postvakcinaèní imu-
nity komerènì vyrábìných pet vakcín, 
pou�ívaných u velkých �elem nejen 
v zoologických zahradách. Svoji roli 
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také hrají rùznì pozmìnìné èi zmuto-
vané kmeny jednotlivých virù a jejich 
virulence.
Stejnì jako v pøedchozích letech byla 
i v roce 2009 provádìna pravidelná 
vy�etøení zdravotního stavu a fertility 
u sloní samice Delhi. Na základì pøí-
znivých výsledkù a v�ech testù byla 
provedena umìlá inseminace. Jako 
dárce spermatu byl vybrán provìøený 
plemeník ze Zoo Hannover Calvin, kte-
rý je v souèasné dobì umístìn v Zoo 
Ostrava. Bohu�el, po odbìru sperma-
tu, ke kterému jsme si pøizvali o�etøova-
tele pøímo z Hannoveru, jsme zjistili, �e 
èerstvé sperma nesplòuje kvalitativní 
pøedpoklady pro jeho pou�ití, a museli 
jsme zvolit náhradní variantu pou�ití 
mra�eného Calvinova spermatu (foto 
2). Na výsledek si poèkáme do roku 
2010.

Velkým reprodukèním úspìchem 
bylo narození mandrilù, u nich� jsme 
ji� v minulosti provádìli andrologic-
ká vy�etøení samce a fertility samic. 
Vy�etøení nezjistilo patologické stavy 
a i kvalita spermatu byla uspokojivá. 
Pravdìpodobným problémem ne-
plodnosti tudí� nebyla patologie, ale 
zøejmì obezita samic a nezku�enost 
samce a jeho problémy s èastým 
pøedèasným výronem (ejaculatio 
praecox).
Laboratorní èinnost provádìjí spolu-
pracující referenèní laboratoøe � Státní 
veterinární ústav Praha (akreditovaná 
vy�etøení, pitvy), Výzkumný ústav vete-
rinárního lékaøství Brno (akreditovaná 
laboratoø na TBC), Analytické labora-
toøe Plzeò (IG vy�etøení), Genservice 
Brno, s. r. o. (akreditované DNA ana-
lýzy pohlaví, PCR), Diagnostika, s. r. o. 

(biochemie a hematologie), Mikro-
biologická laboratoø RNDr. Veselská, 
Ústí n. L. (mikrobiologie, parazitologie). 
V rámci vlastní laboratoøe se provádìjí 
mikrobiologické a bakteriologické 
testy quick, parazitologie, koprologie, 
komplexní vy�etøení moèe, mikrosko-
pie, trichineloskopie, po�evní cytolo-
gie. Samozøejmostí je biochemické 
vy�etøení IDEXX s referenèními hodno-
tami více ne� 196 druhù zvíøat a QBC 
hematologický analyzátor.
Veterinární lékaøi podílející se na ve-
terinární èinnosti: MVDr. Václav Po�i-
vil, MVDr. Renata Po�ivilová (foto 3), 
MVDr. Jana Matou�ková, MVDr. Eva 
Jeøábková, MVDr. Vladimír �pinar. Na 
inseminaci slonice Delhi se podílel tým 
IZW Berlin a o�etøovatelé ze Zoo Han-
nover a Zoo Ostrava.
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Vý�iva a krmení
Bc. Anna Hrudková

Stejnì jako jiným organizacím se ani 
ústecké zoologické zahradì nevyhnu-
la finanèní krize a následná úsporná 
opatøení. Byli jsme nuceni u�etøit i ná-
klady na krmení. Troufám si øíci, �e se 
to podaøilo, ani� by tuto úsporu nìjak 
znatelnì pocítila chovaná zvíøata. 
Rozpoèet ústecké zoologické zahra-
dy pro rok 2009 na krmení a vý�ivu 
èinil 3 765 180 Kè, skuteèné náklady 
vydané na krmení pak 3 758 820 Kè. 
Úspora èiní tedy �pouhých� 6 360 Kè. 
Nicménì sna�ili jsme se �etøit finanè-
ní prostøedky i v jiných sférách na�í 
èinnosti, tak�e v celkové sumì jde 
o daleko vìt�í uspoøenou èástku.

Oproti loòskému roku jsme sní�ili 
nákupy u teplické firmy Hoka, která 
nám dodává dvakrát týdnì zeleninu 
a ovoce (foto 1), a to o 100 159 Kè. 
Podaøilo se to zejména díky odpisùm 
z bývalé Hypernovy (dne�ní hypermar-
ket Albert) a ze supermarketu Tesco 
V�eboøice, které dostáváme formou 
daru a platíme jen odvoz.

Dra��í komponenty krmných dávek 
jsme se sna�ili nahradit levnìj�ími 
komoditami. Oproti loòskému roku se 
sní�ila spotøeba jablek, a to o 2,5 t, tak-
�e se jich zkrmilo celkem 25,5 t. Naproti 
tomu se zvý�ila spotøeba mrkve o 2,7 t, 
èím� se zkrmilo celkem 19 t. Banány 
jsou sortimentem jen velmi tì�ko na-
hraditelným, zkrmilo se jich bezmála 
9 t, ale díky vý�e zmínìným odpisùm 
a náhradì v podobì kompotù a d�e-
mù darovaných od fyzických osob se 
podaøilo sní�it jejich spotøebu o témìø 
2 t oproti roku 2008.

Maso (foto 2) odebíráme stále od 
firmy Vá�a Mimoò. V roce 2009 bylo 
na�imi maso�ravými svìøenci zkonzu-
mováno od vý�e zmínìného dodava-
tele celkem 7 852 kg hovìzího masa 
za celkem 369 112 Kè a hovìzích 
srdcí 57,7 kg za celkem 2 355 Kè. Zcela 
výjimeènì jsme získali pro zpestøení 
jídelníèku �elem i koninu � 567,2 kg za 
24 112 Kè. Dal�ím zpestøením na zkou�-
ku byla kùzlata od soukromého cho-
vatele � 50 kg za 4 000 Kè, tento �ex-
periment� v�ak nemìl valný úspìch. 

Úspì�nìj�í byl �pokus� s divoèáky od 
mysliveckého sdru�ení, zkrmilo se cel-
kem 270 kg.

Sortiment kuøecího masa odebíráme 
od firmy Vetamix, co� za rok 2009 èinilo 
4 375 kg v celkové hodnotì 116 921 Kè. 
Dal�ím dodavatelem jsou Krmiva 
Po�váø, od nìho� jsme v loòském 
roce odebrali 1 223 kg za 36 690 Kè, 
kuøecích koster 245 kg za 2 450 Kè 
a drùbe�ích �aludkù 55 kg za 
1 540 Kè.

Moø�tí sledi, které konzumují na�i plou-
tvono�ci, se opìt vrátili na spotøebo-
vávanou hranici 5,4 t, tedy mno�ství 
z roku 2007. V roce 2008 byl znaèný 
nárùst spotøeby (celých 8,9 t) zpùso-
ben deponací lachtaních sleèen ze 
Zoo Praha.

Nárùst spotøeby je zøetelný u králièího 
masa, které stejnì jako v loòském roce 
odebíráme od p. Drby z Roudnice n. L. 
Roèní nárùst je o cca 260 kg, zkrmilo se 
3,6 t za zhruba 217 421 Kè.

V loòském roce jsme za úèelem zvý-
�ení hygieny a kvality zakoupili na 
úsek pøípravny krmiv nový �palek na 
bourání masa za 16 160 Kè a k tomu 
i speciální hoblík za 1 300 Kè.

Nedílnou souèástí krmných dávek 
u maso�ravých �elmièek a dravých 

ptákù jsou krmní hlodavci. Urèitý podíl 
jsme schopni pokrýt vlastní produkcí 
(foto 3) a zbytek jsme nuceni nakupo-
vat od externích dodavatelù. Potì�itel-
né je, �e oproti loòskému roku se sní�il 
nákup tìchto hlodavcù. Také spo-
tøeba je ni��í, zøejmì i jako dùsledek 
zru�ení dlouhodobého chovu dravcù 
z volné pøírody. V souèasné dobì je 
pobyt dravých ptákù v zoo omezen 
na nutnou dobu léèení a následnì 
jsou vypu�tìni zpìt do volné pøírody. 
V porovnání s pøedchozím rokem se 
v roce 2009 zkrmilo o 100 ks ménì 
potkanù, tedy 9 518 ks, my�í o 7 000 ks 
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ménì, tedy celkem 37 564 ks, a køeèkù 
o 3 000 ks ménì, tedy 4 626 ks.

Dal�í nedílnou a nenahraditelnou sou-
èástí krmných dávek je krmný hmyz. 
Jediné, co chováme a produkujeme 
sami, jsou mouèní èervi, ostatní hmyz 
nakupujeme od externího dodavatele 
ze Dvora Králové nad Labem � firmy 
Kober. Hmyz je nám dodáván po 
telefonické objednávce jedenkrát 
týdnì kurýrem Èeských drah. V loò-
ském roce jsme odebrali celkem 8 l 
cvrèkù ve vývojové fázi mikro, cvrèkù 
støední velikosti 5,5 l a dospìlých je-
dincù 36 l. Dospìlých saranèat jsme 
odebrali 7 250 ks, z nouze jsme museli 
nìkolikrát nakoupit i mouèné èervy, 
nicménì v celkové spotøebì 34 l je 
to zanedbatelná polo�ka oproti na�í 
vlastní produkci.

Nezanedbatelnou slo�ku krmných 
dávek pøedstavuje granulované krmi-
vo (foto 4). Stálým dodavatelem je 
firma Sehnoutek a synové, v. o. s., Vo-
leè, která nám dodává po�adované 
mno�ství po telefonické dohodì cca 
jednou za dva mìsíce. Díky tomu, �e 
se v loòském roce mohlo del�í dobu 
krmit zelenou pící, navíc firma Se-
hnoutek získala levnìj�í komodity do 
svých granulátù, a tak svoje výrobky 
zlevnila a my jsme i zde mírnì uspoøili. 
Oproti loòsku jsme sní�ili spotøebu krm-
né smìsi pro pøe�výkavce o bezmála 
2 q, zkrmilo se tedy 1,9 t místo 2,1 t. 
Krmné smìsi urèené pouze pro �irafy 
se zkrmilo o 8 q více oproti pøedcho-
zímu roku, nebo� jsme odchovali tøi 
mláïata. Zoosmìsi do automatù pro 
náv�tìvníky bylo nakoupeno i vydáno 
celkem 7,5 q, co� svìdèí i o nav�tìvo-
vanosti ústecké zoologické zahrady. 
Ostatní granulovaná krmiva, jako jsou 
zoosmìsi pro daòky, konì, p�trosy 
a my�i, jsou na stejné úrovni spotøeby 
jako v minulých letech.

Pochopitelnì se musejí mimo bì�ná 
krmiva a granuláty podávat chova-
ným zvíøatùm i vitaminové pøípravky, 
kterých se v roce 2009 pøidalo ke 
krmným dávkám témìø 5 q v rùzných 
cenových hladinách.

Mimo tyto vìt�inou ustálené po�a-
davky na krmení se obèas vyskytnou 

výjimeèné situace, jako jsou výroèí 
chovu nìkterých jedincù nebo jejich 
narozeniny èi jiné významné akce. Pro 
tyto pøíle�itosti se mimoøádnì vyèlení 
finanèní èástka, za ni� se poøizují kom-
ponenty, napø. na dort pro orangutany 
nebo moøskou �kvìtinu� pro tulenì 
(foto 5). Jedná se o komodity, které 
mù�e �oslavenec� zkonzumovat bez 
újmy na zdraví. Tyto akce v�dy úsek 
pøípravny krmiv konzultuje s oddìle-
ním vzdìlávání a propagace.

Ka�dodenní pøípravu krmiv zaji��ují tøi 
zamìstnanci, z toho dva stálí. V�em 
dodavatelùm dìkujeme za spolupráci 
v roce 2009 a tì�íme se na dal�í spolu-
práci v roce 2010.

3
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Blanka � nejstar�í zebra
Ing. Pavel Král

Ústecká zoo chová zebry Hartman-
nové od 15. listopadu 1975, kdy byli 
dovezeni dva høebci a deset klisen. 
V�echna zvíøata pocházela z pøímého 
odchytu v Africe, konkrétnì z Namibie. 
Za dlouhou dobu chovu se u nás na-
rodilo 92 mláïat, z jiných evropských 
zoo bylo postupnì dovezeno sedm 
zeber, tak�e celkem pro�lo ústeckou 
zoo 111 zeber. V roce 2009 do�lo 
u jedné z klisen k pøekonání nejvy��ího 
vìku, který byl u nás zaznamenán. 
Dosud byla jako nejstar�í evidována 
zebra Unga, která se u nás narodila 
a do�ila se vìku 24 let a necelých pìti 
mìsícù. V èervenci roku 2009 tento re-
kord na�í zoo pøekonala klisna Blanka 
(foto 1), která dne 24. 7. 2009 oslavila 
své 25. narozeniny. Vìku 25 let se zebry 

do�ívají jen výjimeènì, je významný 
i ve svìtovém mìøítku. Blanka je nyní 
(podle mezinárodní plemenné knihy 
zeber Hartmannové) tøetí nejstar�í 
�ijící zebrou na svìtì. Z historického 
hlediska jsou zebry evidovány od roku 
1893. Nejvy��í dosa�ený vìk, kterého 
kdy zebra Hartmannové v evropském 
chovu dosáhla, je 27 let a devìt mì-
sícù. Tohoto vìku se do�ila klisna Betty 
z Mnichova. V celosvìtové evidenci 
byl u dvou klisen zaznamenán vìk 
nad 30 let.

Blanka má v plemenné knize èíslo 
1092. Jejím otcem je høebec Korn, mat-
kou klisna Bela. Korn se narodil v na�í 
zoo a stal se plemenným høebcem. 
Je otcem 18 høíbat narozených v na�í 
zoo. Bela je jednou ze zeber doveze-
ných z Afriky. Blanka je tedy z první ge-
nerace potomkù dovezených zeber 
narozených v zajetí. Své první mládì 
Blanka porodila 13. ledna 1990, potom 
mìla je�tì dal�ích �est mláïat. Nìkte-
rá z mláïat obohatila chovy v jiných 
zoo, napø. Zoo Sigean ve Francii nebo 
Zoo Bojnice na Slovensku. Poslední 
její potomek, klisna Bonka, se narodil 
6. dubna 2002. Bonka zùstala v na�í 
zoo jako chovná klisna. V na�em cho-
vu je pravidlem, �e jméno narozeného 
mládìte má poèáteèní písmeno po- 
dle jména matky.

Blanka v souèasné dobì u� nechodí 
s ostatními zebrami do stáda. Mezi 
klisnami je pøísná sociální hierarchie, 
a proto�e se ve svém vìku Blanka ji� 
hùøe pohybuje, byla by v celém stádì 

na posledním místì a ostatní zebry 
by ji napadaly. Proto chodí sama na 
�otolinový odstavný dvorek, který je 
v blízkosti hlavního výbìhu. V pøírodì 
se zebry takto vysokého vìku nedo�í-
vají, z dùvodu men�í pohyblivosti by 
se staly terèem útoku nìjakého pre-
dátora.

V pátek dne 24. èervence 2009 jsme 
uspoøádali malou oslavu Blanèiných 
narozenin. Pøichystali jsme pro ni �dort� 
ze samých zebøích dobrot, jako jsou 
jablka, mrkev, chleba a èerstvá tráva 
(foto 2).

Kromì lehkých problémù s chùzí je 
Blanka v dobré kondici. Doufám, �e ji 
uvidíme v na�em výbìhu je�tì nìkolik 
let!

1
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Chov mandrilù rýholících
Patrik Matìjù

Do pavilonu orangutanù byla 22. 10. 
2004 pøestìhována skupina mandrilù 
rýholících (1,6) z pavilonu �elem. Man-
drilí samice Gorila a tehdy dominantní 
Jarmila byly silnì obézní. Na ne�tìstí 
Gorila bìhem odchytu pøi své váze 
20 kg ne��astnì doskoèila a utrpìla 
komplikovanou zlomeninu zadní 
konèetiny. Samec Gregor II., tehdy 
ji� ètrnáctiletý, nebyl v dobré kondici 
a mladé samice témìø nedokázal 
usmìròovat. V prosinci toho roku uhy-
nula stará samice Pampeli�ka, a tím se 
skupina zmen�ila na 1,5.

Pøed pøíchodem nového samce Al-
berta (foto 1), nar. 14. 2. 1998,  ze Zoo 
Plaisance jsme Gregora a star�í samici 
(Bzuk) pøemístili na jiný úsek, kde mìli 
v klidu do�ít. Skupina ètyø samic �ila 
témìø týden osamìle a po pøíchodu 
nového samce (24. 6. 2005) se proti 
nìmu spojila. Albert pøi�el se zku�e-
ností sou�ití s jinou skupinou, ke které 
byl pøepou�tìn pouze v nepøítomnosti 
star�ího samce. Chybìlo mu sebevì-
domí a projevovalo se u nìj stresové 
chování, kdy se kousal do konèetin. 
Velení v té dobì pøevzala Gorila 
a o pùl roku mlad�í Albert si jen tì�ko 
vybojovával postavení. Teprve po pìti 
mìsících poprvé páøil Jarmilu a a� za 
dal�í ètyøi mìsíce si troufl na dominant-
ní Gorilu. Od té doby nebyl vidìn pøi 
páøení jiné samice ne� Gorily.

Bìhem tøí let bohu�el tato zvíøata silnì 
pøibrala na váze. Proto jsme zmìnili 
krmnou dávku a rozdìlili ji do ètyø jed-
notlivých dávek. Vzhledem k tomu, �e 
nedo�lo k zabøeznutí ani jedné ze sa-
mic, rozhodli jsme se v èervenci roku 
2008 Alberta podrobit vy�etøení sper-
matu (foto 2).  Výsledek byl pøekvapi-
vý, ukázalo se, �e samec je plodný.

Vzhledem k dezolátnímu stavu ubika-
ce jsme pøemístili mandrilí skupinu do 
pavilonu opic (13. 10. 2008). Bìhem 
narkotizace byly odebrány potøebné 
vzorky. Nález potvrdil zvý�enou hla-
dinu cukru v krvi a zvý�enou hladinu 
jaterních enzymù. Tento fakt jsme øe�ili 
úpravou stravy, jiné opatøení jsme se 
rozhodli zatím nepodnikat.

1
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V kvìtnu 2007 nás RNDr. Stanislav Lho-
ta inspiroval ke sledování øíje u man- 
drilù. Od èervna toho roku zapisujeme 
pozorování do námi sestavených for-
muláøù. Pøedbì�né poznatky jsou veli-
ce zajímavé a dávají podnìt ke snaze 
najít vysvìtlení souvislosti otokù s cykly 
(foto 3), hierarchií a znaky bøezosti. 
Díky snaze o�etøovatelù na na�em úse-
ku bude sledování pokraèovat i na-
dále a nashromá�dìná data budou 
pøedána k vìdecké analýze.

Na poèátku roku 2009 si o�etøovatelky 
v�imly drobných zmìn u obézní sa-
mice Jarmily. S pøihlédnutím k zázna-
mùm ze sledování øíje pøedpokládaly, 
�e je bøezí. Jarmila pøestala cyklovat 
v prosinci a v bøeznu porodila sameè-
ka (Jakala, 6. 3. 2009). Cyklovat zaèala 
koncem èervna, ale u� za 15 dní opìt 
skonèila na cca 171 dní. To u� jsme 
oèekávali druhé mládì (sameèek 
Jody, 30. 12. 2009). Aèkoli odborná 
literatura uvádí, pøi délce bøezosti 

u mandrilù 175 dní, interval mezi dvì-
ma porody cca 405 dní, v tomto pøí-
padì je toto mezidobí 299 dní. Jarmila 
odstavila malého Jakalu v den poro-
du Jodyho, co� se shoduje s uvede-
nými osmi mìsíci odstavu mandrilích 
mláïat. U Gorily pøestal cyklus poèát-
kem èervence a v polovinì prosince 
porodila k na�í veliké radosti samièku 
(Gaia, 12. 12. 2009).

3
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Nilgau pestrý a jeho chov 
Ing. Pavel Král

Nìkteré zoologické zahrady podléhají 
módním trendùm a zbavují se zvíøecích 
druhù, v jejich� chovu mají dlouhole-
tou tradici, úspìchy a zku�enosti, aby 
si poøídily druhy nové a moderní. Velmi 
rád pí�u, �e na�e zoologická zahrada 
se tìmto trendùm vyhýbá. Sna�íme 
se dr�et tradici v chovu jednotlivých 
druhù zvíøat. Jako dùkaz slou�í známý 
ústecký chov zeber Hartmannové 
(Equus zebra hartmannae), které zoo 
chová nepøetr�itì od roku 1975. Ménì 
známé je to, �e déle ne� zebry chová 
ústecká zoo statnou indickou antilopu 
nilgau pestrého. Poèátek jejího chovu 
se zde datuje do zaèátku 70. let.

Nilgau pestrý (Boselaphus tragocame-
lus, Pallas, 1766), syn. antilopa nilgau, 
je øazen do podèeledi tuøi (Bovinae), 
èeledi turovití (Bovidae). Podle krité-
rií IUCN je øazen do kategorie málo 
dotèený (LC). �ije na území Indie, 
Pákistánu a Nepálu. Poèet zvíøat se 
odhaduje na více ne� 100 000 kusù, 
pokles tohoto stavu zde nebyl hlá�en, 
zvíøata se pøizpùsobují i zemìdìlské 
oblasti. O �ivotaschopnosti tohoto 
druhu svìdèí úspì�né rozmno�ování 
i mimo pùvodní domovinu. Skupina 
zvíøat pocházející z Indie byla okolo 
roku 1930 vypu�tìna v ji�ním Texasu. 
V souèasnosti je zde chováno asi 
15 000 kusù. V zoologických zahra-
dách ve svìtì byl tento druh chován 
ke konci roku 2009 (podle údajù ISIS) 
v 77 chovatelských zaøízeních, kde bylo 
chováno 490 jedincù (141 samcù, 255 
samic a 94 zvíøat bez urèení pohlaví). 
V Èesku je nilgau podle roèenky UCSZ 
chován kromì Ústí nad Labem je�tì
v zoologické zahradì v Plzni, Le�né 
a na Slovensku v Bojnicích a Ko�icích. 
Dále se nilgau kromì zookoutkù obje-
vuje i v soukromých chovech.

O ústeckém chovu informovali také 
MVDr. Petr Skalka a MVDr. Václav Po�i-
vil (viz pou�itá literatura na konci èlán-
ku). Nilgau se v prùbìhu let chovali 
v rùzných pavilonech, s rùznými druhy 
zvíøat (foto 1). V posledních letech 
jsme je, po zru�ení pavilonu �gazelin-
ce�, v zimním období chovali v pavi-

lonu �iraf a nosoro�cù, s výbìhem na 
betonový dvorek. Na jaøe se jednotlivá 
zvíøata pochytala do transportních be-
den a odvezla do travnatého výbìhu 
vedle pavilonu slonù. V podzimním 
období byla zvíøata narkotizována 
a odvezena zpìt na své zimovi�tì. 
Vìdìli jsme, �e tento zpùsob chovu 
není pro zvíøata ideální. Kromì stresu 
z odchytu jsou nilgau jednou z nejhù-
øe narkotizovatelných antilop. V roce 
2008 se zapoèalo s výstavbou stáje 
v blízkosti jejich výbìhu.

Stáj je umístìna na západní stranì 
výbìhu. Zvíøata se ji� nemusela v zimní 
sezonì 2008�2009 stìhovat. Na zaèát-

ku roku 2009 do�lo k úplnému dokon-
èení stavby a vybudování odstavného 
výbìhu (foto 2). Stáj je rozdìlena na 
dva propojitelné boxy, první o velikosti 
5,5 x 3,5 m (19,25 m�), druhý o velikosti 
1,75 x 3,5 m (6,125 m�). Celková plocha 
stáje je 25,375 m�. Východ z vìt�ího 
boxu vede pøímo do travnatého výbì-
hu, východ z malého boxu vyús�uje do 
odstavného výbìhu. Velikost travna-
tého výbìhu je 2 900 m�, velikost od-
stavného je 180 m�. V zimním období 
je teplota ve stáji 10�12 �C, v pøípadì 
vìt�ích mrazù jsou ve stáji umístìny 
dvì elektrické desky. V letním obdo-
bí jsou nilgau pouze ve venkovních 
výbìzích, pøi ménì pøíznivém poèasí 
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mají na noc tzv. probíhaèku.

Za 40 let chovu bylo u nás zazna-
menáno 32 porodù tìchto zvíøat. Ve 
20 pøípadech se narodila dvojèata 
(62,5 %), u 12 porodù pouze jedno 
mládì (37,5 %). Celkem se zde tedy 
narodilo 52 mláïat. Mláïata se rodila 
po celý rok, s vrcholy v srpnu a záøí. 
V tìchto dvou mìsících bylo zazna-
menáno celkem 19 porodù (60 %). To 
koresponduje se svìtovou populací
v zajetí. Pøi srovnání porodù za posled-
ních 10 let jich nejvíce bylo zji�tìno za 
období èervenec a� øíjen. Také pomìr 
pohlaví ve prospìch narozených sa-
mic (57 %) oproti narozeným samcùm 
(43 %) je shodný s chovem ve svìtì.

Rok 2009 nezaèal pro nás dobøe. 
Zaèátkem ledna jsme pøi�li o samici 
Bla�enu, narozenou v roce 1997 v na�í 
zoo. Zùstali nám samec Ford, samice 
Wendy a mladý sameèek, narozený 
v roce 2007. V kvìtnu jsme dovezli 
dospìlou samici Jenny z nedalekých 
Drá�ïan. Samice Wendy porodila 
10. srpna 2009 jedno mládì, samiè- 
ku. Pøesto�e to bylo její první mládì, 
od prvních okam�ikù se o nì vzornì 
starala. Podle zvìt�ujícího se bøicha 
jsme pøedpokládali, �e i novì dove-
zená samice Jenny je bøezí. Pøesto 
byl pro nás 14. srpen 2009 pøíjemným 
pøekvapením. Narodila se jí dvojèata, 
sameèek a samièka (foto 3).

Mláïata se zpoèátku schovávala 
v blízkosti hnízdi�tì supù himálaj-
ských (Gyps himalayensis), samice 
se mezitím pásly po celém výbìhu. 
U èerstvì narozených zvíøat jsme mu-
seli zkontrolovat jejich zdravotní stav 
a oznaèit je. Zaznamenali jsme pokusy 
samic chránit mláïata odtlaèením 
chovatele hlavou a krkem, dokonce 

i lehké nárazy. Tento zpùsob chování 
samic je známý i pøi jejich vzájemných 
soubojích. Postupnì zaèala mláïata 
doprovázet své matky. První narozená 
samièka od samice Wendy dostala 
jméno Laila, dal�í z dvojèat se jmenuje 
Atilla a sameèek Jago. Jména jim byla 
dána pøi pøíle�itosti Dne adoptivních 
rodièù 3. øíjna 2009.

Celkový stav se tedy zvý�il na tøi samce 
a ètyøi samice. Novì postavená stáj je 
koncipována na skupinu jednoho do-
spìlého samce a dvou samic, proto 
pùjdou u nás narozená mláïata do 

jiných chovatelských zaøízení.

Pøehled v�ech zvíøat chovaných 
k 31. 12. 2009 v ústecké zoo je uveden 
v tabulce.

Literatura:

Skalka P., 2001: Obyèejná antilopa, 
Fauna Bohemiae septentrionalis, 
Tomus 26, s. 55�58

Skalka P., Po�ivil V., 2001: Nilgau � zají-
mavý indický kopytník, �iva, 2, s. 87�88
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Jméno Narození Místo Pohlavi Otec Matka V Ústí n. L. od�

Ford 3. 10. 1995 Bojnice M Hans Ema 14. 10. 2003

Wendy 23. 5. 2007 Plzeò F K11 (Berlin TP) 500/50 (Plzeò) 1. 8. 2008

Jenny 24. 1. 2004 Augsburg F 19. 5. 2009

Ford jr. 24. 12. 2007 Ústí n. L. M Ford Bla�ena 24. 12. 2007

Laila 10. 8. 2009 Ústí n. L. F Ford Wendy 10. 8. 2009

Atilla 14. 8. 2009 Ústí n. L. F Yehudi (Drá�ïany) Jenny 14. 8. 2009

Jago 14. 8. 2009 Ústí n. L. M Yehudi (Drá�ïany) Jenny 14. 8. 2009
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Odchov koèek rybáøských
Patrik Matìjù

Koèka rybáøská (Prionailurus viverrinus) 
se ve volné pøírodì vyskytuje na asij-
ském kontinentu od Bangladé�e po 
Kambod�u, dále v Indonésii a na Srí 
Lance. Bohu�el, v posledních letech 
do�lo k výraznému sní�ení stavù po-
pulace tìchto vzácných koèek, co� 
je zapøíèinìno nadmìrným úbytkem 
mokøadù, které mizí pøedev�ím vlivem 
lidské èinnosti. Jejich hlavní potravou 
jsou pøedev�ím ryby, korý�i, �áby, drob-
ní savci, ptáci, ale i hmyz. Výbornì 
plavou a umìjí se i potápìt.

Samec koèky rybáøské Keo (foto 1), 
který se narodil 10. 9. 2006, pøi�el do 

na�í zoo z Tierparku Berlin na konci srp-
na 2007. Samici Sreng (nar. 11. 6. 2006) 
jsme získali z Port Lympne Wild Animal 
Parku poèátkem èervna 2008. Tento 
pár jsme umístili do venkovní voliéry 
o výmìøe cca 54 m�.

Proto�e na�ím zámìrem bylo vytvoøit 
mladým perspektivním zvíøatùm co 
nejlep�í podmínky pro eventuální 
odchov, instalovali jsme v expozici tøi 
boudy. Dvì z nich v chladném období 
vyhøívají topné desky pro selata, na 
kterých jsou umístìny døevìné ro�ty. 
Boudy o rozmìrech 85 x 43 x 45 cm 
jsou uvnitø rozdìleny pøepá�kou, kte-
rá plní funkci závìtøí. Dal�í budka je 
rozmìrovì men�í (50 x 40 x 33 cm) 
a je zavì�ena na trámové konstrukci 
u stropu. Sreng si tuto boudu oblíbila 
nejvíce, proto�e jí poskytuje dobrý 
výhled a pocit bezpeèí. Koèkám po-
skytují dostatek úkrytù i dal�í doplòky 
umístìné v jejich expozici � dutý kmen, 
keøe a loubincem porostlé parkosy. Je 
zde vybudováno i betonové jezírko 
o objemu pøibli�nì 400 litrù, ale to slou-

�í spí�e k vyprazdòování ne� k jiným 
aktivitám.

Sreng i Keo se chovali v pøítomnosti 
o�etøovatele v�dy vystra�enì, v expo-
zici nebyli pøes den vidìt a stále se 
skrývali v boudách, co� trvá ostatnì 
a� dodnes. Domnívali jsme se proto, 
�e koèkám bude trvat ponìkud del�í 
dobu, ne� si zvyknou na nové prostøe-
dí. Poèátkem února jsme v�ak u Sreng 
zaregistrovali zvìt�ené bøicho, které 
avizovalo pøípadnou bøezost. Na konci 
února (26. 2. 2009) nevybìhla Sreng 
pøi ka�dodenní kontrole z boudy pøed 
o�etøovatelem, jak to dìlávala pøed-
tím. Zùstala v boudì, kde, jak jsme 
zjistili, porodila tøi ko�ata. Samec se 
zdr�oval v druhé boudì. Nechtìli jsme 
riskovat mo�nost, �e by samec mláïa-
ta zabil, a tak jsme ho pøestìhovali do 
oddìlené expozice. Po tøech týdnech 
jsme mohli opatrnì poøídit první sním-
ky mláïat (foto 2). Sreng se projevila 
jako výborná matka a ko�ata rychle 
pøibývala na váze. Dne 9. 4. probìhla 
dùkladná kontrola mláïat, bylo zji�tì-
no jejich pohlaví (2,1), byla oznaèena 
mikroèipem a prodìlala nezbytné oè-
kování (foto 3).

1 3
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Prvoodchov levharta snì�ného
Bc. Tomá� Andìl

Biologie

Alpinské louèky, údolí porostlá rodo-
dendrony a bambusem, kamenná 
pole a majestátní svìt vysokohorských 
ledových �títù jsou domovem nádher-
né a tajemné �elmy. Levhart snì�ný 
(Uncia uncia), nazývaný té� irbis, je 
obyvatelem horských oblastí Altaje, 
�an-�anu, Pamíru, Tibetu a vysoko po-
lo�ených oblastí v Mongolsku. Velmi 
nízká hustota jejich populace je zde 
pøímo úmìrná malé ú�ivnosti terénu. 
Ka�dý jedinec tak pro svou ob�ivu po-
tøebuje obrovské teritorium, na kterém 
se jeho nejèastìj�í koøistí stávají horské 
kozy a ovce, ale i daleko men�í ob-
ratlovci. V letních mìsících se zvíøata 
pohybují pøevá�nì na loukách, kde 
èíhají na svou koøist, a to v nadmoøské 
vý�ce od dvou do �esti tisíc metrù. 
V zimních mìsících následují stáda 
býlo�ravcù a� pod hranici lesa. Lo-
vecká strategie irbisù je podobná jako 
u vìt�iny ostatních koèek. Èíhají v zá-
loze a po pøiblí�ení koøisti na dostateè-
nou vzdálenost prudce vyrazí mohut-
nými nìkolikametrovými skoky (foto 1 
� expozice irbisù v na�í zoo).

V závislosti na zemìpisné �íøce a nad- 
moøské vý�ce probíhá od ledna do 
bøezna u irbisù øíje. Samice rodí v dobì 
od dubna do èervence jedno a� pìt 
mláïat, nejèastìji v�ak dvì a� tøi. Mlá-

ïata se rodí slepá, oèi otevírají kolem 
desátého dne. Po mìsíci �ivota zaèí-
nají pøijímat kromì mateøského mléka 
i masitou stravu. Kojit pøestává samice 
pøibli�nì po �esti mìsících, o mláïata 
se v�ak stará a� do konce prvního roku 
jejich �ivota.

Systematika

Levhart snì�ný patøí do podèeledi vel-
kých koèek (Pantherinae). Døíve býval 
zaøazován do rodu Pantera, v souèas-
né dobì v�ak tvoøí monotypický rod 
Uncia. Oproti ostatním velkým koèkám, 
jejich� neúplnì zkostnatìlý jazylkový 
aparát s pru�ným vazem pøes hrtan 
umo�òuje pouze hlasitý øev, umí irbis 
i pøíst. Spoleènì s levhartem obláè-
kovým (Neofelis nebulosa) jsou také 
nazýváni �malými velkými koèkami�.

Historie chovu v lidské péèi

První zmínka o chovu této krásné koè-
ky pochází z roku 1851, kdy se v zoo 
v Antverpách objevil první exempláø. 
V této dobì se chovala pouze samot-
ná expozièní zvíøata. Mimoøádným 
úspìchem bylo narození dvou mláïat 
ve Vratislavi v roce 1910, ta v�ak ve 
vìku jednoho roku uhynula. V násle-

dujících letech do�lo v zoologických 
zahradách v Drá�ïanech, Lipsku, Chi-
cagu a Kodani k porodùm, mláïata 
se v�ak ani v jednom pøípadì nepo-
daøilo zdárnì odchovat. To se poda-
øilo a� koncem 50. let v Kodani a ve 
Washingtonu. V 60. a 70. letech zaèalo 
docházet k celkovì úspì�nìj�ím od-
chovùm, mortalita mláïat byla v�ak 
stále znaèná a i v souèasné dobì se 
pohybuje nad 50 procenty.

Chov levhartù snì�ných mù�e slou�it 
jako pøíklad dobrého managementu 
chovu ohro�ených druhù zvíøat v lidské 
péèi. Støedem zájmu ochranáøských 
aktivit se irbis stal v roce 1976, kdy byla 
pro tento druh zalo�ena mezinárodní 
plemenná kniha. Ta primárnì slou�í 
jako zdroj genealogických dat jed-
notlivých chovaných zvíøat tvoøících 
paralelní populace v zajetí.

Za úèelem maximálního zefektivnìní 
vyu�ití kapacity jednotlivých chova-
telských zaøízení a zjednodu�ení ko-
operace mezi institucemi do�lo v 80. 
letech v nìkolika regionech k zalo�ení 
záchranných chovných programù. 
Jako první byl tento program odstarto-
ván v Severní Americe v roce 1984, ná-
sledován o tøi roky pozdìji evropským 
záchranným programem (EEP). V 90. 
letech do�lo ke spu�tìní tìchto progra-
mù také v Japonsku, Rusku, Austrálii 
a v souèasné dobì i v Indii.

Od roku 1891 do 1. 1. 2008 bylo v lidské 
péèi postupnì chováno celkem 2 703 
(1230,1256,217) levhartù snì�ných, z to-
ho se 88 % zvíøat (1073,1103,206) naro-
dilo v zajetí a pouze 12 % (157,153,11) 
pocházelo z odchytu z volné pøírody. 
Na poèátku roku 2008 chovalo cel-
kem 205 institucí 445 zvíøat (206,239). 
Do uvedených stavù nejsou zahrnuty 
poèty irbisù chovaných na území Èíny, 
které nejsou k dispozici.

První odchov v Zoo Ústí nad Labem

Historicky prvním irbisem v na�í zoo 
se 4. dubna 2006 stala samice Nima 
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(ISB 2431), narozená 12. kvìtna 2003 
v Zoo Krakov v Polsku. V tém�e mìsíci 
jsme Nimu dopárovali perspektivním 
samcem Makanem (ISB 2492), na-
rozeným 19. kvìtna 2004 v Tierparku 
Berlin, a sestavili tak mladý chovný pár
(foto 2). 

První spojení obou zvíøat probìhlo 
bez vìt�ích problémù v lednu násle-
dujícího roku a Nima zaèala ihned 

projevovat o Makana zájem. Ten vzal 
její pøítomnost ve spoleèném výbìhu 
na vìdomí, ale zvlá�tní pozornost jí ne-
vìnoval. První øíje probìhla koncem 
øíjna a ani tehdy nedo�lo ze strany 
samce k �ádné zásadní aktivitì. Dal�í 
øíje byla zaznamenána v prosinci. Ten-
tokrát se chování samce podstatnì 
zmìnilo a byly pozorovány náznaky 
páøení, ke kterému v�ak vlivem agrese 
Nimy nedo�lo. V lednu 2008 doznívala 

prosincová øíje a Makan se je�tì nìko-
likrát pokou�el o páøení, které poka�dé 
konèilo jeho útìkem pøed agresivní 
samicí, a� jeho zájem postupnì zcela 
opadl. V øíjnu se celá situace opako-
vala. Opìt do�lo k nìkolika pokusùm 
o páøení a opìt neúspì�nì. Pøíèinu ne-
zdaru jsme spatøovali pøedev�ím v ne-
zku�enosti Makana a jeho pøíli�ném 
respektu pøed dominantní Nimou. Po 
vzájemné dohodì s kolegy ze Zoo 
Jihlava a koordinátorem EEP pro tento 
druh jsme je�tì v prosinci 2008 pøistou-
pili k výmìnì samcù. Makan odjel do 
Jihlavy, odkud byl do na�í zoo depo-
nován ji� zku�enìj�í samec Salwin (ISB 
2479), narozený 19. èervna 2003 v Zoo 
de Doué-la-Fontaine (foto 3). 

Ke spojení novì sestaveného páru 
do�lo 21. ledna 2009. Podobnì jako 
o Makana zaèala Nima projevovat 
zájem i o nového samce. Válela se 
pøed ním na zádech a stále se k nì-
mu lísala. Salwin její chování opìtoval 
a irbisí seznamování pokojnì pokra-
èovalo a� do okam�iku, kdy se pokusil 
vylézt Nimì na záda. Ihned mu dala 
dùraznì najevo, �e podobné chování 
zatím nehodlá tolerovat, a zaèala ho 
od sebe odhánìt. V podobném du-
chu ubìhl dal�í mìsíc a Nima si stále 
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ponechávala poslední slovo. K obratu 
v chování irbisù do�lo pøedposlední 
únorový den. Pøi jednom z pokusù 
o páøení se Nima opìt po Salwinovi 
ohnala a sna�ila se ho zahnat. Tento-
krát se v�ak samec zahnat nenechal 
a páøení úspì�nì dokonèil. Od toho 
dne bylo páøení zaznamenáno je�tì 
nìkolikrát, a to a� do 3. bøezna 2009, 
kdy bylo pozorováno naposledy. Ná-
sledující období �ivota na�ich irbisù 
by se dalo nazvat obdobím harmonie 
a klidu. Obì zvíøata se ve spoleèném 
výbìhu více ne� tolerovala a pøedpo-
kládaný termín prvního porodu Nimy 
se pomalu blí�il. Pøi tro�e �tìstí a trpì-
livosti bylo v druhé polovinì kvìtna 
mo�né pozorovat na bøi�e odpoèíva-
jící Nimy pohyby mládìte. Pøi pravidel-

né ranní kontrole zvíøat dne 1. èervna 
2009 je�tì nic nenasvìdèovalo tomu, 
�e by mìl v brzké dobì zaèít porod. 
O to vìt�í bylo na�e pøekvapení, kdy� 
jsme krátce po jedenácté hodinì do-
poledne poprvé spatøili ve vnitøní ubi-
kaci kotì, odpoèívající v bezpeèí u své 
matky. Po tomto radostném zji�tìní byl 
Salwin oddìlen ve venkovním výbìhu, 
a abychom na�í prvorodièce zajistili 
maximální klid, byl pavilon �elem pro 
náv�tìvníky doèasnì uzavøen. Nima 
se, neomylnì vedena svým vrozeným 
chováním, starala o své první kotì 
naprosto vzornì a ji� v odpoledních 
hodinách bylo na�e úsilí odmìnìno 
pohledem na kotì spokojenì pøisáté 
k matèinì mléèné �láze. V prùbìhu 
noci si Nima odnesla kotì do porodní 

boudy, kam jsme je�tì pøed porodem 
nainstalovali kameru. Druhá kamera 
snímala celý prostor vnitøní ubikace, 
co� nám poprvé v historii na�í zoo 
umo�nilo matku i s mládìtem nepøe-
tr�itì monitorovat. Mo�nost sledovat 
ve�keré dìní v porodním boxu mìli 
po zpøístupnìní pavilonu i náv�tìvníci, 
a to na monitoru umístìném pøímo 
v náv�tìvnické hale. Ètvrtý den po 
porodu zaèala Nima opìt normálnì 
pøijímat pøedkládanou potravu a ve 
své vzorné mateøské péèi nikterak 
nepolevovala. 30. èervna 2009 pro-
bìhla první fyzická kontrola mládìte 
(foto 4). K na�í nemalé radosti jsme 
zjistili, �e se jedná o samièku, její� hmot-
nost èinila rovné dva kilogramy. Kotì 
bylo vy�etøeno, odèerveno a vráceno 
zpìt do porodního boxu. Díky kamero-
vému systému bylo 7. èervence 2009 
zji�tìno u mládìte vyboèení zadních 
konèetin. Po dùkladném veterinárním 
vy�etøení bylo pøistoupeno k jejich 
pravidelnému procvièování. V této 
dobì kotì pøibíralo 0,5 kg za deset dní. 
Za dal�ích dvacet dní ji� malá samiè-
ka, která dostala jméno Nanga, vá�ila 
3,65 kg a stav jejích zadních konèetin 
se i v dùsledku pravidelné rehabilitace 
zaèal podstatnì zlep�ovat.

V souèasné dobì ji� Nanga (ISB 2813) 
vstoupila do osmého mìsíce svého 
�ivota a v pøísloveèné obratnosti irbisù 
se zaèíná vyrovnávat své matce. Tímto 
odchovem tak ústecká zoo roz�íøila 
øady úspì�ných chovatelù této nád-
herné �elmy.
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Vyu�ití kamerových systémù 
Bc. Tomá� Andìl

Po pozitivních zku�enostech získaných 
z nìkolikaletého provozu kamerového 
systému v pavilonu slonù byla v tomto 
roce obdobná zaøízení instalována 
i v odchovnì papou�kù a v novì 
zrekonstruovaném pavilonu �elem. 
V obou pøípadech je tento systém 
tvoøen citlivými kamerami schopnými 
snímat ve�keré dìní i v naprosté tmì 
a dále DVD rekordérem, který slou�í 
jako záznamové zaøízení. Zavede-
ní kamerových systémù do chovu 
vzácných a ohro�ených druhù zvíøat 
napomáhá ke zkvalitnìní chovatel-
ské práce a zároveò s sebou pøiná�í 
i mnohé dal�í mo�nosti vyu�ití. Hlav-
ním pøínosem je bezesporu mo�nost 
nepøetr�itého monitoringu chovaných 
zvíøat bez jakéhokoli vyru�ování, co� 
je zejména v období jejich rozmno-
�ování více ne� �ádoucí. Kamery 
nainstalované pøímo v porodních bo-
xech èi hnízdních dutinách umo�òují 
chovatelùm získávat cenné poznatky 
z etologie, jiným zpùsobem praktic-
ky nezjistitelné. Kromì uvedeného 
pøínosu pro chovatele nelze opome-
nout význam kamerových systémù 
z náv�tìvnického hlediska. Ji� nìkolik 
týdnù po nainstalování kamerového 
systému mohli náv�tìvníci pavilonu �e-
lem sledovat v pøímém pøenosu první 
odchov mládìte levharta snì�ného 
(Uncia uncia) v historii na�í zoo. Obraz 
z porodního boxu byl pøená�en jak do 
zázemí chovatelù (foto 1), tak i na 
monitor v náv�tìvnické hale. Po dobu 

nìkolika týdnù tak mohli obdivovatelé 
tìchto krásných a tajemných koèek 
pozorovat péèi starostlivé Nimy o své 
první kotì. Nedlouho poté probìhla 
instalace kamer i do zbývajících po-
rodních boxù, tak�e i dal�í pøípadné 
odchovy budou moci na�i náv�tìvníci 
pøímo sledovat.

V odchovnì papou�kù byly kamery 
nainstalovány do hnízdních budek 
arù vojenských (Ara militaris), arù ze-
lenokøídlých (Ara chloroptera) a arù 
ararauna (Ara ararauna) a v zimo-
vi�ti byla jedna kamera zabudována 
pøímo do hnízdní dutiny zoboro�cù 
vrásèitých (Aceros corrugatus). Z uve-
dených druhù odchovali letos svá 
mláïata pod dozorem kamer arové 
vojen�tí a zoboro�ci vrásèití. Poprvé 
tak mohli na�i chovatelé pøímo sledo-
vat starostlivé ptaèí rodièe pøi inkubaci 
vajec, samotné líhnutí mláïat i násled-
ný pøirozený odchov. Zejména pozoro-

vání samice zoboro�ce zazdívající se 
smìsí slin a pøedkládaného krmiva do 
své hnízdní dutiny bylo velmi zajímavé, 
stejnì jako krmení mládìte a jeho rùst 
(foto 2). V tomto pøípadì bylo v�e je�-
tì umocnìno skuteèností, �e zoboro�-
ce vrásèité odchováváme jako jediná 
z èeských i slovenských zoo a v celé 
Evropì se letos podaøilo odchovat 
pouhá tøi mláïata tìchto nádherných 
opeøencù. Oba uvedené odchovy 
probíhaly bez zásadních komplikací. 
Díky tomu, �e ptáci byli neustále pod 
vizuální kontrolou kamer, mohl jim být 
v dobì hnízdìní poskytnut maximál-
ní klid. Práce jejich chovatelù byla 
doèasnì omezena jen na podávání 
èerstvého krmiva.

Ji� nìkolik prvních mìsícù pou�ívání 
nových kamerových systémù jedno-
znaènì prokázalo jejich opodstatnìní 
v chovu a jejich pøínos jak pro chova-
tele, tak i pro náv�tìvnickou veøejnost.
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Vývoj zdravotního stavu a inseminace Delhi
Jan Javùrek, Petr Kiebel

Do roku 2009 jsme vstupovali s tím, �e 
pøi poslední øíji (konec roku 2008) ne-
do�lo k nárùstu hladiny luteinizaèního 
(LH) hormonu na dostateènou úroveò, 
a tak zøejmì ani k uvolnìní vajíèka. 
Tyto nepøíznivé zprávy naznaèova-
ly, �e s Delhi není nìco v poøádku, 
a tak jsme po dohodì s IZW Berlin co 
nejdøíve pøistoupili k ultrazvukovému 
vy�etøení (foto 1). Dne 16. ledna po 
zhruba hodinovém standardním vy�et-
øení odborníci konstatovali neradostný 
závìr � velké mno�ství èiré tekutiny 
v obou èástech dìlohy, která zøejmì 
nepøíznivì ovlivòuje hladinu hormonù, 
a tím i celý øíjový cyklus.

Po nezbytné konzultaci s veterináøi 
a odborníky jsme 20. dubna zahájili 
léèbu, která mìla za úkol vypudit 
ne�ádoucí tekutinu. První den byl do 
støevní sliznice Delhi vmasírován Estro-
gel, který mìl za úkol otevøít dìlo�ní 
krèek. Druhý den se aplikoval Estrogel 
s Cytotecem, jeho� úèelem bylo vypu-
zení ne�ádoucí tekutiny z dìlohy. Po-
slední dva dny se vmasírovával pouze 
Cytotec. V prùbìhu celé léèby byly 
odebírány vzorky krve ke sledování 
hladiny hormonù. Vedlej�ím proje-
vem úèinku lékù mohla být zvý�ená 
�nervozita� Delhi, a tím i vìt�í riziko pro 
o�etøovatele. Na�tìstí jsme toto u Delhi 
nepozorovali.

Aèkoliv jsou sloni chováni od poèátku 
historie moderních zoo, teprve v po-
sledních desetiletích do�lo k mnoha 
významným objevùm v jejich �ivotì, 
a tím se i podstatnì zlep�ily podmínky 
pro jejich chov. K tomu samozøejmì 
významnì pøispívá i objevení mo�-
nosti umìlé inseminace èi nových 
léèebných postupù. Konkrétnì Delhi 
je i díky kvalitní práci týmu ústecké zoo 
a hlavnì díky spolupráci s IZW Berlin 
doslova prùkopnicí nových postupù. 
Byla druhá na svìtì, u které se po-
vedla umìlá inseminace, a napøíklad 
její køivka závislosti hladiny hormonù 
mezi krví a moèí pomáhá odborníkùm 
v jiných zoo, kde je problém s odbì-
rem krve. Stejnì tak i léèba Cytote-
cem je unikátní a v budoucnu tato 
zku�enost jistì pomù�e øe�it problémy 

u øady dal�ích slonù. I to dává smysl 
chovu slonù v na�í zoo.

Proto jsme netrpìlivì èekali na výsle-
dek dal�ího ultrazvukového vy�etøení, 
které probìhlo 8. èervna (foto 2). 
Vy�etøení opìt provedl tým IZW Berlin 
a trvalo zhruba hodinu a pùl. Potvrdilo 
se, �e léèba byla úspì�ná. Z dìlohy 
byla vypuzena témìø ve�kerá tekutina 
� z cca 400 ml jí zbylo jen asi 12 ml. 
Bylo potvrzeno, �e mù�eme opìt po-
kraèovat ve snaze o umìlou insemina-
ci. Nejbli��í mo�ný termín inseminace 
byl stanoven pøibli�nì na pøelom záøí 

a øíjna 2009. Zároveò jsme opìt zaèali 
s intenzivním tréninkem Delhi a jednou 
týdnì opìt odebírali krev pro stanove-
ní hladiny hormonù.

Jako dárce spermatu byl urèen pro-
vìøený samec Calvin, který byl pøesu-
nut z Hannoveru do Lipska a posléze 
v kvìtnu do Zoo Ostrava. Výbìr samce 
a pou�ití jeho spermatu schválil koordi-
nátor EEP.

Poslední vy�etøení pøed inseminací 
probìhlo 18. srpna a dopadlo nad 
oèekávání dobøe. V dìloze se nena-
cházela �ádná tekutina, objevil se zde 
pouze drobný myom, který by nemìl 
pøinést �ádné komplikace. Díky tomu 
jsme mohli zintenzivnit trénink (dvakrát 
týdnì), krev se zaèala odebírat ka�dý 
den a vzorky se pravidelnì odvá�ely 
do berlínských laboratoøí k urèení hla-
diny luteinizaèního hormonu za úèe-
lem pøesného zji�tìní data ovulace.

Dne 14. øíjna nám laboratoø potvrdila 
pøítomnost �píku� (významné zvý�ení 
hodnoty) LH hormonu, a tím i defini-
tivní pøipravenost Delhi k inseminaci. 
V sobotu 24. øíjna provedl tým IZW vy-
�etøení, které ukázalo, �e folikul je je�tì 
nezralý (velikost cca 12 mm). Bohu�el 
se opìt objevilo malé mno�ství tekuti-
ny v pravém dìlo�ním rohu, a dokon-
ce se objevila i malá cysta na levém 
(ovulujícím) vajeèníku. Dal�í vy�etøení 
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v úterý 27. øíjna ukázalo, �e folikul stále 
není dostateènì zralý, ale �e pomalu 
roste (velikost cca 16 mm). Ve støedu 
28. øíjna jsme se zúèastnili odbìru 
spermatu od Calvina v Zoo Ostrava 
(foto 3). Kvùli jeho dosud krátkému 
pobytu v Ostravì byli k této proceduøe 
pozváni kolegové z Hannoveru, které 
Calvin zná a plnì respektuje. Odbìr 
probìhl metodou rektální masá�e. 
Zde se objevil dal�í problém � kvùli 
graviditì ostravských slonic nemìl 
Calvin del�í dobu pohlavní aktivitu, 
a do�lo ke �zneaktivnìní� jeho spermií. 
Je to pøirozený proces, Calvin je jinak 
provìøený a kvalitní samec. Zùstala 
nám jediná mo�nost � pou�ít mra�ené 
sperma. Tím ale bohu�el �ance na 

úspì�nou inseminaci rapidnì klesla. 
I zde se Delhi projevila jako prùkopnice 
nových postupù, jde teprve o druhé 
pou�ití mra�eného spermatu na svìtì! 
Ve støedu veèer probìhlo dal�í vy�etøe-
ní � folikul byl zhruba stejnì velký. Dal�í 
postup byl odlo�en na nedìli.

V nedìli 1. listopadu veèerní vy�etøení 
ukázalo, �e folikul praskl a �e nade�el 
èas k inseminaci. Speciálním postu-
pem bylo �etrnì rozmra�eno sperma 
a pomocí katetru bylo vpraveno 
do dìlohy (foto 4). Vlastní zákrok 
od prvního zavedení katetru a� po 
okam�ik O � vpravení spermatu za 
dìlo�ní krèek � trval zhruba tøi ètvrtì 
hodiny. Nejslo�itìj�í samozøejmì bylo 

nasunout témìø dvoumetrovou trubici 
k dìlo�nímu krèku a pak se trefit do 
úzkého, zhruba tøímilimetrového otvo-
ru. Vzhledem k noèním hodinám, kdy 
slonice nejsou zvyklé na manipulaci, 
a zøejmì i v dùsledku velkého mno�ství 
rùzných vy�etøení byl problém pøeko-
nat katetrem nejvy��í bod v pochvì, 
kde se po�evní cesta zalamuje. Delhi 
zaèala být nervózní a musela být 
mírnì sedována. Díky tréninku to byl 
ov�em jediný okam�ik, kdy pøestala 
vzornì spolupracovat. Pøesnì ve 22:47 
hodin bylo sperma vpraveno na místo 
urèení. Inseminaci provedl Dr. Thomas 
Hildebrand ve spolupráci s MVDr. Vác-
lavem Po�ivilem.

Samozøejmì je nám jasné, �e �an-
ce na úspìch nejsou velké, hlavnì 
z dùvodu nestandardního dozrávání 
folikulu a pou�ití mra�eného sperma-
tu. Pøesto netrpìlivì oèekáváme vývoj 
køivky progesteronu, a tím i potvrzení èi 
vyvrácení úspì�nosti inseminace.

Musíme zdùraznit, �e ve�keré proce-
dury, vy�etøení a léèbu Delhi zvládla 
v pohodì, klidu a dobrovolnì, mírná 
sedace musela být z vý�e popsaných 
dùvodù pou�ita jen pøi vlastní insemi-
naci. Dále musíme zdùraznit, �e i kdy� 
Delhi tikají biologické hodiny a �ance 
na dal�í úspì�né inseminace stále 
klesají, pøesto má velký smysl dále se 
pokou�et o rozmno�ení na�ich slonù. 
V roce 2009 se v zajetí narodilo 33 mlá-
ïat, ov�em také 54 jedincù zemøelo 
(www.elephant.se), proto má ka�dé 
narozené slùnì v chovech v zoologic-
kých zahradách nesmírnou cenu.
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Zpráva o projektu Pesisir Balikpapan, 2009
Mgr. Stanislav Lhota

V srpnu 2009 jsem se po 
devítimìsíèním pobytu v ÈR vrátil 
do Balikpapanského zálivu na 
východním pobøe�í indonéského 
Bornea, abych pokraèoval v projektu, 
jen� zaèal v roce 2005 a který od roku 
2007 za�ti�uje Zoo Ústí nad Labem.
Po dobu mého pobytu mimo Indonésii 
byl pozastaven výzkum opic kahau 
nosatých, na�i místní asistenti v�ak 
pokraèovali v monitoringu ilegál-
ních aktivit po�kozujících mangrovy 
a ostatní pobøe�ní ekosystémy 
(foto 1), jako je budování pøístavù, cest 
a prùmyslových objektù, zakládání 
rybích a krevetích farem, ilegální 
tì�ba døeva, pálení døevìného uhlí, 
zakládání plantá�í palmy olejné 
na bøezích øek a vypalování lesa. 
Monitoring po tuto dobu skuteènì 
probíhal, i kdy� se znaènými potí�emi, 
které plynuly jednak z nedostatku 
penìz na pokrytí provozních nákladù 
a jednak z toho, �e asistenti, zvyklí 
pracovat pod mým neustálým 
dohledem, nebyli prozatím schopni 
program pøíli� úspì�nì koordinovat. 
Byla to v�ak pro nì cenná zku�enost. 
Po mém návratu do Indonésie proto 
program monitoringu pokraèuje bez 
mé bezprostøední úèasti, ve snaze vést 
k vìt�í samostatnosti dva indonéské 
asistenty, kteøí se monitoringu pod 
mým vedením vìnovali od roku 
2008. Monitoring a patrolování 

pøedstavují i nadále tì�i�tì na�ich 
terénních ochranáøských aktivit. Díky 
tomu napøíklad od roku 2008 nebyla 
ve sledované oblasti zalo�ena �ádná 
nová farma na chov ryb a krevet 
a do�lo i k významné redukci kácení 
mangrovù pro výrobu døevìného uhlí.
S konkrétními pøestupky souvisejícími 
s po�kozováním �ivotního prostøedí, 
které dokumentujeme v rámci 
monitoringu, pak pravidelnì 
spolu s jedním z mých asistentù 
seznamujeme øadu zainteresovaných 

vládních i nevládních èinitelù. Typickou 
reakcí zodpovìdných úøadù je 
i nadále ignorování. Proto i jejich akce 
monitorujeme formou opakovaných 
náv�tìv a poskytování nových zpráv 
z terénu. Pokud ani to nestaèí, následuje 
exponování takových pøípadù 
v masových médiích. Udr�ujeme 
pravidelný kontakt s nìkolika místními 
deníky, lokalita a kahau nosatí byli 
prezentováni také v dokumentu 
na národní televizní stanici Trans 7 
a pravidelné zprávy o dìní v zálivu 
jsou rozesílány �iroké komunitì na 
nìkolika skupinách na Facebooku. 
Tento rok jsem zahájil osvìtovou 
kampaò na místních vysokých 
a støedních �kolách a ve skupinách 
mláde�e Pecinta Alam (Milovníci 
pøírody), a to formou audiovizuální 
prezentace, diskusí a výletù do terénu. 
V mém domì na rybáøském pøedmìstí 
Balikpapanu (foto 2) vzniká coby 
experimentální pilotní projekt malé 
pøírodovìdné vzdìlávací centrum pro 
dìti z nejbli��ího okolí.
Nejvìt�í hrozbou pro budoucnost 
zálivu zùstává plán na vybudování 
provinèní dálnice podél vìt�í èásti 
pobøe�í Balikpapanského zálivu 
(foto 3). Kampaò za zastavení 
tohoto projektu byla pøedstavena 
mezinárodní komunitì na http:
//news.mongabay.com/2010/0103-
hance_pulau.html. Zároveò ji� ale 
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musíme èelit i aktivitám podnikù 
a jednotlivcù, kteøí u� se zpøístupnìním 
oblasti poèítají, intenzivnì skupují 
pozemky a budují cesty a dal�í 
infrastrukturu pro budoucí prùmyslové 
závody. Jednou z nejnovìj�ích hrozeb 
je plán na vybudování 20 metrù �iroké 
cesty na svá�ení døeva k továrnì 
na výrobu papíru. Tato cesta má 
probíhat paralelnì s plánovanou 
provinèní silnicí, jen nìkolik desítek 
metrù od ní. Jiným dlouhodobým 
problémem, který pøedstavuje hrozbu 
postupného znièení celého zálivu, je 
velkoplo�né zakládání plantá�í palmy 
olejné. Podél nìkolika øek v oblasti 
Balikpapanského zálivu do�lo za 
poslední tøi roky k vykácení lesù 
obývaných poèetnou populací kahau 
nosatých. Mangrovy sice zùstaly 
víceménì nepo�kozené, byly v�ak 
zcela izolované od ostatních lesních 
ekosystémù a vystavené mimoøádnì 
vysoké sedimentaci zeminou 
splavovanou z nìkolika tisíc hektarù 
odlesnìných ploch (foto 4). Pro 
kahau to pøedstavuje ztrátu podstatné 
èásti potravních zdrojù a výrazné 
zvý�ení rizika zániku celé populace. 
Zakládání plantá�í na bøezích øek je 
ilegální, chybí v�ak jakákoli kontrola 
ze strany vládních orgánù. Navíc zde 
vznikají konflikty s místními vesnièany, 
kterým zemìdìlské podniky èasto bez 
od�kodnìní zabírají pùdu. V roce 2009 
jsme spoleènì s místními drobnými 
zemìdìlci zahájili mezinárodní 
kampaò proti spoleènosti PT Agro 
Indomas a v souèasné dobì probíhá 
její soudní vy�etøování.
Vlajkovým �ivoèichem celého na�eho 

projektu je kahau nosatý (Nasalis 
larvatus). Výzkum tohoto druhu proto 
pøedstavuje jakousi páteø programu 
zamìøeného na ochranu jak druhu 
samotného, tak i jeho biotopu, tedy 
pobøe�ních mangrovù, a ostatních 
rostlin a �ivoèichù, kteøí se zde 
spolu s kahau vyskytují. Vzhledem 
ke stále záva�nìj�ím problémùm 
praktického ochranáøského rázu, které 
pøed námi v posledních mìsících 
v Balikpapanském zálivu vyvstávají, 
se v�ak v tomto roce výzkumné cíle 
dostávají spí�e do pozadí. Hlavní cíl 
výzkumu se proto pro tento rok omezuje 
na individuální identifikaci dospìlých 
jedincù kahau obývajících jednu 
z 54 øek v Balikpapanském zálivu, 
øeku Pemaluan. Zde jsme v letech 

2007�2008 vybudovali výzkumnou 
stanici (foto 5), ve které trávíme ka�dý 
mìsíc jeden a� dva týdny. Dvakrát 
dennì vyrá�í ze stanice malou 
motorovou lodí tøíèlenný tým, aby 
dohledával kahau na jejich spacích 
stromech. Dìje se tak nejprve pozdì 
odpoledne kolem 17. hodiny, kdy se 
opice zaèínají objevovat na bøezích 
øek, tak�e je mo�né zmapovat aktuální 
polohu jednotlivých tlup a vybrat 
jednu z nich k dal�ímu pozorování. To 
pak pokraèuje je�tì pøí�tí den od 6:00 
zhruba do 7:30 hodin. Poté se opice 
vzdalují hloubìji do mangrovù, kam je 
prozatím není mo�né následovat.
Samotné pozorování spoèívá ve 
snaze co nejpøesnìji urèit poèet 
èlenù sledované tlupy s ohledem na 
jejich vìk a pohlaví a pøedev�ím pak 
v kreslení identifikaèních karet v�ech 
dospìlých èlenù tlupy. Identifikaèní 
karta pøedstavuje schematickou 
�ablonu, do které se zakreslují 
jednotlivé specifické znaky, podle 
nich� lze daného jedince poznat. Tento 
postup se osvìdèil lépe ne� poøizování 
fotografií nebo videozáznamù 
jednotlivcù. Identifikaèní karty by 
mìly umo�nit nejen pøesný popis 
velikosti a slo�ení populace, ale 
pøedev�ím sledování individuálních 
�ivotních historií jednotlivých zvíøat 
v následujících letech. Jde v�ak 
o velmi pomalý proces. Vzhledem 
k nedostateènému pøivyknutí opic 
na pøítomnost pozorovatele a krátké 
dobì, po kterou je lze na bøezích øek 
pozorovat, vy�aduje samotné poøízení 
identifikaèních karet nìkolik mìsícù 
práce v terénu.
Výzkumný program v místní rezervaci 
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de�tného pralesa Sungai Wain, který 
jsem koordinoval v pøedchozích 
letech, se ji� do znaèné míry 
osamostatnil a na�i výzkumní asistenti 
se stali dlouhodobými zamìstnanci 
rezervace. Pùvodnì dvouèlenný 
tým oddìlení pro výzkum se ji� 
rozrostl na ètyøèlenný, tak�e jedním 
z mých zbývajících úkolù je vìnovat 
se odborné pøípravì nových èlenù 
(foto 6). Jejich hlavní výzkumnou 
èinností je v souèasné dobì monitoring 
poèasí (teploty a mno�ství srá�ek) a 
fenologie (produkce listí, kvìtù a plodù 
na vybraných plochách v lese). Tento 

program probíhá ji� více ne� deset let, 
letos se proto v rámci tohoto �výroèí� 
zamìøujeme na zpracování celé 
doposud nahromadìné databáze. 
Jde o soubor dat, jaký byl zatím 
publikován jen z jediné dal�í lokality 
v celé jihovýchodní Asii.
Podobnì jako v minulé sezonì 
i tentokrát jsem v rámci dokumentace 
biodiverzity do Sungai Wainu 
pøizval na krátkou náv�tìvu nìkolik 
entomologù. Ale� Dolný z Ostravské 
univerzity spoleènì s Danielem Bártou 
ji� druhým rokem mapovali druhovou 
pestrost vá�ek na nìkolika rùzných 

biotopech Balikpapanu. Na území 
rezervace zdokumentovali více ne� 
80 druhù vá�ek, vèetnì minimálnì 
jednoho nového druhu, který bude 
s pøihlédnutím k propagaci lokality 
pojmenován Rhinagrion wainensis. 
Petr �ípek z Univerzity Karlovy v Praze 
nashromá�dil pøedbì�né vzorky 
materiálu nìkolika skupin broukù 
a dal�ího hmyzu, který nyní zpracovává 
ve spolupráci s nìkolika dal�ími 
entomology v Èeské republice.

Odborná publikaèní èinnost:
V roce 2009 vy�ly v impaktovaných 
mezinárodních èasopisech dvì 
odborné práce, které se týkají 
na�eho pøedchozího výzkumu na 
Madagaskaru, v Indii a v evropských 
zoologických zahradách:
� Lhota S., Jùnek T. and Barto� L. 

� Patterns and laterality of hand 
use in free-ranging aye-ayes 
(Daubentonia madagascariensis) 
and a comparison with captive 
studies, Journal of Ethology 27, 
419�428

� M. Petrù, V. Charvátová, M. �pinka, 
S. Lhota 2009 � Revisiting Play 
Elements and Self-handicapping 
in Play: A Comparative Ethogram 
of Five Old World Mon, Journal 
of Comparative Psychology, Vol. 
123, No. 3, 250�263
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Stavy zvíøat k 31. 12. 2009

stav k 1.1.2009 odchov pøíchod úhyn odchod stav k 
31.12.2009

savci (Mammalia)
adax 2.0     2.0

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

aguti støedoamerický 1.1   1.0  0.1

Dasyprocta punctata RDB=LR

alpaka 2.9 0.1 1.0 0.1 1.0 2.9

Vicugna pacos  

anoa ní�inný 2.2     2.2

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

antilopa jelení 7.6 1.4    8.10

Antilope cervicapra RDB=NT

babirusa 1.1  1.0  1.0 1.1

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

fosa 2.1   0.1 1.0 1.0

Cryptoprocta ferox EEP,ISB,RDB=EN

gepard �tíhlý 2.0     2.0

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

gibon bìlolící 1.1.2     1.1.2

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

guanako 0.2     0.2

Lama guanicoe RDB=LR

gueréza plá�tíková 0.4     0.4

Colobus guereza caudatus ESB,RDB=LR

hulman jávský 0.4     0.4

Trachypithecus auratus RDB=EN

hulman posvátný 0.3   0.1  0.2

Semnopithecus entellus ESB,RDB=LR,CITES=I

hulman støíbrný 0.2     0.2

Trachypithecus cristatus RDB=NT

irbis 1.1 0.1    1.2

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

jelen bìlohubý 2.6 1.1 1.0 1.1  3.6

Cervus albirostris RDB=VU

kaloò pobøe�ní 4.2.1   0.0.1  4.2

Pteropus hypomelanus RDB=LR
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stav k 1.1.2009 odchov pøíchod úhyn odchod stav k 
31.12.2009

savci (Mammalia)
kapybara 1.1    0.1 1.0

Hydrochaeris hydrochaeris RDB=LR

koèka ba�inná 1.0   1.0  0

Felis chaus RDB=LC

koèka rybáøská 1.1 2.1    3.2

Prionailurus viverrinus EEP,ISB,RDB=VU

koèka slani�tní 2.3    1.2 1.1

Oncifelis geoffroyi EEP,RDB=NT,CITES=I

koèkodan Brazzùv 2.2 0.1  0.1  2.2

Cercopithecus neglectus ESB,RDB=LR

koèkodan diadémový 1.1     1.1

Cercopithecus mitis RDB=LR

koèkodan Dianin 1.1     1.1

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

kosman zakrslý 2.3.1 1.1.1  0.0.1 1.1 2.3.1

Callithrix pygmaea niveiventris RDB=LC

kotul veverovitý 1.0   1.0  0

Saimiri sciureus EEP,RDB=LC

koza domácí 0.2 1.2   1.2 0.2

Capra hircus  

koza domácí � kamerunská 4.5 1.1.1  1.0 4.6.1 0

Capra hircus  

kùò domácí � pony 1.4    0.1 1.3

Equus caballus  

lachtan jihoafrický 0.2    0.2 0

Arctocephalus pusillus RDB=LR

lachtan tmavý 1.0     1.0

Zalophus californianus ESB,RDB=LR

lama krotká 1.3 0.1   0.1 1.3

Lama glama  

lemur kata 1.5 0.0.1    1.5.1

Lemur catta ESB,RDB=VU,CITES=I

lenochod dvouprstý 1.3.1    0.1 1.2.1

Choloepus didactylus ESB,RDB=LC

lev kon�ský 1.4   0.2  1.2

Panthera leo bleyenberghi RDB=VU

levhart mand�uský 1.1 2.0    3.1

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

lvíèek zlatý   1.1   1.1

Leontopithecus rosalia EEP,ISB,RDB=EN,CITES=I
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stav k 1.1.2009 odchov pøíchod úhyn odchod stav k 
31.12.2009

savci (Mammalia)
makak kápový 3.3     3.3

Macaca radiata RDB=LR

mandril 1.4 2.1    3.5

Mandrillus sphinx EEP,RDB=VU

mangusta �íhaná 1.3     1.3

Mungos mungo RDB=LR

mara stepní 2.0.2     2.0.2

Dolichotis patagonum RDB=LR

medvìd malajský 2.4     2.4

Helarctos malayanus ESB,RDB=DD,CITES=I

munt�ak malý 1.1.2  0.1 0.0.1 0.0.1 1.2

Muntiacus reevesi reevesi RDB=LR

mýval ji�ní 0.1   0.1  0

Procyon cancrivorus RDB=LR

nilgau 2.2 2.1    4.3

Boselaphus tragocamelus RDB=LC

nosál èervený 1.2 4.4  0.1 1.3 4.2

Nasua nasua RDB=LR

nosoro�ec tuponosý ji�ní 0.1     0.1

Ceratotherium simum simum EEP,ISB,RDB=NT

ocelot velký 1.0   1.0  0

Leopardus pardalis RDB=LC,CITES=I

orangutan 1.0     1.0

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

orangutan bornejský 2.1     2.1

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

osel somálský 4.4    1.0 3.4

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

ovce domácí � kamerunská 1.12 4.5 1.0 0.1 5.6 1.10

Ovis aries aries  

panda èervená 0.1     0.1

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

pásovec �tìtinatý 1.1     1.1

Chaetophractus villosus RDB=LC

pekari páskovaný 1.2     1.2

Pecari tajacu RDB=LR

pes domácí 0.1     0.1

Canis familiaris  

rosomák sibiøský 1.1     1.1

Gulo gulo sibirica EEP,RDB=VU
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stav k 1.1.2009 odchov pøíchod úhyn odchod stav k 
31.12.2009

savci (Mammalia)
serau malý 0.1     0.1

Naemorhedus crispus ESB,ISB,RDB=LR

sika vietnamský 2.7 3.1.1    5.8.1

Cervus nippon pseudaxis EEP,ISB,RDB=CR

slon bengálský 0.2     0.2

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

surikata 3.1.1   1.0  2.1.1

Suricata suricatta RDB=LR

tamarín pinèí 1.2.1 0.0.2    1.2.3

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

tamarín �lutoruký 2.5 0.1.1  0.1  2.5.1

Saguinus midas ESB,RDB=LC

tapír jihoamerický 1.1     1.1

Tapirus terrestris EEP,RDB=VU

tuleò obecný 1.1     1.1

Phoca vitulina RDB=LR

tygr malajský 0.1     0.1

Panthera tigris jacksonii ISB,RDB=EN,CITES=I

vari èernobílý 3.1 3.0   2.0 4.1

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

vari èervený 3.2 1.0   2.0 2.2

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

velbloud dvouhrbý � domácí 1.5 1.2   0.2 2.5

Camelus bactrianus RDB=CR

veverka Prévostova 1.1     1.1

Callosciurus prevostii RDB=LR

vlk høivnatý 1.2     1.2

Chrysocyon brachyurus EEP,ISB,RDB=NT

vodu�ka èervená 2.4 1.0   1.1 2.3

Kobus leche kafuensis ISB,RDB=VU

vodu�ka jelenovitá 2.4 0.2    2.6

Kobus ellipsiprymnus defassa RDB=LR

vydra malá 1.1.3 2.1   0.0.3 3.2

Amblonyx cinerea ISB,RDB=NT

zebra Hartmannové 3.9  1.0  1.0 3.9

Equus zebra hartmannae EEP,ISB,RDB=EN

�irafa Rothschildova 2.3.2    0.0.2 2.3

Giraffa camelopardalis rothschildi EEP,RDB=LR
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stav k 1.1.2009 odchov pøíchod úhyn odchod stav k 
31.12.2009

ptáci (Aves)
alexandr malý 1.1 0.0.2   0.0.2 1.1

Psittacula krameri RDB=LC

alexandr velký 1.1   1.0 0.1 0

Psittacula eupatria RDB=LC

amazoòan modroèelý 0.0.1     0.0.1

Amazona aestiva RDB=LC

amazoòan pomouèený 2.2 0.0.3   1.1 1.1.3

Amazona farinosa RDB=LC

amazoòan �lutolící 2.2 0.0.2   1.1.2 1.1

Amazona autumnalis RDB=LC

ara arakanga 1.1     1.1

Ara macao RDB=LC,CITES=I

ara ararauna 3.4 0.0.1 1.0  1.1 3.3.1

Ara ararauna RDB=LC

ara vojenský 4.4 0.0.2   1.1 3.3.2

Ara militaris ISB,RDB=VU,CITES=I

ara zelenokøídlý 2.2     2.2

Ara chloroptera RDB=LC

aratinga sluneèní   2.2   2.2

Aratinga solstitialis RDB=LC

emu hnìdý 1.1     1.1

Dromaius novaehollandiae RDB=LC

hoko èervený 1.1     1.1

Crax rubra RDB=NT

holub chocholatý 1.1     1.1

Ocyphaps lophotes RDB=LC

holub zelenokøídlý   0.0.1   0.0.1

Chalcophaps indica RDB=LC

husice egyptská 1.1    1.1 0

Alopochen aegyptiacus RDB=LC

kachnièka mandarinská 1.0     1.0

Aix galericulata RDB=LC

kakadu Goffinùv 1.2  0.1 0.1 0.1 1.1

Cacatua goffini RDB=NT,CITES=I

kakadu molucký 2.1     2.1

Cacatua moluccensis EEP,RDB=VU,CITES=I

korela chocholatá 3.1.2 0.0.4   0.0.6 3.1

Nymphicus hollandicus RDB=LC
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stav k 1.1.2009 odchov pøíchod úhyn odchod stav k 
31.12.2009

ptáci (Aves)
korunáè vìjíøový 1.1     1.1

Goura victoria ESB,ISB,RDB=VU

krkavec velký 1.0  0.1   1.1

Corvus corax CROH=OH,RDB=LC

køepel kalifornský 2.1     2.1

Lophortyx californica RDB=LC

køepelka korunkatá 1.0   1.0  0

Rollulus rouloul RDB=NT

lori zelenoocasý 1.1  1.1   2.2

Lorius chlorocercus RDB=LC

majna Rothschildova 0.1  1.0   1.1

Leucopsar rothschildi EEP,RDB=CR,CITES=I

marabu africký 1.0     1.0

Leptoptilos crumeniferus ESB,RDB=LC

nandu pampový 3.2.2  0.1 0.0.2 1.0 2.3

Rhea americana RDB=NT

orel okrový 1.2    1.1 0.1

Aquila rapax RDB=LC

papou�ek kon�ský 1.1 0.0.1    1.1.1

Poicephalus gulielmi RDB=LC

papou�ek vlnkovaný 15.14.5 0.0.139   0.0.139 15.14.5

Melopsittacus undulatus RDB=LC

páv korunkatý 2.4 0.0.4    2.4.4

Pavo cristatus RDB=LC

plameòák � hybrid 0.1    0.1 0

Phoenicopterus sp.  

plameòák rù�ový 0.0.10   0.0.1 0.0.9 0

Phoenicopterus ruber roseus RDB=LC

pu�tík bìlavý pobaltský 2.1    1.0 1.1

Strix uralensis liturata CROH=KOH,RDB=LC

pu�tík obecný 0.1     0.1

Strix aluco RDB=LC

raroh velký 2.5 1.1  0.1 2.2 1.3

Falco cherrug CROH=KOH,RDB=EN

rý�ovník �edý 0.0.2   0.0.2  0

Padda oryzivora RDB=VU

sova pálená 1.1 0.0.1   0.0.1 1.1

Tyto alba CROH=SOH,RDB=LC

sovice snì�ní 1.1 0.0.2   0.0.2 1.1

Nyctea scandiaca RDB=LC
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stav k 1.1.2009 odchov pøíchod úhyn odchod stav k 
31.12.2009

ptáci (Aves)
sup himálajský 1.1     1.1

Gyps himalayensis RDB=LC

sýèek obecný   1.1   1.1

Athene noctua CROH=SOH,RDB=LC

turako fialový 1.2     1.2

Musophaga violacea ESB,RDB=LC

výr velký 1.1     1.1

Bubo bubo CROH=OH,RDB=LC

zebøièka pestrá 12.7    7.2 5.5

Taeniopygia guttata RDB=LC

zoboro�ec vrásèitý 1.1 0.0.1    1.1.1

Aceros corrugatus EEP,RDB=NT

�ako �edý 1.1     1.1

Psittacus erithacus RDB=LC

plazi (Reptilia)
agama bradatá 1.0.3     1.0.3

Pogona vitticeps  

agama koèinèinská 0.0.8     0.0.8

Physignathus cocincinus  

aligátor americký 1.1   0.1  1.0

Alligator mississippiensis  

anolis obrovský 0.0.3     0.0.3

Anolis equestris  

cyklagras obrovský 1.0    1.0 0

Hydrodynastes gigas  

dlouhokrèka australská 1.2   0.1  1.1

Chelodina longicollis  

dlouhokrèka drsná 0.0.1     0.0.1

Macrochelodina rugosa RDB=LR

hrozný� královský 0.1     0.1

Boa constrictor  

hrozný�ovec kubánský 2.2 0.0.1  1.1 0.0.1 1.1

Epicrates angulifer EEP,RDB=LR

chameleon pardálí 1.0     1.0

Furcifer pardalis  

kajmánek malý 1.1     1.1

Paleosuchus trigonatus  

karetka novoguinejská 2.0     2.0

Carettochelys insculpta RDB=VU
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stav k 1.1.2009 odchov pøíchod úhyn odchod stav k 
31.12.2009

plazi (Reptilia)
korálovka èerveno�edá 1.1     1.1

Lampropeltis alterna  

korálovka mexická 0.0.2     0.0.2

Lampropeltis mexicana greeri  

korálovka pruhovaná 1.0    1.0 0

Lampropeltis getula floridana  

korálovka pruhovaná 1.0     1.0

Lampropeltis getula getula  

korálovka pruhovaná 1.2     1.2

Lampropeltis getula californiae  

korálovka sedlatá 0.1    0.1 0

Lampropeltis triangulum campbelli  

korálovka sedlatá honduraská 1.2 0.0.6   0.0.6 1.2

Lampropeltis triangulum hondurensis  

korálovka sedlatá sinaloaská 2.2 0.0.14   0.0.14 2.2

Lampropeltis triangulum sinaloae  

ko�natka èínská 0.0.1  0.0.1   0.0.2

Pelodiscus sinensis RDB=VU

krajta královská 1.1  1.0   2.1

Python regius  

krajta písmenková 0.1     0.1

Python sebae  

krajta tygrovitá tmavá 1.0     1.0

Python molurus bivittatus RDB=LR

krajta zelená 0.2   0.1  0.1

Morelia viridis  

krátkokrèka èervenobøichá 0.0.3     0.0.3

Emydura subglobosa RDB=LR

krokodýl èelnatý 1.0    1.0 0

Osteolaemus tetraspis ESB,RDB=VU,CITES=I

leguán kubánský 1.2     1.2

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

scink dlouhonohý 1.0.3    0.0.1 1.0.2

Eumeces schneideri  

trnorep skalní   3.9 0.1  3.8

Uromastyx acanthinura  

u�ovka èerná 0.0.1    0.0.1 0

Pantherophis obsoleta quadrivittata  

varan Hornùv 0.1  1.0   1.1

Varanus panoptes horni  
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stav k 1.1.2009 odchov pøíchod úhyn odchod stav k 
31.12.2009

plazi (Reptilia)
�elva amboinská 0.0.3     0.0.3

Cuora amboinensis ESB,RDB=VU

�elva ètyøprstá 4.4.1  1.0.2 0.0.2 1.3 4.1.1

Testudo horsfieldii RDB=VU

�elva indická 1.0   1.0  0

Indotestudo travancorica RDB=EN

�elva kaspická 0.0.1     0.0.1

Mauremys caspica  

�elva nádherná 4.4.1     4.4.1

Trachemys scripta elegans RDB=LR

�elva ostruhatá 0.0.3     0.0.3

Centrochelys sulcata RDB=VU

�elva pentlièková 1.2.3 0.0.1    1.2.4

Cyclemys pulchristriata  

�elva uhlíøská 6.2.4 0.0.2    6.2.6

Chelonoidis carbonaria  

�elva vroubená 1.0     1.0

Testudo marginata RDB=LR

�elva zelenavá 1.0.1     1.0.1

Testudo hermanni RDB=LR

�elva zubatá 2.1     2.1

Cyclemys dentata RDB=LR
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stavy odchov

oboj�ivelníci (Amphibia)
drápatka vodní 1.1.9  

Xenopus laevis laevis RDB=LC

drsnoko�ka kornatá 0.0.3

Theloderma corticale RDB=DD

drsnoko�ka thajská 0.0.3  

Theloderma stellatum RDB=NT

hrabatka drsná 0.1  

Pyxicephalus adspersus RDB=LC

listovnice pestrá 0.0.4  

Phyllomedusa hypochondrialis RDB=LC

parosnièka nádherná 0.0.1  

Kaloula pulchra RDB=LC

parosnièka srdíèková 0.0.10  

Dyscophus guineti RDB=LC

pralesnièka azurová 0.0.3  

Dendrobates azureus ESB,RDB=VU

pralesnièka batiková 0.0.22 2

Dendrobates auratus RDB=LC

pralesnièka brazilská 0.0.2  

Dendrobates galactonotus RDB=LC

pralesnièka harlekýn 0.0.4  

Dendrobates leucomelas RDB=LC

pralesnièka pruhovaná 0.0.4  

Phyllobates vittatus RDB=EN

pralesnièka stra�ná 0.0.4  

Phyllobates terribilis RDB=EN

ropucha 0.0.4  

Bufo sp.  

rosnice siná 0.0.12  

Pelodryas caerulea RDB=LC

rosnièka vèelí 0.0.8  

Phrynohyas resinifictrix RDB=LC

víèkovnice yucatanská 0.0.3  

Triprion petasatus RDB=LC

�ebrovník Waltlùv 0.0.11  

Pleurodeles waltl RDB=NT

ryby (Pisces)

dánio pruhované 0.0.11  

Danio rerio  

glyptoper velkoploutvý 0.0.3  

Glyptoperichthys gibbiceps  

gurama velká 0.0.3  

Osphronemus goramy  

jeseter malý 0.0.3  

Acipenser ruthenus RDB=VU

stavy odchov

ryby (Pisces)
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 0.0.12  

Epalzeorhynchos frenatum  

myloplus èervenoploutvý 0.0.4  

Myloplus rubripinnis  

no�ovec 0.0.10  

Xenomystus sp.  

ostnovec 0.0.5  

Ctenopoma kingsleyae  

pakeøíèkovec obecný 0.0.5  

Heteropneustes fossilis  

pancéøníèek kropenatý 0.0.7  

Megalechis thoracata  

pancéøníèek zelený 0.0.14  

Corydoras aeneus  

pangas dolnooký 0.0.8  

Pangasius hypophthalmus  

parmièka ètyøpruhá 0.0.10  

Puntius tetrazona  

parmièka ètyøpruhá � mechová 0.0.10  

Puntius tetrazona  

parmièka duhová 0.0.10  

Puntius titteya RDB=LR

parmièka purpurová 0.0.14  

Puntius nigrofasciatus RDB=LR

parmièka Schwanenfeldova 0.0.7  

Barbodes schwanenfeldii  

peøovec skvrnitý 0.0.13  

Synodontis eupterus  

piaraktus plodo�ravý 0.0.2  

Piaractus brachypomus  

piraòa Nattererova 0.0.4  

Pygocentrus nattereri  

sekavka nádherná 0.0.2  

Botia macracantha  

sekavka pøíènopruhá 0.0.1  

Botia hymenophysa  

skalára amazonská 0.0.2  

Pterophyllum scalare  
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stavy odchov

ryby (Pisces)
sumèík støíbøitý 0.0.1  

Schilbe mystus RDB=VU

sumíèek indický 0.0.3  

Mystus vittatus  

tetra citronová 0.0.12  

Hyphessobrycon pulchripinnis  

tetra èerná 0.0.7  

Gymnocorymbus ternetzi  

tetra krvavá 0.0.6  

Hyphessobrycon eques  

tetra køivopruhá 0.0.2  

Thayeria boehlkei  

tetra Sweglesova 0.0.10  

Hyphessobrycon sweglesi  

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  

bezobratlí (Evertebrata)
sklípkan kadeøavý 0.0.1  

Brachypelma albopilosum  

sklípkan plaménkový 0.0.1  

Brachypelma auratum  

vele�tír obrovský 0.0.1

Pandinus imperator  

sklípkan nejvìt�í 0

Theraphosa blondi  
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Stavy zvíøat 2009

1.1.2009 31.12.2009

Druhy Jedinci Druhy Jedinci

Savci (Mammalia) 75 303 70 302

Ptáci (Aves) 43 176 40 154

Plazi (Reptilia) 43 120 38 122

Oboj�ivelníci (Amphibia) 20 129 18 110

Ryby (Pisces) 37 301 38 306

Bezobratlí (Invertebrata) 4 8 3 3

Celkem 222 1037 207 997
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Odchovy 

savci odchov

Mammalia
alpaka 0.1

Vicugna pacos  

antilopa jelení 1.4

Antilope cervicapra RDB=NT

irbis 0.1

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

jelen bìlohubý 1.1

Cervus albirostris RDB=VU

koèka rybáøská 2.1

Prionailurus viverrinus EEP,ISB,RDB=VU

koèkodan Brazzùv 0.1

Cercopithecus neglectus ESB,RDB=LR

kosman zakrslý 1.1.1

Callithrix pygmaea RDB=LC

koza domácí 1.2

Capra hircus  

koza domácí � kamerunská 1.1.1

Capra hircus  

lama krotká 0.1

Lama glama  

lemur kata 0.0.1

Lemur catta ESB,RDB=VU,CITES=I

levhart mand�uský 2.0

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

mandril 2.1

Mandrillus sphinx EEP,RDB=VU

nilgau 2.1

Boselaphus tragocamelus RDB=LC

nosál èervený 4.4

Nasua nasua RDB=LR

ovce domácí � kamerunská 4.5

Ovis aries aries  

sika vietnamský 3.1.1

Cervus nippon pseudaxis EEP,ISB,RDB=CR

tamarín pinèí 0.0.2

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

tamarín �lutoruký 0.1.1

Saguinus midas midas ESB,RDB=LC

vari èernobílý 3.0

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

savci odchov

Mammalia
vari èervený 1.0

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

velbloud dvouhrbý � domácí 1.2

Camelus bactrianus RDB=CR

vodu�ka èervená 1.0

Kobus leche kafuensis ISB,RDB=VU

vodu�ka jelenovitá 0.2

Kobus ellipsiprymnus defassa RDB=LR

vydra malá 2.1

Amblonyx cinerea ISB,RDB=NT



43

ptáci odchov

Aves
alexandr malý 0.0.2

Psittacula krameri RDB=LC

amazoòan pomouèený 0.0.3

Amazona farinosa RDB=LC

amazoòan �lutolící 0.0.2

Amazona autumnalis RDB=LC

ara ararauna 0.0.1

Ara ararauna RDB=LC

ara vojenský 0.0.2

Ara militaris ISB,RDB=VU,CITES=I

korela chocholatá 0.0.4

Nymphicus hollandicus RDB=LC

papou�ek kon�ský 0.0.1

Poicephalus gulielmi RDB=LC

papou�ek vlnkovaný 0.0.139

Melopsittacus undulatus RDB=LC

páv korunkatý 0.0.4

Pavo cristatus RDB=LC

raroh velký 1.1

Falco cherrug CROH=KOH,RDB=EN

sova pálená 0.0.1

Tyto alba CROH=SOH,RDB=LC

sovice snì�ní 0.0.2

Nyctea scandiaca RDB=LC

zoboro�ec vrásèitý 0.0.1

Aceros corrugatus EEP,RDB=NT

plazi odchov

Reptilia
hrozný�ovec kubánský 0.0.1

Epicrates angulifer EEP,RDB=LR

korálovka sedlatá honduraská 0.0.6

Lampropeltis triangulum hondurensis  

korálovka sedlatá sinaloaská 0.0.14

Lampropeltis triangulum sinaloae  

�elva pentlièková 0.0.1

Cyclemys pulchristriata  

�elva uhlíøská 0.0.2

Chelonoidis carbonaria  

oboj�ivelníci odchov

Amphibia
pralesnièka batiková 0.0.2

Dendrobates auratus RDB=LC
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Èinnost ekonomického oddìlení
Jana Èerná

Zoologická zahrada Ústí nad Labem zamìstnávala 76,26 pøepoètených pracovníkù.

Hodnocení ekonomické situace

Polo�ka v tis. Kè

Nákup materiálu 2.559,84
Nákup krmení 3.890,11
Spotøeba pohonných hmot 404,13
Elektrická energie 3.254,51
Spotøeba vody + stoèné 1.677,75
Opravy dlouhodobého majetku 1.562,43
Mzdové prostøedky 15.012,53
Odvody z mezd 4.813,50
Odpisy dlouhodobého majetku 2.800,00
Ostatní náklady 6.488,88
Náklady celkem 42.463,68
Tr�by ze vstupného 9.814,26
Ostatní výnosy (dary�) 2.922,97
Zapojení zisku z doplòkové èinnosti (prodej, reklama, nájmy�) 1.182,19
Zapojení fondù 0,00
Pøíspìvek zøizovatele 25.105,91
Pøíspìvek Ministerstva �ivotního prostøedí na provoz 2.186,18
Pøíspìvek Úøadu práce Ústí nad Labem 1.196,64
Ostatní výnosy 91,91
Výnosy celkem 42.500,06
Hospodáøský výsledek (zisk) 36,38

Nejvy��í nákladovou polo�kou organi-
zace jsou mzdové náklady vèetnì od-
vodù, prùmìrnì dosahovaná hrubá 

mzda èinila 16 405 Kè/pracovníka.

Dal�í významnou nákladovou po-

lo�kou jsou náklady na krmení, které 
dosáhly èástky 3 890,11 tis. Kè.

Náklady na elektrickou energii jsou 
rozdìleny na náklady na elektric-
kou energii pro bì�nou spotøebu 
(1 612,36 tis. Kè) a náklady na spotøebu 
elektøiny na chod tepelných èerpadel 
pou�ívaných pro vytápìní celé zoo 
(1 642,15 tis. Kè).

V roce 2009 do�lo k nárùstu cen vod-
ného a stoèného a v dùsledku toho 
se oproti roku 2008 zvý�ily náklady zoo 
na tyto polo�ky. Spotøeba vody èinila 
celkem zhruba 28 100 m3. Mezi nejvìt�í 
spotøebitele vody tradiènì patøí lach-
tani a tuleni (foto 1).

1
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Prostøedky vynalo�ené na opravy 
dlouhodobého majetku z provozního 
rozpoètu zoo:

� oprava motorových vozidel, oprava 
bytového fondu, správní budovy, pro-
najímaných prostor, opravy u velblou-
dù, v exotáriu a �elminci, opravy strojù 
a zaøízení;

� významnou polo�kou jsou i investi-
ce a opravy z prostøedkù zøizovatele 

a fondù Zoo Ústí nad Labem:

� byla dokonèena rekonstrukce oplo-
cení pavilonu �elem (foto 2),

� byl èásteènì pøestavìn pavilon 
orangutanù pro umístìní na�eho oran-
gutana Ferdy,

� byla dokonèena stavba stáje pro 
antilopy nilgau pestré,

� byla provedena rekonstrukce støe-

chy Centra pro zvíøata v nouzi na Se-
verní Terase a pøistavìna ubikace pro 
handicapy tamté�.

Vlastní výnosy organizace jsou tvoøeny 
z pøíjmù ze vstupného, pronájmu, re-
klamy a darù od sponzorù.

V roce 2009 do�lo k mírnému nárùstu 
náv�tìvnosti (foto 3), která dosáhla 
167 864 osob, co� je o 3 367 náv�tìvní-
kù více ne� v roce 2008.

Prùmìrná cena vstupenky do Zoolo-
gické zahrady Ústí nad Labem v roce 
2009, kterou zaplatil náv�tìvník, èinila 
58,47 Kè (dospìlý, dìtský, dìti do 
3 let, ZTP, permanentní vstupenky�), 
aèkoli prùmìrné náklady v pøepoètu 
na jednu vstupenku byly v roce 2009 
241,81 Kè. Rozdíl je kryt ze zisku z do-
plòkové èinnosti zoo (nájmy, reklama, 
prodej zbo�í�) ve vý�i 29,69 Kè, dále 
z pøíspìvkù od zøizovatele 140,63 Kè 
a z pøíspìvku od Ministerstva �ivotního 
prostøedí ve vý�i 13,02 Kè. Ministerstvo 
�ivotního prostøedí pøispívá na krytí èás-
ti nákladù na chov ohro�ených druhù 
zvíøat a zvíøat handicapovaných, 
umístìných v ústecké zoo. Prostøedky 
z ministerstva byly pou�ity na èás-
teènou úhradu nákladù na krmení, 
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energie, veterinární péèi chovaných 
zvíøat, èlenství Zoo Ústí nad Labem 
ve svìtových svazech a sdru�eních 
zoologických zahrad a na projekty 
zpracované a odsouhlasené UCSZ na 
podporu vzdìlání a zachování biodi-
verzity svìtové fauny.

V doplòkové èinnosti za rok 2009 
byly pøíjmy tvoøeny pøíjmy z nájmu 
bytù a nebytových prostor ve vý�i 
837,75 tis. Kè, pøíjmy z reklamy 
1 206,32 tis. Kè, tr�bami z prodeje 

zbo�í 453,93 tis. Kè a ostatními pøíjmy 
835,73 tis. Kè (pøíjmy ze skákacího 
hradu, prodeje krmení v dìtském 
koutku zoo, provize od dodavatelù 
zbo�í�).

V roce 2009 mìlo Centrum pro zvíøata 
v nouzi na Severní Terase (foto 4) ná-
sledující náklady a výnosy:

Mezi nejvýznamnìj�í nákladové po-
lo�ky patøily mzdové náklady ve vý�i 
606,66 tis. Kè, odvody z mezd 212,93 

tis. Kè, náklady na krmení a nákup po-
tøebného materiálu pro chod centra 
èinily 618,10 tis. Kè, náklady na ener-
gie 57,33 tis. Kè, náklady na opravy 
a veterinární péèi 362,12 tis. Kè.

Náklady na provoz centra jsou z 83 % 
hrazeny zøizovatelem � statutárním 
mìstem Ústí nad Labem, a ze 17 % 
vlastními výnosy a vìcnými dary od 
dárcù.
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Èinnost provoznì-technického oddìlení
Jiøí Hanzlík

I kdy� z hlediska charakteru èinnosti 
celé zoologické zahrady nebylo 
provoznì-technické oddìlení v roce 
2009 svou pracovní náplní a výkonem 
pøevládajících víceménì servisních 
úkolù hlavním støediskem Zoo Ústí 
nad Labem, urèitì dokázalo naplnit 
svùj statut a pøispìt tak k celkovì 
pozitivnímu nazírání náv�tìvníkù na 
zahradu jako celek. Ve v�ech svých 
úsecích � údr�bì, dopravì a zahrad-
nictví � pokrývalo objem úkolù jednak 
svými pracovníky (foto 1) a jednak 
subdodávkami od vybraných, del�í 
spoluprací ji� provìøených �ivnostníkù 
i velkých stavebních a obchodních 
firem. Nemalý podíl na plnìní ka�do-
denních úkolù tak tvoøí koordinace nì-
kterých prací externích dodavatelù ve 
slo�itém prostøedí zoologické zahrady 
pøi chovu zvíøat a z toho vyplývajících 
specifických po�adavkù, hlavnì pak 
na bezpeènost pøi práci na objektech 
s nekontaktními zvíøaty.

V uplynulém roce 2009 v�ak do ká-
drového obsazení celého oddìlení 
velmi zásadnì promluvilo uzavøení 
smlouvy s Úøadem práce v Ústí nad 
Labem. Na konci hodnoceného 
období pracovalo v celé zoologické 
zahradì 20 pracovníkù v rámci tzv.  
veøejnì prospì�ných prací (VPP), 
l2 z nich pak v provoznì-technickém 
oddìlení. Z hlediska vyu�ití byli tito 

pracovníci v maximální mo�né míøe 
zaèlenìni k odborným kmenovým 
pracovníkùm. Lze øíci, �e do�lo k opti-
malizaci poèetního stavu s ohledem 
na finanèní prostøedky, které mù�e Zoo 
Ústí nad Labem pro èinnost oddìlení 
uvolnit z rozpoètu. Úsek údr�by tak na 
konci roku 2009 èítal ètyøi kmenové 
zamìstnance, dva pracovníky na VPP, 
dva uènì SOU obor tesaø a jednoho 
smluvního �ivnostníka v zámeènické 
dílnì. Doprava byla ovlivnìna dvìma 
faktory, a sice odchodem gará�mistra 
do starobního dùchodu v øíjnu 2009 
a propu�tìním øidièe z organizaèních 
dùvodù k 30. 11. 2009. Pro násled-

nou konsolidaci byl zaøazen na úsek 
dopravy jeden z pracovníkù VPP 
s odpovídající profesní kvalifikací 
a s bývalým gará�mistrem byla uza-
vøena dohoda do 31. 12. 2009. Nejvìt-
�ího posílení se doèkal zahradnický 
úsek, kam postupnì nastoupilo a� 
devìt z vybraných uchazeèù z úøadu 
práce a doplnili tak pìtici stávajících 
kmenových zamìstnancù na úcty-
hodných 14 pracovníkù. Ti tak uplatnili 
svùj potenciál pøi zvelebování v�ech 
ploch 26hektarového areálu. Nìkteøí 
tito pøidìlení pracovníci na VPP pak 
vstoupili od záøí 2009 ji� do druhého 
roèního cyklu svého zamìstnání ve 
slu�bách zoologické zahrady.

Pokud bych se mìl zamìøit na kon-
krétní úkoly, které oddìlení jako celek 
zabezpeèovalo, musím zde zmínit 
ka�dodenní plnìní atypických úkolù 
s ohledem na hlavní poslání zahrady, 
kterým je chov a rozmno�ování vzác-
ných a ohro�ených druhù zvíøat. Pøi 
jeho zabezpeèení tak musí pracovníci 
PTO èasto vymý�let nestandardní øe�e-
ní. Nejèastìji takto postupují v zámeè-
nické a truhláøské dílnì, kde je ka�dá 
oprava úkolem vy�adujícím aktivní 
a konstruktivní pøístup pracovníkù k za-
mý�lenému øe�ení, které musí splòovat 
nároèné podmínky z hlediska chovu 
zvíøat a dále pak základní bezpeènost-
ní pøedpisy a normy pro pøístup o�etøo-
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vatelù. Z konkrétních úkolù uplynulého 
roku vybírám následující:

� Drobné zednické a zámeènické 
práce pøi údr�bì, odstraòování havárií 
a poruch a pøi úpravách pavilonù dle 
po�adavkù zoologického oddìlení.

� Výroba speciální ocelové krmné 
bedny pro vyu�ití pøi enrichmentu rodi-
ny orangutanù bornejských. 

� Truhláøské a tesaøské práce (foto 2) 
související s údr�bou pavilonù, vèetnì 
výroby pøepravních beden pro pøevá-
�ená zvíøata a nìkterých zaøizovacích 
pøedmìtù, hlavnì pak do manipulaè-
ních místností jednotlivých chovných 
objektù.

� Komplexní elektroúdr�ba, která za-
hrnuje jednak sledování period revizí 
ve�kerých elektrospotøebièù a budov 
z hlediska dodr�ení pøíslu�ných bez-
peènostních norem, opravy stávajících 
rozvodù a zaøízení a dále pak realizaci 
nových elektrorozvodù v rámci vìt�í-
ho vyu�ívání elektrických ohradníkù 
místo klasického oplocení. Dále byla 
provedena rekonstrukce elektroroz-
vodù stávající správní budovy a novì 
pøistavovaných boxù pro handicapy 
v Centru pro zvíøata v nouzi.

� Byl dokonèen nový venkovní výbìh 
(foto 3) a dvorek pro poníky, který 
navázal na rekonstruované ustájení, 
a doplnil tak chovné zaøízení jako ce-
lek pro potøeby zvíøat.

� Opravena byla také telefonní ústøed-
na, která propojuje interní pevné linky 
a zároveò slou�í jako telekomunikaèní 

most pro celou zoo. Nadále bylo vyu-
�íváno necelých 40 linek GSM operá-
tora T-Mobile formou slu�ebních mobil-
ních telefonù nebo formou datových 
karet. Ty slou�í k pøenosu informací 
o pøípadném vniknutí do objektu èi 
k hlá�ení poruch automatického systé-
mu vytápìní zoologické zahrady. Sta-
tutární mìsto Ústí nad Labem vyhlásilo 
výbìrové øízení na hlavního operátora 
mobilní sítì, které vyhrála spoleènost 
Telefónica O2, a proto nás èeká v nej-
bli��í dobì jednání o pøevodu interní 
mobilní sítì k novému operátorovi.

� Poprvé od roku 1998, kdy byl re-
konstruován bazén pro lachtany ka-
lifornské, byla provedena zásadnìj�í 
oprava ubikace tohoto náv�tìvnicky 
velmi populárního zvíøete. Moritz tak 
vystupuje pøed novou úpravou fasády, 
kde ná� dodavatel velmi dobøe sklou-

bil barevné provedení s charakterem 
vyu�ívání venkovního bazénu (foto 4). 
Rekonstrukcí a pøetìsnìním hydroizo-
lace pro�el i vnitøní bazének.

� Pomìrnì rozsáhlou opravou pro�el 
domek Na Vrstevnici èp. 1939, který 
slou�í jako objekt pro bydlení jednoho 
ze zamìstnaneckých párù na�í zoo. 
Kompletnì byly provedeny rozvody 
ústøedního topení, byl vymìnìn kotel, 
obnoveny byly té� elektrorozvody. 
Opravì se nevyhnul ani pøívod pitné 
vody do domku ze vzdáleného vrtu, 
který dlouhodobì zabezpeèuje zdroj 
pitné vody na tomto samostatnì stojí-
cím objektu . Nemalé finanèní èástky 
byly pou�ity i pro dal�í obytné objek-
ty v areálu zoo, kde dnes bydlí �est 
zamìstnancù. U jednoho z objektù 
vedeme s nájemníkem dlouhodobý 
(zatím neúspì�ný) soudní spor o vykli-
zení bytu, nebo� u� více ne� deset let 
v zahradì nepracuje.

� Na základì prùzkumu bylo rozhod-
nuto o pokácení 22 stromù v areálu 
zoologické zahrady, které po vydání 
souhlasu odboru �ivotního prostøedí 
Magistrátu mìsta Ústí nad Labem zajis-
til zahradnický úsek. U tøí nejslo�itìj�ích 
postupù bylo zaji�tìno pokácení horo-
lezeckou technikou od dodavatele.

� V únoru probìhla úspì�nì kolau-
dace nových stájí pro antilopy nilgau 
vèetnì venkovní úpravy, kterou pøed-
stavovalo vybudování pøístøe�ku pro 
velkoobjemové balíky sena. Oploce-
né dvorky pak byly dobudovány do 
konce prázdnin a díky dokonèení 
této novostavby odpadlo velmi slo�ité 
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a stresující uspávání a stìhování anti-
lop na zimu do zateplených objektù.

� Po seètení padesátníkù z akce 
�Padíky pro Alíky� bylo pøikroèeno 
k pøípravì projektové dokumentace 
ke stavebnímu øízení a bylo rozhod-
nuto o zapoèetí pøíprav ke stavbì 
pavilonu pro aligátory ve støední èásti 
zahrady. Zásadní otázkou v tuto chvíli 
zùstávají finanèní zdroje, ze kterých by 
mìla být stavba realizována a násled-
nì pak provozována.

� Svým zpùsobem rekordním se stal 
v minulém roce provoz na�eho zoo-
vláèku, který kromì pøepravy náv�tìv-
níkù zoo zaèal velmi pravidelnì vyjí�-
dìt i mimo areál na akce poøádané 
hlavnì na�ím zøizovatelem, jako jsou 
vánoèní trhy na hlavním ústeckém 
námìstí (foto 5), pøevozy oficiálních 
delegací mìsta èi akce obvodních 
úøadù. V neposlední øadì probíhá 
i spolupráce s dal�ími subjekty ve mìs-
tì. Bìhem provozu zoovláèku v�ak 
v podmínkách na�í velmi kopcovité 
zahrady bohu�el dochází pøi stome- 
trovém pøevý�ení k èastým poruchám 
na hnacím ústrojí èi pøevodovce 
a bylo potøeba øe�it i opravu elektro-
instalace. Kromì tìchto oprav bylo 
té� zaji�tìno kompletní pøezutí v�ech 
náprav na tøech vagoncích této sou-
pravy.

� V loòském roce byla také dokon-
èena dlouhodobá oprava stezky 
dinosaurù ve spodní èásti zahrady. 
Zrestaurováním posledních dvou døe-
vìných exponátù a opravou dvou 
koster veleje�tìrù dostala tato stezka 

koneènou podobu, a náv�tìvníci se 
tak mohou mezi pavilonem tapírù 
a jezírkem seznámit s nìkterými prehis-
torickými tvory.

� V rámci oprav správní budovy Cent-
ra pro zvíøata v nouzi, které se nachází 
na Severní Terase, tedy mimo ná� hlav-
ní areál, byla provedena kompletní 
výmìna støe�ní krytiny a klempíøských 
prvkù (foto 6). Na tuto opravu naváza-
la výstavba nových tøí boxù pro handi-
capované �ivoèichy, které budou slou-
�it jako centrum pro poranìná zvíøata 
z katastru mìsta Ústí nad Labem. Sou-
èástí této dostavby správní budovy je 
také malý pøíruèní sklad, který zároveò 
slou�í jako kotelna ústøedního topení 
pro celý objekt. Tato oprava systému 
vytápìní byla dokonèena v listopadu 
2009, kolaudace vlastních boxù je 
zamý�lena v prùbìhu prvního pololetí 
roku 2010.

� Bylo zapotøebí roz�íøit pøístøe�ek pro 
venkovní zimování velbloudù dvou-
hrbých, které se v minulých zimách 
osvìdèilo. Na�e oddìlení ve spoluprá-
ci s externím dodavatelem proto pro-
dlou�ilo tento krytý pøístøe�ek o dal�ích 
20 metrù, a umo�nilo tak po rozdìlení 
celého pùdorysu pøístøe�ku oddìlení 
zvíøat do více skupin.

� Opravy se také doèkala umìlá øeka 
v pavilonu slonù indických, nebo� 
zaèala na nìkolika místech protékat. 
Bylo potøeba tyto dílèí netìsnosti izo-
lovat do stavu, který by umo�òoval její 
bezproblémový provoz. Tato oprava 
(foto 7) se po nìkolika pokusech 
zdaøila a øeka opìt funguje k na�í plné 
spokojenosti a dokresluje celý vnitøní 
prostor pavilonu do jednoho z nejhez-
èích koutù v na�í zahradì.

� Ve spolupráci s agenturou VaMa 
byla na základì uzavøené smlouvy 
zaji��ována nonstop ostraha areálu 
a úklidové práce pøi provozu dvou 
veøejných WC a kafilerního boxu. 
Agentura nám byla také nápomocna 
zaji�tìním bezpeènosti pøi akcích po-
øádaných v na�í zahradì pro nej�ir�í 
veøejnost.

� Pøed koncem minulého roku byl do-
plnìn vozový park o malou dodávku 
Ford Connect, která zabezpeèuje 
pøevozy drobného materiálu. Její 
hlavní vyu�ití vidím ve støedisku údr�by 
k zaji�tìní maximální samostatnosti 
pracovníkù oddìlení pøi odstraòování 
závad, havárií a poruch. Automobil byl 
poøízen z dotace na�eho zøizovatele 
a jedná se o vozidlo ji� nìkolik let u�í-
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vané, ale pro na�e potøeby výhodnì 
konstruované.

� V prùbìhu minulého roku do�lo po 
nìkolika pokusech k prodeji bývalé 
a ji� nefunkèní karantény Strádov. Zís-
kané finanèní prostøedky by mìly být 
pou�ity pro vybudování nových stájí 
pro zebry Hartmannové. K pøípravì 
stavby nového zaøízení zásadnì pøi-
spìl havarijní stav pùvodní stáje, která 
byla ji� nìkolikrát navr�ena na odstra-
nìní. Toto provizorium, trvající ji� skoro 
pìt let, dospìlo do koneèného stadia 
své �ivotnosti a nová ubikace tak bude 
prioritou èíslo jedna pro nadcházející 
období èinnosti na�eho oddìlení.

� Po nìkolika letech od realizace 
rozvodù vody geotermálního systému 
vytápìní se koneènì dostalo na do-
konèení pùvodního oplocení zahrad-
nického úseku, které bylo pøi pokládce 
potrubí v uplynulých letech skoro 
v�echno odstranìno. Oplocení bylo 
provedeno z poplastovaného strojovì 
vyplétaného pletiva o vý�ce 180 cm 
v celkové délce nìco málo pøes 300 
metrù vèetnì dvojích prùjezdních vrat 
a dal�ích dvou vstupních branek pro 
zamìstnance.

� Tìsnì pøed koncem roku 2009 byla 
zahájena celková oprava sociálního 
zaøízení pod horní pokladnou, které 
bude roz�íøeno tak, aby je mohli v pl-
né míøe vyu�ívat kromì zamìstnancù 
i náv�tìvníci na�í zahrady, nebo� se 
toto sociální zaøízení nachází pøímo 
u místa dojezdu zoovláèku. Pro veøej-
nost bude zaøízení otevøeno nejpozdìji 
do zahájení nadcházející letní sezony 

a mìlo by pøispìt ke zvý�ení komfortu 
pøi celodenním pobytu pøíznivcù na�í 
zahrady.

� Samostatnou kapitolu pak tvoøí loò-
ské dokonèení venkovních expozic 
ji�ního prùèelí pavilonu �elem a jeho 
slavnostní pøedstavení veøejnosti pøi 
zahájení hlavní letní sezony, které pro-
bìhlo v sobotu 4. 4. 2009.

Pøehled nejvìt�ích oprav a investic

Stavební úpravy oplocení pavilonu 
�elem

Úpravy expozic na ji�ním prùèelí 
pavilonu �elem byly pøed opravou 
støechy, která vykazuje znaky havárie, 
posledními stavebními úpravami, je� 

zakonèí dlouhodobou rekonstrukci 
celého pavilonu, zapoèatou v roce 
2003. Po zásadní rekonstrukci v�ech 
vnitøních expozic vèetnì náv�tìvnické 
haly pokraèovaly úpravy velkého ven-
kovního výbìhu pro lvy (2005), dále 
výbìhu na severní stranì pavilonu pro 
levharty snì�né (2006) a úpravy ven-
kovního výbìhu pro medvìdy (2006). 
Poslední modernizace se týkala ven-
kovních výbìhù pro tygry a levharty. 
Pøi úpravì expozic na ji�ním prùèelí 
pavilonu �elem do�lo k jejich roz�íøení, 
a to posunutím stávající podezdívky 
venkovního kovového oplocení. Záro-
veò byla provedena úprava zasklením 
v�ech hlavních pohledových ploch 
do expozic z cesty pro náv�tìvníky do 
vý�e 3 metrù (foto 8). Dozdìním bokù 
krajních betonových podezdívek stá-
vajících pøíkopù medvìdù malajských 
a lvù kon�ských a vytvoøením dìlicích 
pøíèek vznikly tøi rùznì velké expozice. 
Do co nejpøirozenìj�ího prostøedí byly 
výbìhy dotvoøeny dal�ími vnitøními 
úpravami pomocí kamenù, parkosù, 
rostlin, døevìných obkladù z dubové-
ho døeva a finální úpravou ve�kerých 
povrchù. V nejvìt�ím výbìhu, slou�í-
cím pro tygry, byl pod navr�enou umì-
lou skálou z velkých kamenù vyhlou-
ben bazén s vodopádem. Kompletnì 
pak byly v�echny tøi nové expozice za-
støe�eny ochranným pletivem napnu-
tým pomocí lan k nosným sloupùm 
o nestejné vý�ce tak, aby bylo vytvo-
øeno koneèné ��apito� s dostateènou 
ochranou pøed únikem koèkovitých 
�elem. Souèástí úpravy oplocení bylo 
kompletní zadlá�dìní chodníkù pro 
náv�tìvníky a projekt zároveò poèí-
tal s èásteèným zastøe�ením novì 
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vzniklého atraktivního prostoru proti 
støední expozici s doplnìním nového 
støedového posezení, které zatím není 
realizováno. Z hlediska napojení novì 
upravených výbìhù do�lo ke komplet-
ní výmìnì stávajících kovových uzá-
vìrù pøepou�tìcích otvorù pro vstup 
zvíøat z ubikací do venkovních expozic. 
Pøi dokonèování této pøestavby do�lo 
i na úpravu stávajícího výbìhu pro lvy, 
kde byla namontována skla v prostoru 
od náv�tìvníkù. Jako bonus zde pak 
vznikla dvì nová místa pro pohled do 
venkovního výbìhu (foto 9). Ke zkvalit-
nìní a zatraktivnìní této èásti zahrady 
významnì pøispìly zahradní úpravy, 
a to otevøením pohledu na celé ji�ní 
prùèelí novì pøedstaveného pavilonu 
z hlavní komunikace kolem ustájení 
anoa ní�inných. Pavilon �elem se tak 
stal jedním z ucelených chovatelských 
zaøízení zbudovaným na úrovni dne�ní 
doby s ohledem jak na potøeby zvíøat, 
tak na urèitou exkluzivitu pohledu ná-
v�tìvníkù na chovaná zvíøata.

Celkové náklady � 5.043.575,74 Kè 
(bez DPH)

Expozice a ubikace pro orangutana

V rámci této investièní akce byla re-
alizována pøestavba vnitøní ubikace 
a venkovního proskleného výbìhu 
po mandrilech tak, aby vyhovìla 
pøestìhování orangutana Ferdy, který 
tak plnì uvolní místo pro na�i skupinu 
orangutanù bornejských. Po vybourá-
ní ve�kerých skel byla provedena je-
jich výmìna, proto�e pùvodní zasklení 

vykazovalo nìkolik prasklin a sklo bylo 
èásteènì po�krábané a èásteènì ne-
prùhledné vlivem nevhodného pùvod-
ního provedení. Dále byla provedena 
demontá� èásti ústøedního topení 
a møí�ového zádveøí v ubikaci, které 
bylo nahrazeno møí�í vsazenou do 
dveøí. Zámeènické práce pak zajistily 
zakrytí radiátorù, vytvoøení lavice pro 
spaní a venkovní úpravy pro výmìnu 
parkosù vèetnì zahu�tìní a zpev-
nìní stropní konstrukce, stejnì jako 
zamøí�ování vstupních dveøí do ven-
kovní expozice. Novì bylo dotvoøeno 
celkové ztvárnìní podlahy venkovní 
expozice a zednickými úpravami 
bylo provedeno celkové dokonèení 
výbìhu. Souèasnì byly zadlá�dìny 
okolní chodníky a plochy, vyspraveno 
pøístupové schodi�tì, opraveny pøileh-
lé zídky a sokly a celkovì sjednocena 
fasáda celého objektu (foto 10). Re-

konstruován byl té� pøepou�tìcí otvor 
mezi ubikací a venkovní expozicí. Pro 
zaji�tìní izolací proti vodì byla prove-
dena nová støe�ní krytina natavením 
modifikovaných pasù vèetnì klempíø-
ských prvkù zaji��ujících hrany a svod 
de��ové vody.

Celkové náklady � 563.901,36 Kè (bez 
DPH)

Stáj pro antilopy nilgau pestré

V rámci této investièní akce byla 
v tìsné blízkosti pavilonu slonù reali-
zována novostavba stáje pro stádo 
nilgau pestrých, které bylo døíve nutno 
ka�dou zimu stìhovat do pavilonu 
nosoro�cù. Na základì vydaného 
stavebního povolení byla vlastními 
prostøedky, s kooperací Pily Union Cha-
baøovice, realizována stavba objektu 
stáje témìø ve své výsledné podobì. 
Objekt je døevostavba namontovaná 
na základovou desku a podezdívku 
zhotovenou z betonových tvárnic. 
Døevostavba je zaizolována tepelnou 
izolací pro zaruèení po�adovaných 
teplot uvnitø stáje. Objekt je napojen 
na rozvod nízkého napìtí a zároveò 
je ve stáji vyvedena voda do automa-
tických napájeèek. Provedení støechy 
s pøesahem umo�òuje naskladnìní 
balíkù krmení a podestýlky. Kromì 
vlastní stáje byl realizován dvorek pro 
zimní vyhánìní zvíøat, který je od hlav-
ního zatravnìného výbìhu oddìlen 
døevìnou palisádou na nosné kovové 
konstrukci (foto 11).

9
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Celkové náklady � 449.539,60 Kè (bez 
DPH)

Závìr

Zástupci provoznì-technického od-
dìlení se v uplynulém roce zúèastnili 
dvou zasedání komise výstavby UCSZ. 
Jarní setkání technikù ze v�ech èes-
kých a slovenských zahrad probìhlo 
v Zoo Ostrava ve dnech 20.�22. 5. 
a na nìj pak volnì navázalo podzimní 
zasedání v Zoo Olomouc ve dnech 

22. a 23. 10., kde pøi výmìnì zku�e-
ností s provozem, investièní výstavbou 
a chodem technických oddìlení 
v jednotlivých zahradách naèerpali 
pracovníci oddìlení u�iteèné podnìty 
pro svou dal�í práci. Po obou jedná-
ních komise výstavby konstatuji solidní 
pøístup na�eho oddìlení k zaji��ování 
chodu zahrady v reálných podmín-
kách Zoo Ústí nad Labem.

Urèitì bychom pøivítali vìt�í objem 
finanèních prostøedkù z hlediska po-

tøeby oprav a údr�by jednotlivých ob-
jektù, staveb, dìtských høi��, automobi-
lové a ostatní strojní techniky, výbìhù 
a expozic. Ale finanèní skuteènost 
pøed nás staví výzvu, pro kterou bu-
deme muset v následujícím období 
vyvinout mnohem vìt�í úsilí na udr�ení 
stávajícího trendu rozvoje na�í zahra-
dy. Pevnì vìøím, �e je toto v silách 
na�eho oddìlení a budeme i nadále 
pøispívat ke zvý�ení presti�e Zoo Ústí 
nad Labem.
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Èinnost vzdìlávacího a propagaèního oddìlení
Ing. Vìra Vrabcová

Nejvýznamnìj�ím faktorem, který zasá-
hl do èinnosti oddìlení, byly personál-
ní zmìny v dùsledku pøipravovaného 
sní�ení pøíspìvku Magistrátu mìsta Ústí 
nad Labem na rok 2010. Poèet pracov-
níkù oddìlení byl v posledním ètvrtletí 
sní�en ze tøí na dva, co� se na èinnosti 
oddìlení zatím výraznì neprojevilo, 
ale v pøí�tím roce bude pravdìpodob-
nì rozsah aktivit omezen.

Rok Dìti Dospìlí Celkem Rok Dìti Dospìlí Celkem

1955 - - 56443 1982 74300 66911 141211

1956 - - 40307 1983 70755 71547 142302

1957 - - 57151 1984 73686 76964 150650

1958 - - 70977 1985 79585 77778 157363

1959 34940 40696 75636 1986 89148 84545 173693

1960 36525 39110 75635 1987 83662 80987 164649

1961 46495 36521 83016 1988 85759 92384 178143

1962 42883 47139 90022 1989 76072 83415 159487

1963 40483 44027 84510 1990 61999 65302 127301

1964 45265 44734 89999 1991 54183 58410 112593

1965 39888 48349 88237 1992 63777 63691 127468

1966 39635 46716 86351 1993 62688 63297 125985

1967 38912 44252 83164 1994 61645 53938 115583

1968 30110 42039 72149 1995 65824 57668 123492

1969 35523 38174 73697 1996 74511 62220 136731

1970 29352 33248 62600 1997 73959 64451 138410

1971 22550 45931 68481 1998 74555 64258 138813

1972 21600 51303 72903 1999 81911 70794 152705

1973 32942 42255 75197 2000 81532 67456 148988

1974 42947 37356 80303 2001 74995 60615 135610

1975 45433 43277 88710 2002 72938 56365 129303

1976 70044 30303 100347 2003 65484 60725 126209

1977 79909 30425 110334 2004 64233 60053 124286

1978 59298 51756 111054 2005 74275 60153 134428

1979 56544 53680 110224 2006 74284 65072 139356

1980 60865 54047 114912 2007 77995 87240 165235

1981 70129 73978 144107 2008 80900 83597 164497

2009 84568 83296 167864

 Tabulka 1

1
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NÁV�TÌVNOST

V roce 2009 nav�tívilo ústeckou zoolo-
gickou zahradu celkem 167 864 náv- 
�tìvníkù (foto 1), z toho bylo 83 296 
dospìlých a 84 568 dìtí. V porovnání 
s loòským rokem je to o 3 367 náv�tìv-
níkù více, v porovnání s údaji od roku 
1955, kdy zaèal být poèet pøíchozích 
sledován, se jedná o tøetí nejvìt�í ná-
v�tìvnost v historii zoo (tabulka 1).

Graf náv�tìvnosti za posledních deset 
let ukazuje, jak se náv�tìvnost mìnila 
v prùbìhu jednotlivých rokù. Ka�dý 
nárùst je pro nás v�dy velice potì�itel-
ný, i kdy� èísla nestoupají tak výraznì, 
jak bychom si pøáli (graf 1).

SPOLUPRÁCE S MÉDII

Spolupráce s médii je ji� mnoho let 
stabilizovaná a jednotliví redaktoøi 
jsou o v�ech novinkách i akcích, které 
se v zoo konají, informováni prostøed-
nictvím elektronické po�ty. Jedná se 
o spolupráci v oblasti regionu i celore-
publikovì.

Televize � Nìkolik reportá�í o novin-
kách bylo odvysíláno v celostátním 
zpravodajství TV Nova, TV Prima, TV 
Barrandov, ÈT 1 a ÈT 24. V rámci regio-
nálního zpravodajství vysílá reportá�e 
ze zoo nejèastìji TV R1 Lyra (foto 2). 
Zoologická zahrada se stala dìji�tìm 
jednoho z dílù populárního Receptáøe 
prima nápadù vysílaného TV Prima 
a také reportá�e v magazínu Toulavá 
kamera na ÈT 1.

Rozhlas � Zpravodajství o novinkách 
lze sly�et v rùzných rádiích, napø. Èeský 
rozhlas Sever, Hitrádio FM Labe, Rádio 
Blaník, Fajn North Music. Hlavním me-

diálním partnerem, který pravidelnì 
zveøejòuje spotové upoutávky na 
ve�keré kulturní programy v zoo, je 
Hitrádio FM Labe, u nìkterých vybra-
ných poøadù je mediálním partnerem 
Èeský rozhlas Sever, kde byli pracovní-
ci zoo v prùbìhu roku nìkolikrát hosty 
v pøímém vysílání.

Tisk � Nejèastìji jsou informace o no- 
vinkách zveøejòovány v Ústeckém 
deníku a na regionálních stránkách 
deníkù MF Dnes a Právo, novì také 
v týdenících Na�e adresa a Sedmièka. 
V celostátním mìøítku jsou nejèastìj�í-
mi deníky Blesk, Aha a Metro, pravidel-
nì jsou novinky do ostatních regionù 
dodávány prostøednictvím ÈTK. Dále 
vyu�íváme nìkteré celostátní èasopisy 
(Kvìty, Claudia, Chytrá �ena�). Oby-
vatelùm Ústí nad Labem a okolí zpro-
støedkovává pravidelné informace 
o akcích a novinkách mìsíèník Nové 
ústecké pøehledy èi dvoumìsíèník 
Mìstské noviny, který vydává Magistrát 
mìsta Ústí nad Labem a kde má zoo 

pravidelnì k dispozici celou stránku.

Internet � Kromì dvou vlastních 
webových stránek (www.zoousti.cz 
a www.choboti.cz), které jsou pravi-
delnì aktualizovány, se informace 
o zoologické zahradì objevují na 
rùzných informaèních stránkách 
a serverech (Magistrát mìsta Ústí n. L., 
UCSZ apod.).

AKCE PRO VEØEJNOST

Poøadù a akcí pro dìti i dospìlé se 
uskuteènilo celkem 32. Organizaènì 
nejnároènìj�í jsou vlastní celodenní 
programy, kterých bylo zorganizováno 
celkem 16. Akcí pøipravených ve spolu-
práci s dal�ími partnery probìhlo cel-
kem 5. Dal�í aktivitou byly kvízy, kterých 
se náv�tìvníci zúèastòují na základì 
vlastního rozhodnutí. Mohou být sou-
èástí jiného programu (3) èi probíhat 
samostatnì (také 3, tedy celkem 6) 
a samostatnou kapitolou jsou výstavy 

Dìti Dospìlí Celkem

2000 81532 67456 148988

2001 74995 60615 135610

2002 72938 56365 129303

2003 65484 60725 126209

2004 64233 60053 124286

2005 74275 60153 134428

2006 74284 65072 139356

2007 77995 87240 165235

2008 80900 83597 164497

2009 84568 83296 167864

Graf 1
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s nejrùznìj�í tematikou (celkem 8). Pro-
pagaci na vlastní akce si zoo zaji��uje 
sama pøedev�ím prostøednictvím výle-
pové slu�by v mìstské hromadné do-
pravì (foto 3), elektronickou po�tou 
médiím a informacemi na oficiálních 
webových stránkách. Vyu�ívá se také 
mediálního partnerství s regionálními 
médii (Hitrádio FM Labe, Èeský rozhlas 
Sever, Ústecký deník�), pravidelnì se 
informace o poøádaných akcích ob-
jevují rovnì� na rùzných informaèních 
serverech èi formou motivaèních èlán-
kù ve vìt�inì deníkù.

Pøehled poøadù

31. ledna � 1. února: Pololetní prázdni-
ny � Dìti se samými jednièkami mìly 
vstup zdarma, mimoøádnì se konalo 
cvièení lachtana Moritze.

7.�15. února: Jarní prázdniny v zoo 
� Celotýdenní program pro rodiny 
s dìtmi s tematikou zamìøenou na ak-
tuální kampaò EAZA �Living together�. 
Byly pøipraveny soutì�e v pavilonu �e-
lem vyu�ívající pohybovou aktivitu, ale 
i vìdomosti a znalosti (foto 4). Po celou 
dobu prázdnin probíhalo mimoøádné 
cvièení lachtana Moritze. Program 
byl prodlou�en i o dal�í prázdninové 
týdny pro Teplice, Dìèín a Litomìøice. 
Celkem se zúèastnilo 543 dìtí.

22. bøezna: Den tuleòù v zoo � Program 
k Mezinárodnímu dni tuleòù, oslava 
kulatých narozenin ústeckých tuleòù. 
Vystoupení dìtského sboru Terasáèek, 
tulení dílna a tulení kvíz ve formì køí-

�ovky (62 úèastníkù), výstava plakátù 
zamìøených na ochranu tuleòù a dal-
�ích ko�e�inových zvíøat.

22. bøezna � 4. dubna: Proti srsti � Infor-
maèní výstava a projekce ke kampani 
�Proti srsti� probíhala v pavilonu �elem. 
Byla zamìøena na nezákonný lov tule-
òù a na jejím poøádání se podílela or-
ganizace Svoboda zvíøat.

4. dubna: Slavnostní zahájení sezony 
2009 � Slavnostní odhalení pamìtní 
desky Dr. h. c. Heinricha Lumpeho 
u pøíle�itosti 150. výroèí narození, slav-
nostní otevøení venkovních výbìhù pro 
levharty a tygry. Vyhlá�ení výsledkù 
ankety Zvíøe roku 2008, vystoupení 
Divadla VeTøi � Kufr plný pohádek, 
hudebního tìlesa Brass Kvintet Ústí 
nad Labem, stánkový prodej, soutì�e 
pro dìti.

4.�30. dubna: Zoo Ústí nad Labem� té-
mìø jako v divoèinì � Autorská výstava 
Petra Prá�ka v pavilonu exotária, foto-
grafie zvíøat z ústecké zoo.

9.�13. dubna: Velikonoce v zoo � Pì-
tidenní tradièní kvíz �O marcipánové 
vejce ptáka nandu� s velikonoènì-zoo- 
logickou tematikou (484 úèastníkù). 
Poslední den probìhla tvoøivá dílna 
a ukázka velikonoèních zvíøátek (krá-
líèci, kuøátka).

26. dubna: Mezinárodní den Zemì 
v zoo � Program, kterého se v�ichni 
náv�tìvníci mohli aktivnì zúèastnit, byl 
zamìøen na Mezinárodní den Zemì 
a celoevropskou kampaò �Living to-
gether� vìnovanou sou�ití lidí a �elem 

v Evropì. Dìti z vybraných základních 
�kol si pøipravily své vlastní aktivity 
a projekty, které pøedstavily na stano-
vi�tích v areálu zoo. Ka�dý náv�tìvník 
si mohl zakoupit výrobek, aktivnì se 
zapojit do jeho tvorby nebo pøispìt 
finanèním darem, pøièem� celý výtì-
�ek byl vìnován na konkrétní projekt 
v rámci kampanì. U restaurace Koliba 
probìhlo vystoupení skupiny Háj�tí ko-
houti, Divadla �antán a souboru ze Z� 
Vojnovièova.

1. kvìtna: 1. máj v zoo � Hlavní pro-
gram probìhl na terase restaurace 
Koliba, kde se uskuteènilo vystoupení 
country skupiny Báry a Burizon, skupi-
ny historického �ermu Ortel a taneèní 
skupiny Bale Krima Klamizuba. V are-
álu zoo probíhaly soutì�e pro dìti 
a dìtské televizní studio zaji�tìné TV R1 
Lyra. V rámci spolupráce se Spolche-
mií, a. s., a Dream Production jezdila 
po celý den bezplatná linka MHD na 
trase Spolchemie � Vìtru�e � zoo. Od 
1. do 3. 5. také probíhal tradièní kvíz 
�Láska v pøírodì�.

1. kvìtna: Ptaèí den v zoo � Akce poøá-
daná u pøíle�itosti Mezinárodního dne 
ptaèího zpìvu, 150. výroèí narození 
�otce evropského ptactva� Dr. h. c. 
Heinricha Lumpeho a ústeckého Roku 
ptáka. Ranní pozorování volnì �ijícího 
ptactva v areálu zoo s odborným prù-
vodcem, poslech a urèování ptaèího 
zpìvu, ukázky odchytu a krou�kování 
ptákù (foto 5). Pøedná�ka zoologa 
Muzea mìsta Ústí nad Labem Mgr. 
Václava Berana o volnì �ijícím ptac-
tvu, ptaèí kreslení u restaurace Koliba.

3
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1.�23. kvìtna: Design against Fur � Fa-
shion Victim 2007 � Výstava vítìzných 
prací mezinárodní výtvarné soutì�e 
studentù. Plakáty na téma boje proti 
lovu ko�e�inových zvíøat v pavilonu 
exotária.

16. kvìtna: Po li�èí stopì � Pátý roèník 
pøehlídky poøádané organizací Junák 
� svaz skautù a skautek Èeské republi-
ky. Skautský den v zoo, soutì�e s pøíro-
dovìdnou tematikou.

24. kvìtna: Den Afriky v zoo � Kompo-
novaný program k Mezinárodnímu dni 
Afriky. Køtiny mládìte mandrila rýholí-
cího za úèasti hereèky Jany Paulové, 
vystoupení bubínkáøù Dream Session 
a ukázky egyptských tancù, prodej 
originálních tanzanských �perkù 
a výtvarného umìní. Malování afric-
kých masek na oblièej. Na závìr se zá-
jemci vydali �Po stopách afrických zví-
øat� � komentovaná zastavení v areálu 
zoo u expozic afrických zvíøat. Zároveò 
probíhal kvíz �Africká nej��, kterého se 
zúèastnilo 169 soutì�ících.

24. kvìtna: S vyslou�ilci do zoo � Akce 
poøádaná se spoleèností Elektrowin, 
zamìøená na ekologickou likvidaci 
starých elektrospotøebièù. Pøi akci bylo 
odevzdáno 22 pøístrojù.

24. kvìtna � 30. èervna: Støípky z Tanza-
nie � Výstava fotografií Ilony Fuzékové 
v pavilonu exotária.

30. kvìtna: Dìtský den s Èeským roz-
hlasem Sever � Pestrý program na 
terase restaurace Koliba, kde pod 
vedením zku�eného moderátora sou-
tì�e o ceny støídaly dìtskou diskotéku. 

Souèástí programu bylo vystoupení 
populární dvojice Jù a Hele a køtiny 
mláïat velbloudù dvouhrbých.

5. èervna: Noc snù � Celoevropská 
akce poøádaná pro dlouhodobì 
nemocné a handicapované dìti, 
ústecká zoo se zapojila ji� poètvrté. 
Akce se konala po zavírací dobì 
od 19:00 do 22:00 hodin a pro dìti 
i jejich doprovod byl pøipraven pestrý 
program. Úèastníci se mohli zblízka se-
známit se slony, s oveèkami a kozami 
v Dìtské zoo, dále s poníky a velblou-
dy. Program u restaurace Koliba (pøed-
stavení Divadla �antán, dìtská disko-
téka, malování na oblièej a obèerst-
vení), v provozu byla i obøí trampolína. 
Úèastníci byli odvezeni po skupinách 
vláèkem do støední èásti zoo, kde ná-
sledovala prohlídka pavilonu exotária 
a venkovní èásti pavilonu �elem. Zde 
byly ve spolupráci s dobrovolníky pøi-

praveny soutì�e vyu�ívající v�echny 
lidské smysly a speciální ukázka kù�í, 
lebek a dal�ích pøírodnin. V pavilonu 
exotária si dìti mohly z bezprostøední 
blízkosti prohlédnout nejrùznìj�í te-
rarijní �ivoèichy (foto 6), na které si 
mohly i sáhnout. Celý veèer zakonèilo 
mimoøádné cvièení lachtana Moritze 
pøi umìlém osvìtlení.

23.�28. èervna: Výstava kaktusù a su-
kulentù � Výstava poøádaná Èeským 
svazem kaktusáøù, která má dlouhole-
tou tradici, se konala ve spodní èásti 
zoo. Vystavené exponáty si mohli zá-
jemci rovnì� zakoupit.

26.�30. èervna: Za vysvìdèení do zoo 
� Dìti se samými jednièkami mìly 
vstup do zoo zdarma, jako dárek do-
staly i prùvodce zoo.

6. èervence: Den orangutanù v zoo 
� Program pøipravený u pøíle�itosti 40. 
narozenin orangutana Ferdy a 20. vý-
roèí chovu orangutanù v ústecké zoo. 
Slavnostní otevøení nové expozice pro 
Ferdu a pøedání dortù v�em orangu-
tanùm za úèasti herce Zdeòka Srstky, 
zpìvaèky Petry Èernocké, kytaristy 
Jiøího Pracného, atletù Tomá�e Jankù 
a Kateøiny Baïurové, pùvodního cho-
vatele Ferdy Marka �dánského ze Zoo 
Praha a starostky ÚMO Ne�tìmice Lia-
ny Wagnerové. Tvùrèí dílna, malování 
na oblièej, kvíz o orangutanech.

6. èervence � 31. srpna: Léto v zoo 
� Autorská výstava fotografií Jiøího Prù�i 
v pavilonu exotária.

18. èervence: Den �elem v zoo � Kom-
ponovaný program vìnovaný probí-
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hající celoevropské kampani �Living 
together�. Køtiny mláïat levhartù 
mand�uských za úèasti hereèky Terezy 
Brodské, vystoupení studia Abraka-
dabra � Koèièiny kocoura Damiána, 
taneèní skupiny Bale Krima Klamizu-
ba, tvoøivá dílna, malování na oblièej, 
soutì�e pro dìti.

1.�30. záøí: Just living (Stále �ijí) � Výsta-
va fotografií �elem Bc. Petra Pavlisky 
v pavilonu exotária.

1.�30. záøí: Sou�ití s velkými �elmami, 
nároèný úkol i pøíle�itost � Informaèní 
výstava k probíhající kampani �Living 
together�, poøádaná ve spolupráci 
s Hnutím Duha v pavilonu �elem (foto 
7).

5. záøí: Rozlouèení s prázdninami aneb 
Podejme si ruku � Pátý roèník festivalu 
pro posti�ené spoluobèany, poøádaný 
pod zá�titou starostky mìstského obvo-
du Ne�tìmice paní Liany Wagnerové. 
V areálu zoo probíhal stánkový prodej 
výrobkù chránìných dílen, v prostoru 
restaurace Koliba pak vystoupení 
skupiny Vega. Po celý den rovnì� pro-
bíhala prezentace zdravé vý�ivy Den 
bezpeèných potravin a na závìr pro-
bìhly køtiny mláïat siky vietnamského 
za úèasti zástupce partnera akce, 
spoleènosti RWE, a. s., a paní Wagne-
rové. V�ichni posti�ení s prùkazkami 
ZTP a ZTP-P mìli vstup zdarma.

5. záøí: S vyslou�ilci do zoo � Akce poøá-
daná se spoleèností Elektrowin, zamì-
øená na ekologickou likvidaci starých 
elektrospotøebièù.

12.�13. záøí + 19.�20. záøí: Dny evropské-
ho dìdictví � Na této akci, kterou po-
øádá statutární mìsto Ústí nad Labem, 
zoo participuje ji� nìkolikátým rokem. 
Cílem je seznámit veøejnost s historií 
významných míst ve mìstì i okolí. 
Zoo mù�e díky své zajímavé historii 
náv�tìvníkùm nabídnout putování po 
Nauèné stezce Lumpeparku, prohlíd-
ku pamìtní desky Heinricha Lumpeho, 
zakoupení historické publikace 100 let 
od Lumpeparku k moderní zoo èi DVD 
Po stopách ptaèího eldoráda.

28. záøí: Václavský den v zoo � Hlavní 
program probìhl v areálu restaurace 
Koliba, kde vystoupila country skupina 
Hon na medvídka, ma�oretky z DDM 
Ústí nad Labem a orientální taneènice 
ze skupiny Baklamika a Tarana. V pa-
vilonu �elem probìhly slavnostní køtiny 
mládìte irbise za úèasti hereèky Tere-
zy Voøí�kové. Soutì�e pro dìti, veteri-
nární prohlídka pro domácí mazlíèky 
poøádaná ve spolupráci s partnerem 
zoo firmou A-Vet, distributorem krmiv 
znaèky Hill�s. V�ichni Václavové mìli 
vstup zdarma, volný vstup byl díky ve-
terinárnímu dni umo�nìn i psùm.

3. øíjna: Den zvíøat a jejich adoptivních 
rodièù � Tradièní podìkování sponzo-
rùm na�ich zvíøat v ustálené podobì 
spoleèné procházky areálem zoo se 
zamìøením na novinky a mláïata 
aktuální sezony. Spoleèná procház-
ka byla zakonèena køtinami mláïat 
nilgau, jim� jména vybrali úèastníci 
akce. V areálu restaurace Koliba pro-
bìhlo vystoupení skupiny historického 
�ermu Hartigo a zpìvaèky Sandry se 
skupinou Flashjoy.

28. øíjna � 1. listopadu: Stezkami zoo 
� 16. roèník tradièního vìdomostního 
kvízu o zvíøatech na�í zoo o kni�ní ceny 
vìnované Knihkupectvím Pod vì�í 
(187 úèastníkù). Ka�dý den probíhala 
v zoo�kole Heinricha Lumpeho bese-
da o zákulisí zoo spojená s promítáním 
a ukázkou kontaktních zvíøat (44 poslu-
chaèù).

24. prosince: �tìdrý den v zoo � Vánoè-
ní dárek pro v�echny náv�tìvníky, kteøí 
pøímo na �tìdrý den mohli sledovat 
netradièní nadílku pøipravenou po-
stupnì na�imi chovateli pro orangu-
tany, medvìdy a slony. Nejzajímavìj�í 
byly slavnostnì zabalené dárky, kde 
byla ukrytá potrava a pochoutky. Ne-
chybìly ani vánoèní stromeèky.

28. prosince: Vánoèní zpívání v zoo 
� Tradièní vánoènì ladìný program 
v pavilonu �elem. Hudební vystoupe-
ní dìtí ze Z� Vojnovièova a loutkové 
pøedstavení Divadla Na nitích rodiny 
Kopeckých s názvem Zaèarovaná 
princezna. Souèástí programu byla 
tvùrèí dílna pro dìti a mo�nost nadílky 
zvíøátkùm pod stromeèek umístìný 
v pavilonu.

PROJEKT PESISIR BALIKPAPAN

Od roku 2007 zoo podporuje výzkum-
ný a ochranáøský projekt v Indonésii 
na ostrovì Borneo. Vìdecký pracov-
ník zoo zde provádí na konkrétní loka-
litì pozorování místní fauny, zejména 
kahau nosatých. Dal�ím plánem 
je ochrana unikátních pobøe�ních 
mangrovù formou zalo�ení rezerva-
ce. V èervnu 2009 byl na podporu 
projektu uspoøádán v pavilonu �elem 
benefièní veèer, kterého se zúèast-
nili partneøi zoo, významní sponzoøi 
a dal�í hosté. Program byl koncipován 
v indonéském duchu, celý projekt Pe-
sisir Balikpapan byl pøedstaven pøímo 
vìdeckým pracovníkem zoo Mgr. Sta-
nislavem Lhotou, který v terénu strávil 
jeden rok (listopad 2007 � listopad 
2008). Souèástí programu bylo i vystou-
pení bubeníkù èi ukázka indonéského 
tance v tradièních kostýmech. Akce 
se úèastnili i známí zpìváci, jako 
je Petra Èernocká s Jiøím Pracným 
a Dan Bárta. Jeho úloha byla je�tì 
mnohostrannìj�í, nebo� byl jedním ze 
ètyø fotografù, kteøí v prùbìhu minu-
lých let nav�tívili danou lokalitu a po-
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øídili zde zajímavé zábìry místní fauny 
a flóry. Kromì Dana Bárty to byl i Petr 
Slavík, Jiøí Janda a Alexandr Pospìch, 
v�ichni ètyøi se uvolili své fotografie 
poskytnout pro úèely charitativní dra�-
by. Výtì�ek dra�by byl vìnován na 
pokrytí potøebných výdajù spojených 
s ochranáøskou èinností pro Stanislava 
Lhotu (foto 8), který se na Balikpapan 
opìt vrátil v srpnu 2009. Aktuální zprá-
vy z terénu je mo�né opìt sledovat 
ve speciálním odkazu na webových 
stránkách zoo.

�KOLY A EVVO

Pro zájemce z øad v�ech typù �kol 
máme pøipravené výchovné a vzdì-
lávací programy. V souèasné dobì 
mù�eme nabídnout 16 rùzných výu-
kových programù, z nich� nìkteré jsou 
pøipraveny ve více variantách podle 
vìku úèastníkù. V roce 2009 probìhla 
aktualizace a zkvalitnìní vìt�iny pro-
gramù. Pøi výuce je plnì vyu�ívána 
zoo�kola Heinricha Lumpeho, která 
vyhovuje jak z hlediska technického 
zabezpeèení, tak z hlediska vybave-
ní pøírodninami a dermoplastickými 
materiály. S velkým zájmem se setkala 
nabídka komentované prohlídky zoo 
se zastávkami v pavilonech, pøi které 
je vyu�íván zoovláèek. Nejvìt�í vyu�ití 
nabídky výukových programù je v mì-
sících kvìtnu, èervnu a záøí, ale v men-
�í míøe se �koly zaèínají objednávat 
i mimo tyto exponované mìsíce. No-
vinkou bylo zpoplatnìní výukových 
programù od 1. øíjna 2009, a to èást-
kou 20 Kè na jednoho �áka. V roce 
2009 bylo provedeno celkem 71 aktivit, 
z toho 43 výukových programù a 28 
komentovaných prohlídek. Zúèastnilo 
se jich celkem 2 136 dìtí a studentù.

Na konci roku nabídla zoo �kolám 
mo�nost nákupu hromadné perma-
nentky, která platí pro 20 èi 10 náv�tìv, 
je pøenosná mezi jednotlivými tøídami 
dané �koly a je cenovì výhodná (50% 
sleva). Dosud ji v�ak zakoupila pouze 
Z� Vojnovièova.

V závìru roku vyhlásila zoo pro mateø-
ské �kolky akci Ozdobte si v zoo svùj 
vánoèní stromek. Této mo�nosti vyu-
�ilo 10 dìtských kolektivù, které svými 
ozdobami a výrobky vyzdobily areál 
zoo v pøedvánoèním èase (foto 9).

Ve spolupráci s UJEP poøádá zoo pro 
budoucí pedagogické pracovníky 
pùldenní semináø o vzdìlávacích akti-
vitách, které zoo nabízí �ákùm rùzných 
typù �kol, ale i bì�ným náv�tìvníkùm. 
Úèast � 27 studentù. Dal�í studenti 
Pøírodovìdecké fakulty se zúèastnili 
exkurze zamìøené na chov slonù.

V roce 2009 se pracovníci oddìlení 
zúèastnili besed a pøedná�ek mimo 
zoo pro nejrùznìj�í vìkové kategorie 
(dìti, dospìlí, dùchodci). V Mìstské 
knihovnì Litomìøice se kromì tøí 
besed uskuteènila i dlouhodobá vý-
stava fotografií zvíøat z ústecké zoo, 
v Mìstské knihovnì Dìèín byla zoo 
ji� potøetí pozvána jako host na akci 
Noc s Andersenem, ve spolupráci 
s Centrem ekologické výchovy Se-
ver v Litomìøicích se pracovníci zoo 
lektorsky podíleli na prezentaci doku-
mentárního filmu Zamilovaná zvíøata. 
Pro seniory v domovech dùchodcù ve 

Velkém Bøeznì a v Chabaøovicích pro-
bìhly dvì besedy zamìøené zejména 
na historii ústecké zoo. V�echny bese-
dy byly spojené s ukázkou kontaktních 
zvíøat.

PØEDVÁDÌCÍ AKCE SE ZVÍØATY

Tradièní zále�itostí jsou pøedvádìcí 
akce, které vyu�ívají úzkého kontaktu 
se zvíøaty nebo jejich pøirozených 
vlastností. K velice populárním akcím 
tohoto druhu patøí cvièení lachtana 
Moritze, dále procházka slonù po 
areálu zoo èi jejich cvièení ve výbìhu, 
medový strom pro medvìdy malaj-
ské (foto 10), enrichment a krmení 
orangutanù bornejských, krmení tule-
òù nebo piraò èi malými dìtmi tolik 
oblíbená jízda na ponících. Mnohé 
pøedvádìcí akce jsou doplnìny zají-
mavým komentáøem, a� ji� pøímo od 
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chovatelù èi reprodukovaným na zá-
kladì pøipraveného textu.

ADOPCE, FINANÈNÍ DARY, REKLAMA

Projekt adopce zvíøat funguje v na�í 
zoo ji� od roku 1990 a za tu dobu jím 
pro�lo velké mno�ství jednotlivcù, ko-
lektivù èi firem, kdy se v�ichni zúèast-
nìní rozhodli vìnovat na krmení zvíøat 
urèitou finanèní èástku. Systém bìhem 
let prodìlal také nìkolik zmìn, posled-
ní v roce 2009, proto je adopcím vìno-
ván samostatný èlánek.

Dal�í výrazná pomoc funguje prostøed-
nictvím umístìní reklamy v areálu zoo 
a formou finanèních èi vìcných darù. 
Reklamní plochy v areálu zoo (foto 11) 
jsou placeny buï pøímo, èi jsou uzaví-
rány reciproèní smlouvy, tak�e zoo má 
na oplátku umístìnou reklamu na 
místech, kde se pohybuje velké mno�-
ství náv�tìvníkù (Botanická zahrada 
Teplice, Výstavi�tì Lysá nad Labem, 
YMCA Ústí nad Labem, OC Olympia 
a mnohá dal�í). Samostatnou kapito-
lou je reklamní projekt 1 000 sloních 
stop, který je zabezpeèován externí 
agenturou a pøiná�í zoo nemalé èást-
ky. Vìcné dary vyu�ívá zoo nejvíce pøi 
rùzných soutì�ích pro dìti. Celkovì 
byla z reklamy v areálu zoo získána 
èástka 1 206 319 Kè, díky finanèním 
darùm èástka 632 684 Kè (tabulka 2).

ZVÍØE ROKU 2008

Ji� potøetí probìhla na zaèátku roku 

anketa Zvíøe roku 2008, která byla 
zveøejnìna na webových stránkách 
(www.zoousti.cz) od zaèátku ledna do 
15. 3. 2009. Do ankety bylo nominová-
no �est zvíøat (jedincù nebo skupin), 
která se v roce 2008 významnì za-
psala do povìdomí náv�tìvníkù zoo. 
Jedná se buï o narozená mláïata, èi 
o chovaná zvíøata, která v roce 2008 
oslavila kulaté narozeniny. Nomino-
váni byli lachtan kalifornský Moritz 
(oslavil 10. narozeniny a díky veøej-
nému cvièení patøí mezi nejpopulár-
nìj�í zvíøata v zoo), lvíèata Aisa, Juno 
a Gaia (u náv�tìvníkù velice oblíbená, 
první odchov mláïat lvù kon�ských), 
�irafy Enid, Jonka a Sotiba (mláïata 
narozená v roce 2008, poprvé v historii 
zoo tøi odchovy bìhem jednoho roku), 
tapír Pepa (oslavil 10. narozeniny, 
navíc se svou partnerkou Isarou utvo-
øili stabilní pár a na zaèátku sezony 

dostali nové bydlení), tygøice Indra 
(zcela nový druh, zaèátek chovu v ús-
tecké zoo; jedná se o vzácného tygra 
malajského) a aligátoøi Libor a Eli�ka 
(dlouholetí obyvatelé zoo, kteøí se stali 
hlavními protagonisty akce Padíky pro 
alíky). Ankety se celkem zúèastnilo 
2 284 respondentù, co� znamená 
nárùst oproti pøedchozímu roèníku 
o 923 osob. Vítìzem se jednoznaènì 
stal lachtan Moritz, který byl v èele po 
celých 11 týdnù. Vyhlá�ení výsledkù 
a pøedání hlavních cen (foto 12) pro-
bìhlo v rámci slavnostního zahájení 
letní sezony 2008.

ZOOKLUB

Zoologický klub byl zalo�en v ústecké 
zoo ji� v roce 1973, od roku 1993 pracu-
je pod tøemi zoologickými zahradami 
severních Èech (Ústí nad Labem, 
Dìèín a Chomutov). Ka�dé tøi mìsíce 
se uskuteèòují pravidelná setkání Zoo- 
logického klubu na valné hromadì, 
kde se jednak projednávají organi-
zaèní zále�itosti, jednak je v�dy na 
závìr pøipravena odborná pøedná�ka 
s promítáním barevných diapozitivù èi 
PC prezentací. V roce 2009 se jednalo 
o pøedná�ky Romana Ne�etøila (Tan-
zania� on the Road), Martiny Balza-
rové a Bc. Jakuba Karáska (Expedice 
Papua-Nová Guinea 2008), Oldøicha 
Rajchla (Kambod�a) a Ing. Libora Kun-
teho (Baja California aneb Úplnì jiné 
Mexiko) � foto 13. Byl vydán dal�í díl 
sborníku Fauna Bohemiae Septentrio-
nalis, Tomus 33 (2008) v poètu 500 vý-
tiskù, které se rozesílají do nejrùznìj�ích 
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vìdeckých institucí v ÈR i v zahranièí. 
Vydání sborníku finanènì podporuje 
Ministerstvo �ivotního prostøedí, které ji� 
od roku 2001 poskytuje dotaci.

100 LET OD LUMPEPARKU K ZOO

I kdy� kulaté výroèí oslavila zoo ji� 
v roce 2008, aktivity pokraèovaly 
i v roce 2009. V tomto roce toti� uply-
nulo 150 let od narození Heinricha 
Lumpeho, zakladatele areálu dne�ní 
zoo. U pøíle�itosti slavnostního zahájení 
sezony byla odhalena jeho pamìtní 

Finanèní dary: 

Dárce Adresa Èástka

PPF média, a. s. Na Pankráci 1658/121, 140 21 Praha 4 1.000,-

Vìcné dary:

Dárce Adresa Finanèní hodnota

Knihkupectví Pod vì�í Bílinská 3, 400 01 Ústí nad Labem 1.000,-

Pøíjmy z reklamy � finanèní plnìní:

Partner Adresa Èástka (bez DPH)

ÈEZ Distribuce, a. s. Teplická 874/8, 405 02 Dìèín 110.000,-

ADV. Production, s. r. o. (Kooperativa) Palackého 75/III, 290 01 Podìbrady 35.000,-

Oglivy A Mather Morava, s. r. o. Hybe�ova 18, 602 00 Brno 10.000,-

A-VET, s. r. o. Mladoboleslavská 968, 197 00 Praha - Kbely 100.000,-

MEVET Zelený pruh 99, 140 00 Praha 4 30.000,-

RWE Transgas, a. s. Limuzská 12/3135, 100 98 Praha 10 50.000,-

SVS, a. s. Pøítkovská 1689, 415 01 Teplice 25.000,-

Tomovy parky, s. r. o. Karlovice, Radvánovice 11, 511 01 Turnov 50.000,-

Japis, s. r. o. V Aleji 480, 403 17 Chabaøovice 50.000,-

Reklama barterovým zpùsobem:

Partner Adresa Finanèní hodnota

Výstavi�tì Lysá nad Labem, s. r. o. Masarykova 1727, 289 22 Lysá nad Labem 3.000,-

Olympia Teplice, s. r. o. zast. Karolínská 654/2, 186 00 Praha 8 18.000,-

Èeský rozhlas Sever Na Schodech 10, 400 01 Ústí nad Labem 89.600,-

Botanická zahrada Teplice, p. o. J. Suka 1388/18, 415 01 Teplice 3.000,-

Mìstské slu�by Ústí n. L., p. o. Panská 1700/23, 400 01 Ústí n. L. 3.000,-

Bus Promotion, s. r. o. Pivovarská 1513/1, 400 01 Ústí nad Labem 3.000,-

YMCA Hradi�tì 4, 400 01 Ústí nad Labem 3.000,-

Mexicana Restaurant Brunswick Club Klí�e Ostrèilova 15, 400 11 Ústí n. L. 3.000,-

Zahradnictví Dvoøák a syn Emilie Dvoøákové 19, 415 01 Teplice 3.000,-

Drinks Union, a. s. Drá�ïanská 80, 400 07 Ústí nad Labem 118.405,-

Tabulka 2
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deska, která byla umístìna na správní 
budovì zoo (foto 14). Výroèí narození 
pana Lumpeho bylo také motivem 
kapesního kalendáøíku pro rok 2009. 
Dal�ím význaèným poèinem byla pre-
miéra dokumentárního filmu Po sto-
pách ptaèího eldoráda, natáèeného 
v prùbìhu uplynulého roku produkèní 
skupinou Videoreport podle námìtu 
a scénáøe historika Martina Krska. 
Promítání se uskuteènilo v Èinoherním 
studiu a k nejvýznamnìj�ím hostùm 
patøila praneteø pana Lumpeho paní 
Maria Fotuhi. DVD bylo zájemcùm po 
celý rok nabídnuto k zakoupení v po-
kladnì zoo a na internetovém obcho-
du. Milým pøekvapením se v létì stala 
náv�tìva paní Moniky Lumpe, posled-
ního �ijícího potomka se jménem Lum-
pe, s dcerou Fionou.

CENA Ï

V èervnu se v Národním divadle 
v Praze konalo pøedání presti�ní Ceny 
�Ï�, která je udìlována mecená�ùm 
a dárcùm v nejrùznìj�ích oblastech 
kulturního �ivota. Jednou skupinou 
jsou i zoologické zahrady. Ka�dá 
zoo mù�e navrhnout maximálnì pìt 
významných donorù, kteøí nìjakým 
zpùsobem pøispívají na její chov. Hlav-
ním hlediskem nemusí být jen vý�e 
finanèní èástky, ale také napø. délka 
podpory, pøíbìh, zajímavá osobnost. 
Kolegium pak vybírá do u��ího výbìru 
ty nejzajímavìj�í. V roce 2009 bylo no-
minováno celkem 16 subjektù ze �esti 
zoologických zahrad. Absolutní vítìz-
kou v této kategorii se stala sedmiletá 
Nina Rambová, nejmlad�í z adoptiv-
ních rodièù ústecké zoo (foto 15).

DAL�Í AKTIVITY

Pracovníci zoo se úèastní pravidel-
ných setkání komise vzdìlávání 
a propagace UCSZ, tentokrát se setká-
ní konalo v Liberci. Zoo se prezento-
vala pøíspìvkem o zoologické soutì�i 
poøádané na téma kampanì EAZA Li-
ving together. Dále zoo pøispívá do Ro-
èenky UCSZ podrobným pøíspìvkem 
týkajícím se celého uplynulého roku 
(stav zvíøat, chovatelské a expozièní 
novinky, akce pro veøejnost apod.).

V areálu zoo byly instalovány nové 

13
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vzdìlávací panely a dotykové ce-
dule, které doplòují rekonstruované 
venkovní výbìhy pavilonu �elem. Dal�í 
informaèní cedule byly umístìny na 
nìkolika místech u sbìrných nádob 
na separovaný odpad � ukazují náv- 
�tìvníkùm nutnost recyklace v kon-
textu s ochranou pøírody, na které se 
mù�e podílet ka�dý (foto 16). Novì 
byly instalovány i cedule k pøedvádì-
cím akcím a zaèala výmìna nìkte-
rých jmenovek zvíøat, obojí s vyu�itím 
designu zoo.

Bìhem roku stále dochází k pravidel-
nému vyu�ívání webových stránek, 
které slou�í k informování náv�tìvníkù 
o aktuálním dìní v zoo. Dle potøeby 
jsou prùbì�nì pøidávány i dal�í zají-
mavé odkazy.

Dal�í aktivity jsou øazeny chronologicky 
za sebou:

Pracovník vzdìlávacího a propagaè-
ního oddìlení se v lednu zúèastnil 
veletrhu Go Regiontour v Brnì, zoo se 
dále prezentovala svými propagaè-
ními materiály na v�ech výstavách, 
kterých se úèastní statutární mìsto Ústí 
nad Labem.

V polovinì èervna se dru�stvo Zoo Ústí 
nad Labem zúèastnilo 12. roèníku Zoo-
logických her bez hranic, poøádaných 
Zoo Le�ná.

V èervnu zorganizovali pracovníci 

oddìlení zájezd do Zoo Schmiding, 
kterého se úèastnili zamìstnanci Zoo 
Ústí nad Labem, ostatních zoologic-
kých zahrad, èlenové Zooklubu a dal�í 
zájemci.

U pøíle�itosti 19. mezinárodního festiva-
lu rekordù a kuriozit v Pelhøimovì, který 
se koná ka�doroènì v èervnu, získala 
zoo první místo v kategorii �reklamní 
rekord 2008� (nejvíc mincí jedné nomi-
nální hodnoty nashromá�dìných na 
reklamní úèely). Souèástí byla prezen-
tace rekordu a doprovodných aktivit 
v zoo a pøedání ceny zástupci zoo.

V období letní sezony probíhala v pa-
vilonu �elem náv�tìvnická anketa za-

mìøená na spokojenost náv�tìvníkù. 
Anketa mìla tøi stálé otázky (Co se 
vám v na�í zoo líbí?, Co vám chybí, 
co byste zmìnili?, S èím jste v zoo ne-
spokojeni?) plus jednu aktuální, která 
se ka�dý mìsíc obmìòovala. Anketa 
byla slosovatelná a její výstupy ukáza-
ly na klady i zápory, které náv�tìvníci 
v zoo vnímají. Ka�dý mìsíc se ankety 
zúèastnilo okolo 700 osob, zajímavá 
a pøínosná byla zhruba 1/3 podnìtù.

Od dubna do øíjna se zoo zapojila do 
akce Vandrujeme po severu s Èeským 
rozhlasem Sever, kdy byla zaøazena 
mezi dvacet turistických cílù, které 
úèastníci mìli nav�tívit.

V øíjnu se v pavilonu �elem uskuteènilo 
vyhlá�ení výsledkù celostátního turna-
je ve florbalu poøádaného pro dìtské 
domovy.

V prosinci se zoo zúèastnila akce 
Ústecké Vánoce, která se ji� tradiè-
nì koná v období adventu v centru 
mìsta. Zoo pøipravila ukázku kon-
taktních zvíøat (ovce kamerunské), 
zájemcùm byl k dispozici zoovláèek 
a poprvé zoo vyu�ila mo�nosti pøedvá-
noèního prodeje (foto 17). Ve stánku 
nabízela permanentní vstupenky, hod-
notné propagaèní materiály (DVD, 
kniha fotografií Petra Slavíka), ply�ové 
hraèky a vánoèní svícny.

16
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Adopce zvíøat
Andrea Balejová, Ing. Vìra Vrabcová

Finanèní pomoc prostøednictvím 
adopcí funguje v na�í zoo ji� od roku 
1990 a záhy se stala významným 
zdrojem finanèních prostøedkù. Nutno 
dodat, �e na�e zoo byla první, která 
vyu�ila ekonomických zmìn, je� nastaly 
po roce 1989, a nabídla veøejnosti tuto 
mo�nost. Za témìø 20 let se v seznamu 
adoptivních rodièù vystøídalo velké 
mno�ství jednotlivcù, firem, dìtských 
kolektivù a dal�ích subjektù. V�em 
samozøejmì patøí velké podìkování. 
Obzvlá�tì si ceníme tìch, kteøí ve své 
podpoøe pokraèují a dlouhodobì tak 
vyjadøují na�í zoologické zahradì svoji 
pøízeò.
V roce 2009 jsme po dlouhé dobì 
pøistoupili k úpravì finanèních èástek 
na adopci jednotlivých zvíøat. Byli 
jsme k tomu donuceni neustálým 
roèním nárùstem nákladù na chov, 
které ji� nevystihovaly po�adované 
èástky. Byli jsme si samozøejmì vìdomi 
toho, �e by zvý�ením ceny mohlo dojít 
k úbytku poètu uzavøených adopcí, 
zejména také z toho dùvodu, �e 
finanèní krize postihla v�echny firmy, 
podniky i jednotlivce. Proto jsme se 
sna�ili stávajícím adoptivním rodièùm 
nabídnout kompenzaci v podobì 
benefitù a darù, ponechali jsme jim 
ale i mo�nost zaplatit v roce 2009 
loòskou èástku, ov�em za pùvodních 
podmínek. Bylo na ka�dém jedinci, pro 
co se rozhodne � výsledek znázoròuje 
graf è. 1. V roce 2009 bylo uzavøeno 
celkem 187 adopèních smluv 
v celkové èástce 718 813 Kè (tabulka 
na konci èlánku), co� je o 118 296 Kè 
více ne� v roce 2008, pøesto�e poèet 
adoptivních rodièù klesl o 21. Názornì 
tato èísla a srovnání za posledních pìt 
let vyjadøují grafy è. 2 a 3.
Mìsta a obce, ze kterých pocházejí 
na�i adoptivní rodièe, jsou vìt�inou 
v Ústeckém kraji, ale nìkolik 
pøispìvatelù je i z mìst vzdálenìj�ích, 
jako napø. z Prahy, Chebu, Mladé 
Boleslavi, Dvora Králové nad Labem, 
Pelhøimova a dal�ích. Pomìrné 
zastoupení na�ich adoptivních rodièù 
z hlediska bydli�tì je znázornìno 
v grafu è. 4.
Nejvìt�í poèet adopcí je uzavøených 
v cenové relaci mezi 1 000 a 2 500 Kè, 
kde evidujeme 108 smluv. Zde jsou 
nejvíce zastoupena zvíøata z pavilonu 
exotária, kde je nejvíce tìchto druhù 

Graf 1

Graf 2

Graf 3
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chováno. V cenové relaci od 3 000 do 
9 000 Kè je uzavøeno 62 smluv. Poslední 
skupinou jsou adopce, jejich� èástka 
je 10 000 Kè a více a evidujeme zde 18 
uzavøených smluv. Díky na�í poèetné 
skupinì medvìdù malajských je 
nejoblíbenìj�ím zvíøetem právì tento 
druh. Názornìji tato èísla ukazuje graf 
è. 5.
Pro mnohé adoptivní rodièe je 
jistì zajímavý fakt, �e adopce je 
v podstatì finanèním darem, který 
je odpoèitatelnou polo�kou pro 
fyzické i právnické osoby (§ 20 odst. 
8 zákona è. 586/1992 Sb., v platném 
znìní). Adopci lze uzavøít i na krat�í 
dobu, ne� je jeden rok, a dochází pak 
k propoètení pomìrné èástky. Adopce 
mù�e být i vhodným dárkem. Výjimkou 
nejsou pøípady, kdy je vìnována 
blízkým osobám k rùzným slavnostním 
pøíle�itostem, napø. k narozeninám èi 
jako svatební dar.
Jako odmìnu za pøízeò vìnovanou 
zoologické zahradì poskytujeme 
adoptivním rodièùm volné vstupenky 
do zoo (mno�ství a kategorie závisí na 
vý�i pøíspìvku) a adopèní certifikát, 
a dále cedulku se jménem umístìnou 
buï pøímo u adoptovaného zvíøete, èi 
v blízkosti jeho expozice. Samozøejmostí 
je zveøejnìní jmen ve výroèní zprávì 
a na webových stránkách zoo, 
na kterých je také mo�né adopci 
objednat pomocí formuláøe. Adopce 
se tím výraznì usnadòuje, tak�e 
tímto zpùsobem získáváme stále 
nové adoptivní rodièe. Na podzim, 
konkrétnì na zaèátku øíjna, se v�dy 
koná Den adoptivních rodièù (foto 1), 
pøi kterém je pøipraven program plný 
novinek, je� se za daný rok udály, a� 
ji� se jedná o narozená mláïata, nové 
expozice nebo dal�í zajímavosti.

Graf 4

Graf 5
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Adoptivní rodièe

Pøíjmení, jméno, název firmy Èástka Zvíøe

1. skupina Dìtského domova Støekov 4800 tamarín �lutoruký

Absolonovi Milu�ka a Roland 1000 pralesnièka azurová

Agentura Práce, Lenka Gadasová 4000 pekari páskovaný

Alting, s.r.o. , Jitka Holanová 12500 osel somálský, výr veliký

Antonín Jaroslav 20000 tuleò obecný

B.R.C, s.r.o. 15000 medvìd malajský

Baierová Michaela 1500 majna Rothschildova

Balíková Veronika 6000 vari èernobílý

Beran Miroslav 2000 páv korunkatý

Bílských Jaroslava + Kamil 2500 sovice snì�ní

Boháèková Karolína 5000 koèkodan Dianin

Boháèková Karolína 3000 plameòák rù�ový

Boháèková Zdeòka 12000 vlk høivnatý

Boháèková Zdeòka 4000 mangusta �íhaná

Borùvková Dagmar 2000 páv korunkatý

Brandová Petra 1000 agama vodní

Bretová Monika 6000 aligátor severoamerický

Brigadoiová Jana 2000 koza kamerunská

Brtna Miroslav 2000 páv korunkatý

Brùhová Lenka 2000 pralesnièka azurová, �elva nádherná

Búll Ale� 4500 korunáè, �elva ètyøprstá

Camara Samuel 2500 ara vojenský

CEAF 3000 munt�ak malý

Cimerman Jakub 1000 �elva ètyøprstá

Èernocká Petra 10000 orangutan bornejský

Dobrovolná �tìpánka 4000 mangusta �íhaná

Dragon klub Tai chi Kung fu 3000 plameòák rù�ový

Døevínkovi (fin. dar) 30000 rosomáci (2x)

Dvoøákovi Radim a Alena 1000 �elva uhlíøská

Eislerová Hana 2400 koèka rybáøská

Exim - Ústí, s. r. o. (Lenka �mejkalová) 3500 ara ararauna

Filo Ludovít 1000 korálovka sedlatá honduraská

Flekovi Zdeòka a Jan 1500 pu�tík obecný

Franìk Antonín 1000 alexandr velký

Frinta Martin, MUDr. 4000 nosál èervený
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Pøíjmení, jméno, název firmy Èástka Zvíøe

Frintová Libu�e, MUDr. 4000 nosál èervený

Frintová Tereza 3000 surikata

Fukaè Jan 2500 veverka Prévostova

Grunt Stanislav 1000 korálovka pruhovaná

Hanèarová Jiøina (COM Plus) 1000 papou�ek vlnkovaný

Hanzlík Jiøí 4000 anoa ní�inný

Hata�ovy Blanka a Zuzana 6000 lemur kata

Hodináøství Jiøí Nìmec 5000 tamarín �lutoruký

Hodináøství Václav Macek 1500 pu�tík bìlavý

Holanová Jitka, Ing. 7500 lvíèek zlatý, veverka Prévostova, turako

Hronová Lucie 1000 piraòa Nattererova

Humhej Ivan, MUDr. 1000 agama koèinèinská

Hýský Josef 1000 ko�natka èínská

Chocholatý Jan 5000 kapybara, vele�tír

Chocholatý Jan 1000 sklípkan kadeøavý

Chudinovi Jiøí a Alena 3000 koèka rybáøská

Jankù Tomá� a Baïurová Kateøina 40000 orangutan bornejský

Jech Alexandr (od R. Patery) 1500 alexandr malý

Jelínek Richard (zást. Lenka Jelínková) 1000 scink dlouhonohý

Jelínková Eva 5000 tamarín pinèí

Jílková Zuzana 2000 koèka ba�inná

Jindra Pavel 5000 fosa

John Tomá� 2000 2x karetka novoguinejská

Juhászová Helena 2000 2x tropická �abka

Jùza Pavel 5000 zebra Hartmannové 

Karbula Franti�ek 2000 leguán kubánský

Kelcom Ústí nad Labem, s.r.o. 6000 aligátor severoamerický

Knihovna K. H. Máchy 4000 kosman zakrslý

Knorrová Lenka 1500 korálovka, pralesnièka

Kohout Petr 8400 lenochod dvouprstý

Koláøová Viktorie Eli�ka (zást. Lenka Koláøová) 20000 irbis � Nima

Kosová Lucie a Turek Jan 1000 korela chocholatá

Kout Libor 1000 papou�ek vlnkovaný

Koutecká Marta 2500 alpaka

Kozúbek Tomá� 2500 amazoòan �lutolící

Králík Jan 1000 korela chocholatá

Kraus Martin 1000 �elva amboinská

Krausová Petra 1000 korálovka sedlatá sinaloaská

Krausová Zdeòka 3000 aguti støedoamerický
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Pøíjmení, jméno, název firmy Èástka Zvíøe

Kroupa Antonín a Kasalová Kateøina 1000 �elva ètyøprstá

Køí� Josef, Ing. 2500 kajman zakrslý

K�írová Kvìtu�e 3500 ara ararauna

Kubi�tová Jitka 2500 pu�tík bìlavý

Kuèabová Jiøina, JUDr. 15000 levhart mand�uský

Kuncl Jan, Ing. 4000 pekari páskovaný

Lahovská Rù�ena 2000 krajta tmavá

Lauková Hana 1500 sova pálená

Lauková Milada 5000 pony shettlandský

Lingua Universal, soukromá Z� a M� 1000 agama koèinèinská

Lu�ina Jan 1500 majna Rothschildova

Lu�inová Eli�ka 1000 korálovka sedlatá honduraská

Lu�inová Veronika 2500 kajman zakrslý

Maierová Veronika, Bc. 3000 aguti støedoamerický

Maleèková Jana, MUDr. 1000 hrabatka drsná

Mandovcová Dagmar 4000 mara stepní

Martinù Dana 1000 korela chocholatá

Melich Tomá� 1000 �elva amboinská

Menclová �aneta 1000 tlamovec

Morávek Jiøí 1000 agama koèinèinská

Moudrý Lubomír 1000 u�ovka èerná

Muken�náblová Pavla 1000 �elva nádherná

Najmonová Jaroslava 2000 páv korunkatý

Najnarová Jana, MVDr. 1000 korálovka

Navarra Ondøej, Ing. 6000 vari èervený

NF� 4000 koza kamerunská

Nosková Hana 2400 tuleò obecný

Nováková Helena 2000 chameleon pardálí

Nováková Jana 9000 6 kaloòù pobøe�ních

Nováková Jana 24500 2x tapír, 2x lori, korunáè

Novotný Michal 4000 leguán kubánský 2x

Novotný Pavel + Kosová Ivana 1000 sklípkan

Nowaková Bo�ena 7500 medvìd malajský

Okrá�lovací spolek Terezínska, o. s. 1000 scink

Olexa Antonín 1000 krajta písmenková

Opavová Radka, Mgr. 1000 �elva nádherná

Palánová Hana 1000 tlamovec

Parù�ek Martin 1000 �elva zubatá

People.cz 1000 pralesnièka azurová
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Pøíjmení, jméno, název firmy Èástka Zvíøe

Pídová Hana 1000 hrabatka drsná

Pospí�ilová Petra 500 lemur kata

Po�tolková Marcela 2500 sovice snì�ní

Pracný Jiøí 10000 orangutan bornejský

Profitec (Lubo� Novák) 3500 4 �elvy uhlíøské

Pøírodovìdecká fakulta UJEP 10000 medvìd malajský

Puldová Lucie 1500 papou�ek kon�ský

Rambová Nina 2000 krajta zelená

Ronica, s.r.o. (Radek Straka - jednatel) 6000 lemur kata

Rychtaøíková Ludmila 1000 �elva amboinská

Øeøicha Jan 7000 fosa

Sábo Miroslav 3500 ara vojenský

Schoøová Lenka 4800 pony Shettlandský

Schoøovi Jarmila a Milan 5000 pony

Simpex, s. r. o. (zást. Wunder) 30000 panda èervená (Geena)

Simpex, s. r. o. (zást. Wunder) 15000 gepard (Hobbit)

Slámová Anna 1000 pralesnièka azurová

Sobotková Monika 5000 tamarín �lutoruký

Starecký Miloslav 3000 vydra malá

Straková Vendula 3000 mangusta �íhaná

Strnad Libor 1500 køepelka korunkatá

Strnadovi Ivana a Libor 1000 rosnice siná

Støední lesnická �kola a SO� sociální 15000 medvìd malajský

Støední �kola Trmice, p. o. 1000 vele�tír obrovský

Suk Miloslav, Mgr. 1000 agama koèinèinská

�afaøovský Martin + Honigová Dita 2500 amazoòan �lutolící

�edivá Radka 1000 �elva ètyøprstá

�légrová Eva 1000 páv korunkatý

�oltysova rodina 1000 �elva nádherná

�palková Lenka 1000 pralesnièka azurová

�tercl Daniel 2000 varan Gouldùv

�till Lubo�, Ing. 1500 agama, zebøièka, ropucha

�ubík Pavel 2000 krajta zelená

�udomovi Drahomíra a Petr 3000 2 papou�ci kon��tí

�vecová Lenka 1000 korálovka mexická

Tomas Martin, Mgr. 2400 makak kápový

Tomá� - Stavebniny, s.r.o. 10000 lenochod dvouprstý

Tøe�òák Jaroslav (JTH) 5000 alpaka

Tùmová Lucie 4000 kapybara
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Pøíjmení, jméno, název firmy Èástka Zvíøe

Uhrova rodina 1000 �elva uhlíøská

Urbanová Dana 1500 køepel kalifornský

Urbanová Jana 5000 tamarín pinèí

Váchová Marcela 1000 �elva uhlíøská

Va�ková Jitka 1000 �elva uhlíøská

Veverka Josef, Ing. 2500 výr veliký

Veverková Lucie a PhDr. Jan Hu�ek 10000 lenochod dvouprstý

Vlaháèová Soòa 1000 �elva nádherná

Vrabec a Vrabec (zast. P. Madìrou) 8000 gibon bìlolící

Vrba Václav 5000 sup himálajský

Vysoko�kolský odborový svaz UJEP 5000 vodu�ka èervená

Záhora Milo� (Probyt) 4000 surikata

Zahrádka Tomá� 1000 korálovka

zamìstnanci magazínu Koktejl 5000 antilopa jelení

Zaplatílek Kvìtoslav 1000 piraòa Nattererova

Zaplatílková Eva 4000 mangusta �íhaná

Zelenkovy Jana a Miroslava 1000 vele�tír obrovský

Zlámal Jaroslav 1000 hrozný�ovec kubánský

Zoubková Lenka 1000 hrabatka drsná

Z� a M� Horní Poèaply 1000 hrozný�ovec kubánský

Z� Dubí 1 3000 surikata

Z� Eli�ky Krásnohorské 4000 vydra malá

Z� Hostomice 1000 �elva uhlíøská

Z� Klá�terec nad Ohøí 5000 mýval ji�ní

Z� Ne�tìmice 8000 levhart mand�uský

Z� Praktická - zast. Mgr. Anna Batùòková 1000 �elva nádherná

Z� Teplice 1000 piraòa Nattererova

Z� Trmice 2500 kajman zakrslý

Zukerstein Franti�ek, Ing. 15000 gepard

�áci 4. B a 5. B Z� Pod Vodojemem Ú/L 1000 papou�ek vlnkovaný

�áci Z� a Sovièky (zast. R. Bièáková) 2000 sýèek obecný (2x)

�áci Z� Most (zást. J. Kohout) 1500 sova pálená

�áci Z� Rabasova (zast. V. Pìkný) 1208 trnorep skalní

�áèek David 1000 sklípkan nejvìt�í

�ákovská Lucie 5000 pásovec, pu�tík obecný, korálovka
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Living together � kampaò EAZA 2008/2009
Ing. Vìra Vrabcová

Ústecká zoologická zahrada se ke 
kampaním vyhla�ovaným Evropskou 
asociací zoologických zahrad a akvá-
rií pøipojuje ji� od roku 2000, kdy byla 
veøejnosti pøedstavena první � EAZA 
Bushmeat Campaigne. Pøesto�e jsou 
v�echny kampanì vyhla�ovány na 
podzim na výroèním zasedání EAZA, 
ústecká zoo vìt�inou smìøuje aktivity 
a� od ledna následujícího roku, co� 
je pochopitelné, proto�e nìjaký èas 
zabere pøíprava, zvolení nejvhodnìj-
�ího èeského názvu kampanì, pøe-
klad informaèních materiálù a výbìr 
vhodných aktivit. Pro rok 2008/2009 
byla na zasedání EAZA v Antverpách 
pøedstavena kampaò Living together 
� �ijeme tu spoleènì, která se poprvé 
týkala pouze Evropy, tedy prostøedí, 
v nìm� �ijeme a které je nám blíz-
ké. Pro mnohé je to mo�ná obtí�nìji 
uchopitelné, proto�e je mnohem jed-
nodu��í pøedstava, �e ochrana pøírody 
se týká nìjaké vzdálené oblasti, a ne 
na�eho nejbli��ího okolí. Aè není ústec-
ká zoo zamìøena na evropská zvíøata, 
sna�ili jsme se pøipravit aktivity, které 
by upozoròovaly na to, �e ochrana 
na�í pøírody mù�e být v rukou ka�dého 
jednotlivce. I kdyby výsledkem na�eho 
sna�ení bylo jen to, �e se lidé nad 
touto problematikou alespoò zamyslí, 
bude nám to staèit.

Cílové skupiny jsme rozdìlili do dvou 

základních kategorií � náv�tìvníci 
a �koly. Pro náv�tìvníky jsme vyu�ili ve 
spolupráci s ostatními zoologickými 
zahradami informaèní panely (foto 
1), které jsme instalovali u výbìhu roso-
mákù, co� jsou jediné evropské �elmy, 
které v na�í zoo chováme. V pokladnì 
zoo byla umístìna kasièka, kam mohli 
zájemci vkládat finanèní obnos vìno-
vaný konkrétnímu projektu ochrany 
a výzkumu rosomákù ve �védsku. Pro 
veøejnost, ale zejména pro dìti z Ústí 
nad Labem a okolních mìst (Teplice, 
Litomìøice, Dìèín) byla pøipravena 
akce, která probíhala bìhem jarních 
prázdnin jednotlivých okresù v pa-

vilonu �elem. Zde bylo pøipraveno 
sedm stanovi��, kde dìti samostatnì 
plnily rùzné úkoly související se �ivotem 
�elem a jejich schopnostmi. V�ichni 
náv�tìvníci se mohli také zapojit do 
projektového dne na téma �elem, kte-
rý probíhal u pøíle�itosti Mezinárodního 
dne Zemì. Jednalo se jednak o pøe-
nos informací poutavým zpùsobem, 
jednak o mo�nost pøispìt nákupem 
výrobkù drobnou finanèní èástkou 
na záchranný projekt. V kvìtnu se 
v zoo konala ve spolupráci s ústec-
kými skauty dal�í akce pro veøejnost 
s názvem �Po li�èí stopì�, která opìt 
spojovala informaèní prvky (foto 2) 
s pohybovými aktivitami, ale pøínos 
byl i finanèní (prodej keramických 
medvídkù). Bìhem letních prázdnin 
byl �elmám a celé kampani vìnován 
poøad Den �elem.

Aktivity pro �koly byly rozdìleny podle 
jednotlivých vìkových kategorií. Pro 
dìti z M� byla vyhlá�ena keramic-
ká soutì� �Vyrobte medvídka pro 
zoo�. Zúèastnilo se jí cca 10 kolektivù 
a výrobky dìtí se pak prodávaly bì-
hem celého roku pøi nejrùznìj�ích 
pøíle�itostech. Výtì�ek byl vìnován na 
záchranný projekt. Dìti ze Z� se mohly 
realizovat u pøíle�itosti Mezinárodního 
dne Zemì pøímo v areálu zoo dne 
25. dubna 2009. Dìti z prvního stupnì 
si pøipravily divadelní pøedstavení, 

1
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jeho� podstatou bylo ukázat �elmy 
v pøíznivém svìtle. Této mo�nosti vy-
u�ila pouze dru�ina pøi Z� Vojnovièo-
va, která odehrála dvì pøedstavení 
� první u pavilonu �elem (foto 
3) a druhé u restaurace Koli-
ba. Dìti z druhého stupnì Z� se 
mohly pøihlásit se svými projekty 
a na stanovi�tích v areálu zoo pøed-
vést své pøipravené aktivity. Této mo�-
nosti vyu�ily pouze dvì �koly � opìt Z� 
Vojnovièova z Ústí nad Labem a Z� Bu-
zulucká z Teplic. K aktivitám na téma 
�elmí kampanì se v tento den pøidali 
i skauti z Ne�tìmic, kteøí pøipravili pro 
v�echny pøíchozí soutì�e �Po stezce 
�elem�, kde si zejména dìti vyzkou�ely 
svoji obratnost a dovednost. Pro støední 
�koly a odborná uèili�tì byla vyhlá�e-
na soutì� pro jednotlivce a� tøíèlenná 
dru�stva, jejich� úkolem bylo vytvo-
øit PPT prezentaci na téma evropských 
�elem. Shromá�dilo se 46 prací od 53 
studentù z Ústí nad Labem, Dubí, �tìtí 
a Roudnice nad Labem.

Pro �áky druhého stupnì byl vytvoøen 
výukový program na téma evrop-
ských �elem, jeho� souèástí je úvodní 
prezentace v programu PowerPoint 
a pracovní listy pro samostatnou prá-
ci. Tento program byl zpoplatnìný 
a shromá�dìná èástka opìt putovala 
na financování záchranného projektu 
ve �védsku.

Ústecká zoo celkem vybrala a odesla-
la finanèní èástku 15 496 Kè.

Vìdomostní tøíkolová soutì� Living 
together

Samostatnou kapitolou v aktivitách 
vìnovaných kampani EAZA byla spe-
ciální tøíkolová vìdomostní soutì�, kte-
rá byla pøipravena pro �áky druhého 
stupnì Z� a prvního stupnì osmiletých 
gymnázií. Konala se v období od led-
na do kvìtna a byla urèena �ákùm 
�kol z okresù Ústí nad Labem, Teplice 
a Litomìøice, kam byly rozeslány pro-
pozice soutì�e. První kolo probíhalo 
v lednu a únoru a zapojilo se do nìj 
celkem 199 úèastníkù z obeslaných 
okresù. Kromì nich se zúèastnili i �áci 
z Mostu, nebo� soutì� byla k dispozici 
i na webových stránkách zoo. Soutì�í-
cí mìli za úkol odpovìdìt na dvacet 
kvízových otázek a zamyslet se nad 
pìticí témat. V�e souviselo s proble-
matikou evropských �elem, zejména 
pak tìch, které �ijí ve volné pøírodì 

i u nás. Do�lé práce bodovala od-
borná porota a padesát nejlep�ích 
postoupilo do dal�ího kola.

Druhé kolo probíhalo v bøeznu a dub-
nu a úkolem soutì�ících bylo vytvoøení 
vlastní prezentace (poèítaèové, pí-
semné, video èi audio) o rosomácích 
obecnì, ale práce musela zároveò 
zahrnovat praktické pozorování cho-
vání rosomákù v ústecké zoo. Porota 
soutì�e byla pøíjemnì pøekvapena 
vysokou úrovní vìt�iny prací a nebylo 
jednoduché je obodovat. Z této èásti 
soutì�e se do finále probojovalo 25 
nejlep�ích soutì�ících.

Tøetí kolo se konalo v pátek 29. kvìtna 
2009 pøímo v areálu zoo a zúèastili se 
ho v�ichni finalisté! Èekala na nì øada 
úkolù, které souvisely s daným téma-
tem. Dopoledne se museli vypoøádat 
se samostatnou prací, ve které kromì 
v�eobecných otázek o evropských 
�elmách øe�ili i nìkteré praktické úkoly. 
Namátkou lze jmenovat tøeba pozná-
vání stop nebo øeèi tìla èi porovnání 
rozdílù mezi �elmami chovanými v ús-
tecké zoo a jejich blízkými evropskými 
pøíbuznými. Souèástí bylo i napsání 
krátkého èlánku urèeného obyvate-
lùm oblasti, do které se po mnoha 
letech vrátily velké �elmy. Smyslem 
èlánku bylo pøedejít opakování chyb 
z minulosti ve vzájemném sou�ití. 
V odpolední èásti se finalisté pokou-
�eli rozpoznat zvuky nìkolika �elem 
z na�í pøírody, urèit kù�e, lebky èi 
celé preparáty (foto 4). Hlavní èástí 
pak byla unikátní �stezka �elem�, kdy 
byly do vyhrazené èásti v areálu zoo 
rozmístìny stopy pøítomnosti �elmy. 

3
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Úèastníci mìli za úkol objevit co nej-
vìt�í poèet tìchto pobytových zna-
èek, pøièem� se jim mìøil èas, který byl 
také souèástí bodového hodnocení. 
Absolutní vítìzkou celé soutì�e se 
stala Sandra Brabencová ze Z� Voj-
novièova (foto 5), na druhém místì 
se umístila její spolu�aèka Kateøina 
Skokanová ze stejné �koly a tøetí pøíèku 
obsadil Jan Kohl z Biskupského gym-
názia Bohosudov. Pøehled finalistù 
a jejich celkové umístìní jsou uvedeny 
v tabulce.

Na závìr zbývá je�tì dodat, �e v�ichni 
úèastníci finále prokázali pøekvapivì 
vysokou úroveò znalostí a patøí jim 
velký obdiv.

Pøíjmení, jméno �kola Tøída Celkem Poøadí

Brabencová Sandra Z� Vojnovièova, Ústí nad Labem 6.B 187,25 1.

Skokanová Kateøina Z� Vojnovièova, Ústí nad Labem 6.B 178,5 2.

Kohl Jan Biskupské gymnázium Bohosudov 4.A 177,5 3.

Mare�ová Martina Gymnázium Teplice 3.A 160,25 4.

Kováøová Lenka Gymnázium Teplice 1.B 158,75 5. - 6.

�patenka Jan Z� Ladova, Litomìøice 7. 158,75 5. - 6.

Kauca Luká� Gymnázium Teplice 2. 158,5 7.

Dìdourková Veronika Biskupské gymnázium Bohosudov 4.A 157,5 8.

Váchová Barbora Z� s RVMPP Buzulucká, Teplice 9.D 156,75 9.

Postovit Katerina Gymnázium J. Jungmanna Litomìøice 3.T 156 10.

Michalcová Vìra Gymnázium J. Jungmanna Litomìøice 4.K 153 11.

Rejnart Jan Z� s RVMPP Buzulucká, Teplice 8.C 145,5 12.-13.

�erksová Kateøina Z� Ladova, Litomìøice 9.B 145,5 12.-13.

Wipplerová Klára Z� Budynì nad Ohøí 7. 142,75 14.

Smolková Ludmila Gymnázium J. Jungmanna Litomìøice 1.P 140,25 15.

Macháèková Cristina Gymnázium J. Jungmanna Litomìøice 4.K 136,75 16.

Vyskoèilová Klára Z� Probo�tov u Teplic 9. 134 17.

Czimprichová Dominika 11. Z� Most 9. 133,25 18.

Friedlová Aneta Z� Ú�tìk 9. 132,75 19.

Svatoòová Klára 11. Z� Most 8.A 129,5 20.

�otolová Anna 3. Z� �tìtí 6.B 127,75 21.

Èerná Jana Gymnázium Teplice 1. 125,25 22.-23.

Koko�ková Eva Gymnázium Teplice 1. 125,25 22.-23.

Zimmertová Kateøina Z� a ZU� Husova, Ústí nad Labem 7.A 121 24.

Vavru�ová Adéla Z� Osek u Duchcova 6. B 99,5 25.

5
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Vedení zoo

Mgr. Tomá� KRAUS � øeditel (do 31. 5. 2009)

MVDr. Václav PO�IVIL � øeditel (od 1. 8. 2009)

Jana ÈERNÁ � zástupkynì øeditele, vedoucí ekonomického oddìlení

Ing. Petra PADALÍKOVÁ � vedoucí zoologického oddìlení

Jiøí HANZLÍK � vedoucí provoznì-technického oddìlení

Ing. Vìra VRABCOVÁ � vedoucí oddìlení vzdìlání a propagace 

Odborní pracovníci zoo

Ing. Pavel KRÁL � provozní zoolog

Bc. Tomá� ANDÌL � provozní zoolog

Zdena �VORCOVÁ � marketingová specialistka

Mgr. Stanislav LHOTA � výzkumný pracovník

Dal�í vedoucí pracovníci

Franti�ek TRIEBL � vedoucí dopravy (do 6. 10. 2009)

Hana ROHÁÈKOVÁ � vedoucí zahradnictví

Jaroslava DOBROVOLNÁ � vedoucí Centra pro zvíøata v nouzi pøi Zoo Ústí nad Labem

vedení zoologické zahrady � 5

zoologické oddìlení � 32

ekonomické oddìlení � 5

provoznì-technické oddìlení � 12

oddìlení vzdìlávání a propagace � 1

Centrum pro zvíøata v nouzi pøi Zoo Ústí nad Labem � 3

pracovníci na VPP � 20

CELKEM k 31. 12. 2009 � 78

Personální obsazení
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Údaje o zoo

Zoologická zahrada Ústí nad Labem, pøíspìvková organizace

Drá�ïanská 23

400 07 Ústí nad Labem

Èeská republika

Právní forma:  pøíspìvková organizace

IÈO:    00081582

DIÈ:    CZ00081582

Tel.:    +420 475 503 354

Tel., fax:   +420 475 503 421

E-mail:   zoo@zoousti.cz

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

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

Sídlo:    Drá�ïanská 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: MVDr. Václav Po�ivil
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Zoo Ústí nad Labem je èlenem:


