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Úvodní slovo øeditele
Zoologická zahrada v Ústí nad Labem se stala v posledních letech
oázou klidu, odpoèinku a místem pro vzdìlávání iroké veøejnosti. Tímto se stává nejen oddechovou, ale i kulturnì-vzdìlávací
souèástí ivota mìsta Ústí nad Labem a jeho obyvatel. Stanovení
chovatelských priorit a ucelení kolekce chovaných zvíøat udávají
smìr, kterým by se zoo mìla do budoucna ubírat v oblasti chovu,
budování èi rekonstrukce stávajících chovatelských zaøízení a svého dalího celkového rozvoje.
Severní Èechy, a hlavnì Ústecko, jsou aglomerací mající punc
z dob minulých. Cejch tìkého prùmyslu, nezdravého ovzduí
a mìsíèní krajiny lze pøekonat jen velmi sloitì. Postupná atraktivizace severních Èech jako celku, ukázka jedineèné okolní pøírody
a nabídka stále se roziøujících slueb v rámci aktivního odpoèinku
dávají zoo monost, aby se zaèlenila do kulturnì--vzdìlávacího
a odpoèinkového procesu urèeného nejen pro zúený okruh obyvatel Ústeckého kraje, ale i pro okolní regiony.
Ruku v ruce s tímto trendem musí moderní zoo dret krok nejen
s nabízenou skladbou svých zvíøecích svìøencù, ale i s vytváøením odpovídající infrastruktury. Patøí k tomu dostateèné pokrytí
sociálními zaøízeními, monosti obèerstvení, pohodlné parkování,
bezpeèné místo pro celodenní odpoèinek a s tím spojené kulturní
vyití  dìtské koutky, oddechová místa, nákup suvenýrù, monost
strávení volného èasu i za nepøíznivých klimatických podmínek.
Chtìli bychom zde vytvoøit místo, kam se vichni budou rádi vracet,
kde se zastaví pøi projídìní severními Èechami, kde se budou cítit
spokojenì a kde o nì bude postaráno nejen po fyzické, ale i psychické stránce, místo, kde s kadým dalím pobytem si návtìvníci
upevní citové pouto k Zoo Ústí nad Labem.
V roce 2010 zavítalo do naí zoologické zahrady podstatnì ménì
návtìvníkù v porovnání posledních pìti let. Mùeme si klást otázku, zda je to jen dùsledkem veobecnì proklamované krize, nevhodného poèasí, nebo je to celkový trend spoleènosti.
I pøes fakt sníení návtìvnosti ve vech zoologických zahradách Èeské republiky nesmíme zapomínat na øadu problémù
týkajících se zvýení atraktivity prostøedí zoologické zahrady. Zoo Ústí nad Labem není jistì turisticky vyhledávanou atrakcí,
a ji kvùli svému okolí èi nálepce severních Èech, pøesto ale mùe nabídnout atraktivní prostøedí se spoustou záitkù  od
cvièení lachtana pøes enrichment orangutanù a ostatních zvíøat a po monost spoleèné procházky po zoo se slony. Nae
zoo nabízí návtìvníkùm nejen spoustu moností, jak zde proít krátký záitek pøedvádìných atrakcí, ale lze si v ní najít
i malebná zákoutí pro odpoèinek, posezení èi k celodennímu oddechu, je místem, kam chceme, aby se nai návtìvníci rádi vraceli. Naím cílem je dosáhnout spojení slova Ústí nad Labem se zoo, a nikoli s chemickým prùmyslem nebo
s problémy nepøizpùsobivých spoluobèanù. Nae zoo je skvostem v ponurém svìtì prùmyslového mìsta. Rádi bychom
vybudovali moderní zoologickou zahradu, do které se kadý bude rád vracet. Nae úsilí vak naráí na celkovou zadluenost regionu a nedostatek veøejných financí. Pøestavby a opravy jdou pomalu a nedostatek investièních prostøedkù
nás omezuje pouze k øeení havarijních stavù. Investièní akce se odsouvají do pozadí, a tím dochází ke sníení atraktivity
zoo oproti jiným zoologickým zahradám v ÈR, kde investice nadále pokraèují a nové expozice jsou velkým lákadlem pro
návtìvníky a turisty. Mùe být pro nás potìující zahájení stavby pavilonu zeber, který by mìl být dokonèen a slavnostnì
otevøen v roce 2011, pavilonu, jeho provizorium slouilo od roku 1974. Ná vnitøní dluh oprav a investic je veliký, ale vìøím,
e postupnì najdeme øeení a zájem vech naich partnerù a zøizovatele zoo statutárního mìsta Ústí nad Labem o koncepèní øeení a postupnou modernizaci naí zoo. Pøál bych naí zoo dostatek patriotù a opravdový zájem lidí, pro které je
zoo místem, kam se rádi vracejí a jím se mohou chlubit.
Na závìr bych rád podìkoval vem návtìvníkùm, pøíznivcùm, adoptivním rodièùm, stejnì jako sponzorùm a vem, kterým Zoo Ústí nad Labem není lhostejná. Velký dík patøí v této dobì zamìstnancùm, kteøí dìlají ve pro to, aby se kadý
návtìvník do naí zoo rád vracel a s potìením na ni vzpomínal.
MVDr. Václav Poivil
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Èinnost zoologického oddìlení
Ing. Petra Padalíková
Rok 2010 se nesl zejména ve znamení
zahranièních transportù zvíøat v rámci
spolupráce èlenù Evropské asociace
zoologických zahrad (EAZA). V prùbìhu roku se podaøilo zrealizovat témìø
dvì desítky tìchto pøesunù. Oproti loòskému roku se jednalo o dvojnásobný
nárùst, který byl motivován zejména
snahou o vèasné umístìní mláïat
vzácných druhù, je se narodila
v nadprùmìrnì úspìném roce 2009
(foto 1).
Investièní výstavba se soustøedila do
druhé poloviny roku. I pøes nepøíznivou
finanèní situaci naeho zøizovatele se
podaøilo vygenerovat finanèní prostøedky na zahájení výstavby nové
stáje pro zebry Hartmannové. Nový
objekt obsahuje 14 komfortních boxù,
pøièem èást stáje je flexibilní a v budoucnu mùe slouit k ustájení i jiných
druhù kopytníkù, napø. antilop. Stavba
by mìla být dokonèena na jaøe roku
2011.
Výtìek z akce Padíky pro alíky byl
pouit na poøízení kamerového systému venkovního výbìhu aligátorù. Slouí k zajitìní nepøetritého monitoringu
této oblasti, který by mìl zamezit pøípadùm vandalství a ruení zvíøat, s nimi
jsme se setkali v minulých letech. Zbylé
finanèní prostøedky byly pouity na
úpravu zimovitì aligátorù. Nové zaøí-
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zení jim poskytne dvojnásobný prostor,
dolo také k zásadnímu prohloubení
bazénu a k vyhøívání soue zabudovaným topným kabelem. Zaøízení zároveò umoòuje oddìlený chov samce
a samice v pøípadì agresivity zvíøat.
V porovnání s rokem 2009 dolo k mírnému nárùstu celkového poètu chovaných taxonù. Rozíøili jsme zejména
kolekci chovaných ptákù a plazù.
K 31. 12. 2010 nae zoo chovala celkem 213 druhù zvíøat. Poèet jedincù
se nepatrnì navýil  ke konci roku
jsme chovali celkem 1 040 kusù zvíøat.
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V rámci mezinárodní spolupráce nae
zoo participovala ve 32 evropských
záchranných
programech
(EEP)
a chovala 16 druhù, pro nì je vedena
Evropská plemenná kniha.
I v letoním roce se daøilo na poli
vlastních odchovù. Nejvýznamnìjím
odchovem roku bylo narození samice
tulenì obecného (Phoca vitulina).
estiletá samice Mary porod naèasovala do dopoledních hodin, a my
jsme tak mìli monost monitorovat
první hodiny ivota mládìte. Pøes poèáteèní obavy se ukázalo, e Mary je
výbornou matkou (foto 2). V historii
èeských a slovenských zoo se tento
druh doposud nepodaøilo rozmnoit
a v rámci evropských zoo se tuleni
obecní mnoí jen v nìkolika málo institucích. Mladá roztomilá samièka tak
zaslouenì pøitáhla pozornost médií
i návtìvníkù a v prùbìhu záøí byla
slavnostnì pokøtìna norským jménem
Jente. Bohuel, dva týdny po køtinách
náhle uhynula  pitva prokázala akutní otok mozku, jeho pøíèinu se nepodaøilo zjistit. I pøes tuto smutnou událost
je bezproblémový porod a zkuenost
s péèí o potomka pro Mary, matku
mládìte, nesmírnì cennou zkueností
a my doufáme, e v pøítím roce odchov zopakuje.
Druhou, neménì významnou událostí
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bylo narození prvního mládìte tapíra
jihoamerického (Tapirus terrestris). Tapíry chováme ji od roku 1999, ale a
v roce 2008 se podaøilo realizovat pro
nì stavbu specializovaného pavilonu
a zabezpeèit jim tak ideální podmínky k reprodukci. Malá samièka Tira je
toho dùkazem. I v tomto pøípadì se
jednalo o první porod samice a opìt
jsme pøi odchovu nezaznamenali ádné problémy.
K nìkolika událostem dolo v pavilonu
elem. Na zaèátku roku jsme rozíøili
kolekci o nový druh velké koèkovité
elmy  levharty obláèkové (Neofelis
nebulosa). Nae zoo mìla s tímto
druhem krátkou zkuenost z doby nièivých povodní v roce 2002, kdy k nám
byl na krátký èas pøevezen pár tìchto
úchvatných elem ze Zoo Praha. Po
osmi letech jsme se doèkali zaøazení
do chovného programu a vlastních
zvíøat. První pøicestoval roèní samec
Cayan ze zoo v Paøíi. Pro jeho budoucí druku Lenyu jsme se vypravili do
Zoo Howletts do Velké Británie. Know-how chovu tìchto elem spoèívá
ve vèasném spojení chovného páru.
Mìlo by se tak stát do jednoho roku
vìku samce, jinak hrozí vysoké riziko
smrtelného zranìní samice právì ze
strany samce. Vzhledem ke skuteènosti, e samec pøiel ji osmimìsíèní, nemìli jsme èasu nazbyt. Spojení obou
zvíøat probìhlo úspìnì a nezbývá
ne dret palce ve vìci budoucích
odchovù.
V prùbìhu roku opustila nai zoo
vechna mláïata levhartù narozená
v roce 2008. Jako první zamíøil do védské Zoo Nordens Ark mladý levhart
manduský (Panthera pardus orientalis) Kitan, jeho bratr Kirin byl následnì
pøesunut do Zoo Praha. Zoo v Dudley
se stala domovem mladé samièky levharta snìného (Uncia uncia) Nangy.
U obou druhù levhartù máme pro pøítí
rok koordinátory evropských chovných
programù (EEP) schválenu reprodukci,
a proto se mùeme tìit na dalí pøíliv
mláïat.
Zmìny nastaly také v kolekci malých
koèkovitých elem. Loòská mláïata
koèek rybáøských (Prionailurus viverrinus) zamíøila v rámci EEP do zoo ve
védské Eskilstunì a do francouzské
Zoo Beauval. Kvùli podezøení z výskytu bakterie salmonely v ubikacích
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malých koèek jsme chovný pár spojili
pozdìji ne obvykle. K dalímu porodu
dolo a na zaèátku èervna, samice
je ji zkuenou matkou a podaøilo se jí
odchovat tøi (1,2) mláïata. K nepøíznivému vývoji dolo u koèek slanitních
(Leopardus geoffroyi), nebo uhynula
chovná samice. I pøes vèasný veterinární zásah se nepodaøilo zastavit
bakteriální infekci.
K mnoha událostem dolo v pavilonu
starosvìtských primátù. Ve spoleèném
transportu se samicí levharta obláèkového jsme v prùbìhu února pøivezli
samce guerézy plátíkové (Colobus
guereza caudatus) ze Zoo Colchester.
Tato zoo se pyní dlouholetým chovem
tìchto gueréz a jako jediná zoo v Evropì disponuje èistým poddruhem
caudatus, pro který je typický hustì
osrstìný ocas a výraznì dlouhý plátík
bílých chlupù na høbetì. Nae guerézy se tomuto poddruhu fenotypovì
velmi podobají, a tak estiletý samec
Merti byl velmi vhodným kandidátem
na chovného samce pro ná chov.
Krátce po pøíjezdu do naí zoo vak zaèal trpìt úpornými prùjmy. I pøes nai
vekerou snahu se jeho stav nelepil,
a on záhy uhynul. Pitvou byl zjitìn zánìt slinivky bøiní, co je onemocnìní,
které je u této skupiny zvíøat prakticky
neléèitelné. Nae ètyøi samice tak zùstávají i nadále bez samce a doplnìní
této skupiny bude velkým úkolem do
budoucna.
Ani tento rok jsme se nevyhnuli redukci
6

poètu druhù v pavilonu. Letos jsme
byli nuceni ukonèit chov hulmanù
posvátných (Semnopithecus entellus).
Dvì zbývající samice putovaly do Zoo
Ostrava. Na zaèátku roku se naopak
podaøilo stabilizovat chov druhého listoravého zástupce primátù  hulmana jávského (Trachypithecus auratus).
Ke tøem mladým samicím jsme dovezli
ze Zoo Dvùr Králové ètyøletého samce
Manuka (foto 3). Hulmani jávtí se
vyskytují ve dvou barevných formách
a edì zbarvený Manuk je zajímavým
kontrastem k naim rezavì vybarveným samicím. Spojování probìhlo
bez problémù a krátce poté jsme ji
pozorovali páøení s nejstarí samicí.
Výsledkem bylo narození mládìte, samice vak byla nezkuená a mládì se
odchovat nepodaøilo.
Skupina koèkodanù Brazových (Cercopithecus neglectus) se rozrostla
o dalí mládì, stejnì jako skupina
mandrilù
rýholících
(Mandrillus
sphinx). Bohuel, doposud se nepodaøilo vybudovat nový výbìh pro
tento druh, a po poèáteèní radosti
z úspìných odchovù nám momentálnì kadé dalí narozené mládì
zpùsobuje vrásky na èele. Posledním
druhem, u nìho jsme v prùbìhu roku
zaznamenali zásadní zmìny, jsou giboni bìlolící (Nomascus l. leucogenys). Po úhynu chovného samce skupina stagnovala v poètu chovné samice a tøí mláïat ve vìku 25 let. Pøidání
nového samce se do této chvíle jevilo
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jako velmi problematické, zejména
kvùli obavám z pøípadné infanticidy.
V letoním roce jsme se odhodlali
k doplnìní skupiny. Nejdøíve odcestovalo nejstarí mládì, samec Bert, do
francouzské Zoo Cleres a následnì
jsme pøivezli mladého samce Samuna
se Zoo Liberec. Spojování zpoèátku
probíhalo bez problémù, ale pøiblinì
za dva týdny dolo ve skupinì k velkému konfliktu, pøi kterém bylo poranìno
nejmladí mládì. Samce jsme na èas
oddìlili a poté opìt pøipojili, situace
se ale bohuel opakovala a tentokrát
byla zranìna i chovná samice Fey.
Bylo zøejmé, e dùvodem konfliktu mezi
obìma adultními zvíøaty je nejmladí
mládì. Protoe ná pavilon neumoòuje dlouhodobé oddìlení samce
a zejména jeho nezávislé poutìní do
venkovního výbìhu, byli jsme nuceni
uèinit velmi rychlé rozhodnutí. Samce jsme spojili se starím mládìtem
ve vedlejí kleci, a sestavili tak nový
chovný pár. Samice Fey s mladím
mládìtem zùstala v pùvodní expozici
a nezbývá ne s dopárováním vyèkat
do doby odstavu mládìte.
Zmìny nastaly i u primátù chovaných
v pavilonu exotária. Skupina lemurù
kata (Lemur catta) se rozrostla o dalího potomka. Do reprodukce se zapojila i druhá samice, ale bohuel mládì
ve vìku necelých dvou týdnù utrpìlo
otevøenou zlomeninu stehenní kosti
a muselo být utraceno. U tøetí chovné
samice dlouhodobì bojujeme se zánìty rodidel, letos pøi porodu nastaly
problémy a musel být proveden císaøským øezem.
Rozmnoily se i oba chovné páry
lemurù vari (Varecia sp.)  (foto 4).
V pøípadì èervených lemurù (Vare-

cia rubra) jsme se rozhodli po odstavu
potomkù chovný pár zruit. Mláïata
vykazovala èasté problémy s funkcí
títné lázy a vzniklo podezøení, e
se mùe jednat o genetickou vadu.
Chovná samice se dvìma svými
dcerami byla odeslána do belgické
Monde Sauvage Safari a chovný samec s letoním synem byl zaèlenìn
do samèí dvoudruhové skupiny, kterou
momentálnì chováme v zázemí.
Ze skupiny kosmanovitých se tradiènì
rozmnoili kosmani zakrslí (Callithrix
pygmaea niveiventris). Bìhem roku
stihli odchovat tøi mláïata ve dvou
vrzích. V letoním roce jsme také instalovali do jejich expozice odchytovou
past, kterou zkonstruovali pøímo chovatelé. Zaøízení nám umoòuje odchyt
vybraných jedincù, ani bychom stresovali zbytek skupiny. Past pouíváme
pøi bìných lékaøských zákrocích,
jako je napøíklad èipování zvíøat, èi
pøi odchytu zvíøat za úèelem trvalého
oddìlení ze skupiny. Odchytová past
není jediným vylepením, které jsme
v chovu kosmanovitých v letoním
roce provedli. Na základì poznatkù ze
Zoo Jersey jsme také vybavili vechny
ubikace kompaktním zdrojem UV záøení v podobì rtuových výbojek, pod
kterými se zvíøata vyhøívají a zároveò
pøijímají potøebné UV záøení. Dalí
zmìnou bylo zaøazení pravé arabské
gumy do pravidelné krmné dávky.
Arabská guma je pro tyto gumivorní
primáty pøirozeným zdrojem vápníku.
Doposud jsme pouívali pouze náhraku, kterou zvíøata témìø odmítala
konzumovat.
Historicky prvního odchovu bylo dosaeno u lvíèkù zlatých (Leotopithecus
rosalia). I pøes svùj nízký vìk samice
letos porodila dvì mláïata, odchov
se zdaøil pouze u jednoho z nich.
Chovná samice pocházející ze Zoo
Dvùr Králové byla od rodné skupiny
odstavena pøíli brzy, a tak nemìla
monost pochytit péèi o mláïata pøi
odchovu sourozencù. Tento handicap
byl velmi patrný i u odchovu tohoto
mládìte. Velkou oporou byl samec,
a odchov se tak nakonec zdaøil.
Dalí druh drápkatých opièek  tamaríni pinèí (Saguinus oedipus)  pøivedl na svìt jedno mládì. Nedaøilo
se v chovu tamarínù lutorukých (Saguinus midas). Na zaèátku roku jsme
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dreli dvì skupiny tohoto druhu. Z prostorových dùvodù jsme jednu z nich
odprodali soukromému chovateli
a pro druhou upravili jednu z expozic
na jiní stranì pavilonu exotária tak,
aby zvíøata mìla pøístup do venkovního výbìhu. Bohuel, krátce po pøesunu do nové ubikace chovná samice
porodila mrtvé mládì. Dalí porod
probìhl na podzim a neobeel se
bez komplikací. Extrémnì dlouhá vypuzovací fáze nás donutila k zásahu.
Pokusili jsme se provést císaøský øez, ale
veterinární lékaø bohuel odhalil prasklou dìlohu s poèínající intoxikací bøiní
dutiny. Samice musela být utracena.
V letoním roce jsme zapoèali s chovem dalího druhu kosmanovitých
 tamarínù bìlohubých (Saguinus
labiatus). Chovem tohoto druhu jsme
se zabývali ji pøed lety. Mladá samièka, která k nám pøicestovala ze Zoo
Bojnice, je potomkem samce, který
pocházel z naí zoo. Na doporuèení
vedoucího plemenné knihy jsme ji dopárovali mladým samcem z Tierparku
Gettorf. Doufejme, e se brzy doèkáme prvních mláïat.
V chovu lenochodù dvouprstých
(Choloepus didactylus) jsme provedli
výmìnu samic se Zoo Dráïany. Nae
odstavené mládì putovalo do Dráïan a nazpìt jsme pøivezli ji adultní
samici jménem Sid. Chovnou skupinu
jsme tím rozíøili na 1,2 a reprodukce
tak nebude záviset pouze na jediné
samici. Mládì z loòského roku putovalo do Zoo Lená. Radostnou událostí
bylo narození dalího mládìte od naí
5

výbìhu a Eugenia doèasnì umístit do
klecového výbìhu. Je pravdìpodobné, e oddìlen od samice setrvá i na
zaèátku pøítího roku, a tak promekáme období pandí øíje.
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Vydry malé (Amblonyx cinerea) v letoním roce odchovaly dvì mláïata.
Loòské odchovy zamíøily do soukromého chovu.

pùvodní samice.
K pozitivnímu vývoji dolo i ve skupinì
kaloòù pobøeních (Pteropus hypomelanus)  po nìkolika letech se zdaøil
odchov mládìte. Stalo se tak zejména
díky úsilí jejich chovatelky. Pøi nìkolika
neúspìných odchovech minulých let
jsme vypozorovali, e kritickým okamikem ve vývoji mládìte je období odstavu. Kdy se letos tento èas pøiblíil,
chovatelka zapoèala s pravidelným
pøikrmováním. Mládì se natìstí nauèilo pøijímat potravu pomocí injekèní
støíkaèky, a toto nepøíznivé období
svého vývoje tak zdárnì pøekonalo
(foto 5).
K pozitivnímu vývoji dolo v chovu

pand èervených (Ailurus f. fulgens).
Témìø dva roky se nám nedaøilo dopárovat nai samici. V letoním roce
jsme obdreli doporuèení na roèního
sameèka ze Zoo Krefeld. Mladý Eugenio doputoval do naí zoo na konci
kvìtna. Spojení se samicí probìhlo
bez problémù, v závìru roku se vak situace zmìnila, nebo Eugenio dvakrát
uprchl z prostoru výbìhu. Tyto události
nás velmi pøekvapily, nebo pøed nìkolika lety jsme v souvislosti s podobnými
útìky samice provedli rozsáhlé úpravy výbìhu. Samce se díky akènosti
pracovníkù ostrahy areálu v obou
pøípadech podaøilo velmi rychle vypátrat a odchytit. Bohuel jsme byli opìt
nuceni provést dalí úpravu ohrazení
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Nepøíznivý vývoj jsme zaznamenali
v pøípadì babirus celebeských (Babyrousa babyrussa). Bohuel, chovný
samec musel být utracen z dùvodu
degenerativních zmìn na páteøi, které
mu zpùsobovaly znaènou bolest. Samice byla vyetøena týmem odborníkù
z IZW Berlin a v jejím pohlavním ústrojí
byl nalezen nádor, který by znemoòoval vést pøípadný porod pøirozeným
zpùsobem. Samici jsme proto poskytli
do Zoo Jihlava, kde alespoò poslouí
k pøípadné stimulaci jejich chovného
páru. Ukonèení chovu tohoto vzácného druhu je pro nás velkou ztrátou.
Bohuel, ani situace v celém EEP není
stabilizovaná  v Evropì jsou chovány
poslední dvì desítky pøevánì pøestárlých zvíøat a reprodukce se daøí pouze
u jediného páru.
Na úseku kopytníkù se tradiènì daøilo
u vech chovaných druhù jelenovitých. Jeleni sika (Cervus nippon pseudaxis) odchovali ètyøi mláïata, chovné trio muntakù malých (Muntiacus
r. reevesi) se rozrostlo o dvì mláïata,
pøièem poprvé porodila i samice
dovezená z italského Bussolenga. Ve
stádì vzácných jelenù bìlohubých
(Cervus albirostris) jsme zaznamenali
ètyøi porody vedoucí k odchovu dvou
mláïat.
V letoním roce se rozmnoily dva
druhy lam. V pøípadì lam alpak (Vicugna pacos) jsme se doèkali prvních
mláïat po novém samci nìmeckého
chovu, a v souèasnosti tak dríme dvì
reprodukující se skupiny. Tøi mláïata
se narodila ve skupinì velbloudù
dvouhrbých (Camelus bactrianus)
(foto 6).
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Z koòovitých kopytníkù byl rok úspìný
u oslù somálských (Equus africanus
somalicus), nebo jsme se doèkali narození dvou klisnièek. Bohuel, jedna
z nich ve vìku ètyø mìsícù neastnou
náhodou pronikla do sousedního výbìhu høebce, kde utrpìla zlomeninu
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krèní páteøe, a musela být utracena.
Mladý høebec naeho chovu byl umístìn do Zoo Marwell. Situace v chovu
zeber Hartmannové (Equus zebra
hartmannae) se ani v letoním roce
nezmìnila. Novì dovezený høebec
z Tierparku Berlin prozatím neprokázal
dobré chovné vlastnosti, a skupina tak
zùstává bez mláïat.
Pokud jde o chované antilopy, daøilo
se u voduek leève (Kobus leche kafuensis), které odchovaly tøi mláïata.
Skupinu voduek jelenovitých (Kobus
ellipsiprymnus defassa) jsme doplnili
o nového samce ze Zoo Magdeburk.
Trio loòských mláïat se naopak podaøilo odeslat do privátní zoo v Indonésii.
Ve skupinì iraf Rothschildových
(Giraffa camelopardalis rothschlildi)
odchovaly mláïata opìt vechny
tøi samice. Na zaèátku roku probìhl
transport dvouletého samce Enida,
který byl doèasnì odstaven v bývalém pavilonu slonù, do francouzské
Zoo Montpellier. Smutnou událostí byl
úhyn estnáctiletého chovného samce Atbara, který bezesporu patøil ke
zvíøecím osobnostem naí zoo. Chov
antilop nilgau (Boselaphus tragocamelus) proel neplánovanou generaèní výmìnou. Starý chovný samec Ford
uhynul a záhy ho následovala i jedna
z chovných samic. Ve stádì jsme tak
byli nuceni ponechat loòská mláïata
(foto 7), která se stanou základem
dalího chovu.
Na zaèátku letoního roku jsme netrpìlivì oèekávali výsledek provedené
inseminace u samice slona indického (Elephas maximus) Delhi. Bohuel,

lednový pokles hormonálních hladin
bøezost vylouèil. Vedení zoo se rozhodlo v projektu umìlé inseminace
pokraèovat a k dalímu pokusu dolo
26. záøí. Jako dárce spermatu byl opìt
vybrán sloní býk Calvin z ostravské zoo.
Odbìr spermatu probìhl díky skvìlé práci ostravských kolegù hladce
a sperma vykazovalo dobrou kvalitu.
Zda byl tento pokus úspìný, se dozvíme opìt na zaèátku pøítího roku.
Letoní hnízdní sezóna byla úspìná
na odchovnì papoukù  dvì mláïata odchovali arové vojentí (Ara
militaris), tøi mláïata arové ararauna
(Ara ararauna). K opìtovnému odchovu dolo u amazoòanù pomouèených (Amazona farinosa) a papoukù
konských (Poicephalus gulielmi). Po
sedmileté pøestávce odchovali letos
mládì turakové fialoví (Musophaga
violacea). I v letoním roce zahnízdili
zoboroci vrásèití (Aceros corrugatus), a to hned dvakrát. Výsledkem
byla dvì odchovaná mláïata, bohuel, v obou pøípadech se jednalo
o samce. Vzhledem k vzácnosti tohoto druhu jsme se ji pøed dvìma
lety rozhodli, e sestavíme jetì jeden
záloní pár, avak v posledních nìkolika letech se u nás ani nikde jinde v Evropì nepodaøilo odchovat samici. Za
celou historii chovu se samice v naí
zoo vylíhla pouze jedenkrát, ale pøed
dosaením pohlavní dospìlosti uhynula v dùsledku bakteriální infekce.
Takový nepomìr v pohlaví vylíhnutých
mláïat je více ne zaráející a zjevnì
by si zaslouil nìjakou hlubí vìdeckou
analýzu pøíèin. Úspìná byla sezóna
také u sov pálených (Tyto alba), i kdy
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ze snùky osmi vajec se vylíhlo pouze
jedno mládì. Nízká oplozenost vajec
souvisí patrnì s ji pokroèilým vìkem
hnízdního páru. Odstavené mládì
bylo pøedáno do záchranné stanice
AVES k reintrodukci. Sovice snìní
(Nyctea scandiaca) odchovaly dvì
mláïata. I v jejich pøípadì jsme se
rozhodli sestavit jetì dalí pár  základem se stalo právì jedno z letoních
mláïat, které bude v pøítím roce
dopárováno odchovem ze Zoo Dìèín. Jediným chovaným dravcem po
loòské redukci jsou rarozi velcí (Falco
cherrug), kteøí se nám letos odvdìèili
odchovem jednoho mládìte. Kolekci
ptactva jsme letos obohatili o nìkolik
nových druhù. Uvolnìný výbìh po
babirusách by se mìl stát domovem
páru zoborocù kaferských (Bucorvus leadbeateri), který jsme sestavili
z jedincù pocházejících ze Zoo Olomouc a Zoo Ostrava. Výbìh po plameòácích by mìl slouit v pøítím roce
k chovu multidruhového spoleèenstva
pøevánì vodního ptactva. Za tímto
úèelem jsme z ostravské zoo pøivezli
trio husièek vdovek (Dendrocygna
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viduata). Rozlehlá sou by se mìla
stát domovem chovného páru jeøábù
panenských (Antropoides virgo), který
jsme získali ze Zoo Lená. Návtìvníci
je prozatím mohou spatøit ve výbìhu
v blízkosti pavilonu slonù (foto 8).
V oddìlení terárií se tradiènì rozmnoily elvy pentlièkové (Cyclemys
pulchristriata),
historicky
prvního
odchovu jsme dosáhli u anolisù obrovských (Anolis equestris). U tohoto
druhu jsme zároveò submisivní samici
z chovného tria odeslali do Zoo Paøí.
Chovatelské úspìchy se dostavily
i u dvou druhù korálovek (Lampropeltis sp.) a v neposlední øadì také u krajty královské (Python regius). Výmìna
samce naí samici viditelnì prospìla
a výsledkem bylo pìt vajec, která samice vlastním tìlem chránila v horním
patøe expozice. Rozhodli jsme se, e

odchovu dáme volný prùbìh, a výsledkem bylo jedno mládì, které se
vylíhlo pøímo v expozici. Kolekci plazù
jsme doplnili o nìkolik nových druhù.
Do øeky v pavilonu slonù jsme pøidali
ke stávajícímu osazenstvu asijskou
vodní elvu tlustohrdlou (Siebenrockinella crassicollis), poslední terárium ve
spodním patøe exotária se stalo domovem tria leguánù èukval zavalitých
(Sauromalus obesus) a mení vitrínu
jsme osadili atraktivními denními gekony felsumami madagaskarskými
(Phelsuma madagascariensis), které
nám darovali kolegové ze Zoo Ostrava
(foto 9). V oddìlení obojivelníkù se
tradiènì rozmnoily pralesnièky batikové (Dendrobates auratus). Sbírku
ab jsme doplnili o devìt kusù mláïat
skokana hrabavého (Pyxicephalus
adspersus), která pocházejí z dovozu
z Tanzanie.
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V rámci odborné èinnosti se pracovníci úseku chovu v roce 2010 zúèastnili
jednání odborných komisí UCSZ pro
primáty a koèkovité elmy v Zoo Liberec, pro papouky v Zoo Ostrava,
kopytníky v Zoo Liberec, pro obojivelníky a plazy v Zoo Praha, pro jelenovité v Zoo Dìèín a komise pro evidenci a transporty zvíøat v Kostelci nad
Èernými lesy. Nae zoo se v letoním
roce ujala poøádání komise pro slony
a komise pro ploutvonoce (foto 10).
Vedoucí zoologického oddìlení byla
na základì ustanovení Valné hromady UCSZ jmenována koordinátorkou
komise pro projekty a vìdecký výzkum
in situ. Nai pracovníci se zúèastnili výroèní konference EAZA, která se letos
konala v italské Veronì pod zátitou
Zoo Bussolengo.

Veterinární péèe
MVDr. Renata Poivilová
Veterinární péèe byla v roce 2010 opìt
zajiována Sdruením veterinárních
lékaøù a slueb, veterinární lékaøi
zajistili jak pravidelnou péèi (foto 1),
tak i sluby v zoo bìhem víkendù
a svátkù.
V letoním roce opìt probìhlo
licenèní øízení za úèelem prodlouení
povolení èinnosti zoologické zahrady
podle zákona è. 162/2003 Sb.,
o zoologických zahradách. Licenci
vydává Ministerstvo ivotního prostøedí
na základì kontroly Èeské inspekce
ivotního prostøedí, dále místnì
pøísluné Krajské veterinární správy
a po projednání vekerých zpráv
s Komisí pro zoologické zahrady. Toto
licenèní øízení probíhá kadé dva roky.
Licence nám byla opìt prodlouena
na základì pozitivních a souhlasných
zpráv vech zúèastnìných sloek. Díky
tomu není ohroeno plnìní poslání
naí zoologické zahrady.
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Vzhledem ke stavebním úpravám
v Centru pro zvíøata v nouzi bylo
vytvoøeno odpovídající zázemí pro
handicapovaná zvíøata naí fauny,
která do letoního roku nacházela
útoèitì v zoo. Tímto byl také splnìn
poadavek Krajské veterinární správy,
aby handicapy nebyly umísovány
v areálu zoo z dùvodu moného
pøenosu nákaz z volnì ijících zvíøat
na chovaná zvíøata. Vzhledem k tomu,
e Centrum spadá pod zoologickou
zahradu, veterinární péèi v nìm
zajiují stejní veterinární lékaøi.
V prùbìhu letoního roku jsme se opìt
pøipravovali na inseminaci naí slonice
Delhi. Provádìli jsme pravidelné
odbìry krve a stanovování hladin
hormonù v krvi, také probìhlo nìkolik
ultrazvukových vyetøení kolegy z IZW
Berlin. Optimální èas nastal koncem
záøí. Jako dárce spermatu byl opìt
vybrán sloní býk Calvin ze Zoo
Ostrava. Tentokrát byla kvalita èerstvì
odebraného
spermatu
výborná,
vlastní odbìr spermatu týmem IZW
Berlin a následný pøesun do naí zoo
probìhl hladce. Ve stejném duchu
probìhla i vlastní inseminace.
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Letoní rok se také vyznaèoval dvìma
velkými úspìchy v reprodukci. Po
pøedcházejících
ultrazvukových
vyetøeních a potvrzení bøezosti
se nám narodila samièka tapíra
jihoamerického, která se má èile
k svìtu. Dále se narodila samièka
tulenì obecného. Ta bohuel po
dvou mìsících náhle uhynula. Pitvou
a dalím vyetøením v SVÚ Praha byl
zjitìn hydrocefalus internus. Jednalo
se s nejvìtí pravdìpodobností
o vrozenou vadu, nebo nebyla
zjitìna ádná infekce.
I u zdravých zvíøat je obèas potøeba
zkontrolovat jejich zdravotní stav. Ve
vìtinì tìchto pøípadù je zapotøebí
tato zvíøata narkotizovat, proto vyetøení
peèlivì plánujeme, abychom provedli
bìhem krátké doby co nejvíce úkonù.

Nìkterá tato vyetøení jsme provádìli
ve spolupráci s kolegy z IZW Berlin.
Jednalo se napøíklad o samce
levharta manduského narozeného
v naí zoo v roce 2009. Kromì
kompletní prohlídky probìhlo vyetøení
krve a ultrazvukové vyetøení vèetnì
vyetøení pohlavních orgánù. Zvíøe
bylo shledáno zdravým a je nadìjným
plemenným samcem v dalím chovu
levhartù manduských.
S týmem IZW Berlin jsme té provedli
vyetøení samice babirusy celebeské
(foto 2). Cílem bylo zjistit, zda je zdravá
a zda je u ní moné provést inseminaci.
U samce babirusy toti byly zjitìny
váné degenerativní zmìny páteøe,
které ho silnì omezovaly v pohybu,
a z tohoto dùvodu nebyla moná
pøirozená plemenitba. Ultrazvukové
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vyetøení samice bylo pro nás velkým
zklamáním. Zjistili jsme vìtí nádor
a dalí drobné zmìny na pohlavních
orgánech. Tato zvíøata se tedy bohuel
ji rozmnoovat nebudou.
Z chirurgických oetøení stojí za
zmínku císaøský øez u samièky lemura
kata (foto 3). Zákrok dopadl dobøe
a samièka ije nadále ve skupinì
a má reálnou anci úspìnì odchovat
dalí pøípadné mládì.
V rámci preventivní a léèebné èinnosti
bylo bìhem roku provedeno pøes 380
laboratorních vyetøení a 142 pitev. Ze
zoologické zahrady odelo 150 zvíøat
a pøilo 51 zvíøat, uhynulo 160 zvíøat
vèetnì drobných akvarijních rybek
a obojivelníkù.

Výiva a krmení
Bc. Anna Hrudková
Rozpoèet na krmení a výivu zvíøat
chovaných v naí zoologické zahradì
èinil v roce 2010 témìø 3,5 milionu korun. V dùsledku odeznívající finanèní
krize a zadluení mìsta jsme stále nuceni k úsporám, a to i za cenu úbytku
návtìvnicky atraktivních zvíøat (napø.
plameòákù), která mají zvýené nároky na krmení.
Pravidelné nákupy ovoce a zeleniny
(foto 1) od teplické firmy Hoka, která
nám dodává dvakrát v týdnu objednané zboí, se podaøilo sníit oproti
loòskému roku zhruba o 480 tisíc korun. Je tomu tak hlavnì díky odpisùm
z hypermarketu Globus Trmice a z bývalé Hypernovy (dnení hypermarket
Albert). Potraviny dostáváme formou
daru, naím nákladem je pouze odvoz, a to tøikrát za týden.
Komponenty krmných dávek ve vyích cenových hladinách jsme se
snaili nahradit levnìjími komoditami.
Mezi levnìjí druhy krmení s velkým objemem spotøeby patøí jablka, u nich je
významnìjí nárùst spotøeby, a to o témìø 4 t za rok 2010, take jablek jsme
spotøebovali 29 t. Krmné øepy roènì
zkonzumují nai chovanci 25 t, øepu
uskladòujeme na zimní období ve
dvou krechtech v areálu zoologické
zahrady. Dalí dùleitou slokou krmných dávek je mrkev, které se roènì
zkrmí cca 20 t. Banány jsou sortimen-
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tem jen velmi tìko nahraditelným, ale
pøesto se podaøilo sníit jejich spotøebu
o témìø 3 t, zejména zásluhou výe
zmínìných odpisù a díky náhradì
v podobì kompotù a demù, které
jsme dostávali darem od fyzických
osob. Celková spotøeba banánù v roce 2010 byla témìø 6 t.
Maso odebíráme ji tøetím rokem od
firmy Váa Mimoò. V roce 2010 bylo
naimi masoravými svìøenci zkonzumováno od tohoto dodavatele celkem 6 978 kg hovìzího masa, co pøi
prùmìrné cenì 49 Kè/kg èiní celkem
341 922 Kè. Dodávané maso je v kva-

litì pro lidský konzum, èím je ve vyí
cenové hladinì, ale jeho kvalita se
zjevnì blahodárnì odráí na zdravotním stavu chovaných zvíøat.
K drobné zmìnì dodavatelské firmy
dolo u drùbeího masa (foto 2).
Mraené slepice, rovnì v kvalitì pro
lidskou spotøebu, odebíráme od firmy
Vodòanská drùbe, mraená kuøata
a skelety nám dodává obchodní
zástupce firmy Krmiva Povár. V roce
2010 bylo zkrmeno celkem 5 710 kg
vekerého drùbeího masa; pøi prùmìrné cenì 27 Kè/kg èiní celková
èástka 154 170 Kè, co je bezmála
srovnatelná spotøeba s rokem 2009.
Spotøeba moøských sleïù, které konzumují nai ploutvonoci, se oproti
loòskému roku sníila témìø o 1 t z pùvodních 5,4 t. Dùvodem byly èastìjí
hladovky, protoe ploutvonoci trpìli
zaívacími problémy, a ryby se èasto
vracely a mìnily za jiné.
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Znaèný nárùst spotøeby je zøetelný
u králièího masa, které ji dva roky
odebíráme od pana Drby z Roudnice
nad Labem, mimoøádnì se naskytnou
i soukromí chovatelé s pøebytky králíkù.
Zkrmilo se 5,5 t za zhruba 308 000 Kè.
Nedílnou souèástí krmných dávek
u meních masoravých elem
a dravých ptákù jsou krmní hlodavci.
13
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Urèitý podíl jsme schopni pokrýt vlastní
produkcí (foto 3), zbytek jsme nuceni
nakoupit od externích dodavatelù. Potìitelné je, e oproti loòskému roku se
sníil nákup tìchto hlodavcù, také spotøeba je nií. Je to zøejmì i dùsledek
zruení dlouhodobého chovu dravcù
z volné pøírody, v souèasné dobì je
pobyt dravých ptákù omezen na
nutnou dobu léèení a následnì jsou
vypoutìni zpìt do volné pøírody. Potkanù se v roce 2010 zkrmilo o 4 000 ks
ménì, tedy 5 820 ks, myí o 17 000 ks
ménì, tedy 20 100 ks, a køeèkù o 433 ks
více, tedy 5 059 ks.
Nezanedbatelnou sloku krmných
dávek pøedstavuje granulované krmivo. Stálým dodavatelem je firma
Sehnoutek a synové, v. o. s., Voleè,
která nám dodává poadované

mnoství po telefonické dohodì cca
jednou za dva mìsíce. Protoe v loòském roce nebylo pøíli pøíznivé poèasí
pro zkrmování zelené píce (foto 4),
vzrostla v závislosti na tom i spotøeba
granulátù. I pøesto, e firma Sehnoutek získala levnìjí komodity do svých
výrobkù, a tím pádem sníila cenu,
my jsme na granulovaném krmení
pøíli neuspoøili. Spotøeba krmné smìsi
pro pøevýkavce byla v roce 2010 kolem 12 t v hodnotì zhruba 63 000 Kè,
krmné smìsi urèené pouze pro irafy
se zkrmilo 85 q v hodnotì 93 500 Kè.
Zoosmìsi do automatù pro kontaktní
zvíøata v Dìtské zoo (foto 5) bylo nakoupeno celkem 7,5 q, jde o naprosto
identické mnoství jako v roce 2009.
Tentokrát ovem nebyla celá zásoba
zakoupena návtìvníky zoo, co je
následek sníené návtìvnosti ústecké
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zoologické zahrady i z dùvodu výe
zmínìného nepøíznivého poèasí. Dalími typy granulovaného krmiva jsou
rùzné zoosmìsi  pro daòky se zkrmilo
50 q v hodnotì 38 500 Kè, pro konì
rovnì 50 q za 31 900 Kè, u ptrosù
a myí je spotøeba granulátù na stejné
úrovni jako v minulých letech.
Pochopitelnì se mimo bìná krmiva
a granuláty musí chovaným zvíøatùm
podávat i vitaminové pøípravky, kterých se v roce 2010 pøidalo ke krmným
dávkám témìø 5 q v rùzných cenových hladinách.
Na pøípravì krmení se podílí i nadále
tøíèlenný kolektiv zamìstnancù, z nich
dva jsou stálí. Vem dodavatelùm
dìkujeme za spolupráci v roce 2010
a tìíme se na dalí spolupráci v roce
2011.

Tuleò obecný (Phoca vitulina)
a jeho chov v Zoo Ústí nad Labem
Bc. Tomá Andìl
Mezi návtìvnicky nejatraktivnìjí
chovance vech zoologických zahrad
bezesporu patøí zástupci èeledi tuleòovitých (foto 1). Ta v souèasné dobì
zahrnuje 10 rodù, z èeho je 8 rodù
tzv. pravých tuleòù, a dále rypoue
a èepcola. Poèet souèasnì ijících
druhù klesl na 18, tuleò karibský (Monachus tropicalis) byl s nejvìtí pravdìpodobností vyhuben v roce 1950.
V prùbìhu evoluce se u tuleòù vyvíjela celá øada adaptací na ivot ve
vodì. Patøí mezi nì zejména dokonale
aerodynamický tvar tìla, konèetiny
pøetransformované do ploutví, uzavíratelné zvukovody a mnoho dalích.
Vìtinu èasu tráví tuleni ve vodì, kde
si obstarávají potravu. Ta je z pøeváné
èásti tvoøena rùznými druhy ryb, hlavonoci a pøíleitostnì i korýi a mìkkýi.
Periodicky se vracejí na pevninu èi
ledové kry, kde odpoèívají, i kdy spát
dovedou i ve vodì. V období rozmnoování se shromaïují do poèetných
kolonií na pláích, kde rodí a vychovávají svá mláïata. Tulení mléko je vysoce výivné, obsahuje a 50 % tuku,
a mláïata po nìm velmi rychle rostou
a nabírají na hmotnosti. Silná vrstva
podkoního tuku jim slouí nejen jako
výborná tepelná izolace, ale zároveò
chrání tulenì pøed hydrostatickým
tlakem ve velkých hloubkách, kam
se potápìjí. Bìná hloubka ponoru
je 100200 metrù s dobou trvání cca
30 minut na jedno nadechnutí. Jako
rekordní je zaznamenáno ponoøení samice rypoue sloního do hloubky 1600
metrù s délkou potopení 2 hodiny na
jedno nadechnutí. Tepová frekvence
se pøi takovém ponoru sníí na pouhých 10 tepù za minutu, normální stav
se pohybuje kolem 150 tepù za minutu. Pøi plavání dosahují tuleni rychlosti
mezi 2237 km/h a tuleò kraboravý je
schopen dosáhnout rychlosti 25 km/h
i pøi pohybu na ledì. V závislosti na
druhu dorùstají tuleni délky od 1,2 do
6 m, pøièem dosahují hmotnosti od 65
do 350 kg. Výrazný pohlavní dimorfismus se vyskytuje u rypoue a èepcola,
jejich samice jsou mnohonásobnì
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mení ne samci. Z celkového poètu
osmnácti druhù èeledi tuleòovitých
jsou v evropských zoologických zahradách chováni zástupci tøí druhù,
a to tuleò bajkalský (Phoca sibirica)
 endemit bajkalského jezera, jeho
populace se odhaduje na 6070 tisíc
jedincù, dále je to tuleò kuelozubý
(Halichoerus grypus), kterého chová
nedaleký Podkrunohorský zoopark
v Chomutovì a jeho populaèní stav
se odhaduje na cca 300 tisíc jedincù
ve volné pøírodì, a tuleò obecný (Phoca vitulina), který je v ÈR chován v Zoo
15

Ústí nad Labem a v Zoo Jihlava a se
svými a 500 tisíci volnì ijícími jedinci
pøedstavuje nejrozíøenìjí druh mezi
vemi ploutvonoci.
Tuleò obecný (Phoca vitulina) patøí
mezi mení druhy tzv. pravých tuleòù.
Samci dorùstají do velikosti 150180 cm
pøi hmotnosti 55105 kg a pohlavnì
dospívají mezi 4.5. rokem ivota. Samice jsou mení a dospívají mezi 3.4.
rokem. Doívají se 2535 let a dennì
spotøebují mnoství potravy rovnající
se 68 procentùm jejich tìlesné hmotnosti. Obývají pobøení oblasti celé
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severní polokoule a tvoøí pìt samostatných poddruhù. Zbarvení jejich srsti je
znaènì variabilní, od èistì edého po
edohnìdé s tmavými skvrnami. V pøírodì rodí mláïata v dobì od zaèátku
bøezna do poloviny záøí, v závislosti na
místì výskytu. Tuleò obecný je jediný
druh tulenì, jeho mláïata plavou
ihned po narození. Rodí se ji se srstí
dospìlých (bez smáèivé podsady,
která tepelnì izoluje mláïata ostatních druhù tuleòù), hustou mládìcí
srst s podsadou (lanugo) ztrácejí jetì
v dìloze matky a jako tepelná izolace
jim slouí zásoby podkoního tuku.
Poèátek chovu tìchto návtìvnicky
atraktivních ploutvonocù v ústecké
zoologické zahradì je datován dnem
13. záøí 2001, kdy byl z Tierparku Nordhorn v Nìmecku dovezen mladý pár
tuleòù tvoøený roèním samcem Juniorem a stejnì starou samicí Jenny. Ta

vak bohuel v kvìtnu 2005 uhynula
na vrozenou srdeèní vadu bìhem
veterinárního zákroku. Jetì tého
mìsíce se podaøilo Juniora dopárovat
novou samicí, kterou jsme tentokrát
dovezli z dánské Zoo Odense. Mary,
jak se mladá samice jmenuje, tak
od této doby tvoøí s Juniorem ná
souèasný pár (foto 2). Obì zvíøata
v prùbìhu následujících let pohlavnì
dospìla a poèátkem léta 2010 zaèala
být patrná urèitá zmìna proporcí samice Mary, kterou jsme správnì, by
s urèitou dávkou nejistoty povaovali
za vysoké stadium bøezosti. Od tohoto
okamiku byla Mary kadodennì dùkladnì sledována.
V ranních hodinách dne 23. èervence 2010 byla u samice zaznamenána podstatná zmìna v chování,
projevující se zejména narùstajícím
neklidem a zrychleným a nepravi16

delným dýcháním. V této chvíli ji
nebylo o blíícím se porodu pochyb.
Abychom samici zajistili potøebný
klid, uzavøeli jsme pro veøejnost okolí
tuleního bazénu, a s napìtím jsme
oèekávali bìh vìcí pøítích. Touebnì
oèekávaný a historicky první porod
tulenì obecného v Èeské republice
na sebe nenechal dlouho èekat. Ve
12:14 hodin byl spatøen plodový obal
(foto 3) a o tøi minuty pozdìji jsme
s hrdostí pozorovali právì narozené
mládì (foto 4). Necelých deset minut
po porodu se mládì zaèalo nesmìle
ozývat a seznamovat se svou matkou
(foto 5). Za necelou hodinu po porodu ji bylo mládì i s matkou ve vodì.
V podveèer bylo pozorováno první
úspìné kojení a ve se tak zdálo být
v naprostém poøádku. Druhý den byla
provedena kontrola zdravotního stavu
a mladá samièka, jak se pøi prohlídce
zjistilo, byla zváena (foto 6). Její hmot-
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nost 24 hodin po porodu èinila 7,3 kg,
co je standardní porodní hmotnost tohoto druhu. I vechna dalí prùbìná
váení kopírovala køivku hmotnostních
pøírùstkù mláïat tuleòù obecných
a samièka k velké radosti zamìstnancù i návtìvníkù zoo dále prospívala.

jednoznaènou pøíèinu úhynu stanovila
hydrocefalus, tedy vnitøní otok mozku.
Zda bylo onemocnìní podmínìno ge-
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netickou predispozicí èi nastalo jako
dùsledek bakteriální infekce, se bohuel nepodaøilo jednoznaènì stanovit.
S urèitostí bylo rovnì vylouèeno, e
by k úmrtí dolo vlivem úrazu èi jiného
poranìní.
Práce v zoologické zahradì není
zdaleka jen idylická a pøináející radost, by se to tak mùe pøi pohledu
zvenèí jevit. Kromì radosti ze zdaøilých
odchovù s sebou nese i chvíle smutku
a zklamání. V takovýchto pøípadech
nezbývá ne zvednout hlavu a pokusit se i z neúspìchu vytìit maximum
moných poznatkù a zkueností. Jen
tak je moné dál rozvíjet zahradu
k plné spokojenosti vech návtìvníkù,
zamìstnancù a v neposlední øadì
i chovaných zvíøat.

Ve dnech 23.24. záøí 2010 poøádala
nae zoo kadoroèní setkání èlenù
odborné komise UCSZ pro chov
ploutvonocù. Pøestávky v prùbìhu
zasedání trávili vichni èlenové komise
u tuleního bazénu a se zaujetím pozorovali tøímìsíèní mládì, které si spokojenì hrálo se svou matkou. Jako blesk
z èistého nebe tak zapùsobil náhlý
a neèekaný úhyn mládìte o pìt dní
pozdìji. Jetì tého dne byla na SVS
v Praze provedena pitva, která jako
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Chov tapíra jihoamerického (Tapirus terrestris)
Bc. Tomá Andìl
Singapur a Zoo Kuala Lumpur, chovají
ve spoleèném výbìhu 510 jedincù.

1

Vývojovì patøí tapíøi k nejstarím souèasnì ijícím savcùm na Zemi, a jsou
tak názornou ukázkou ivoucích
fosilií. Ji ve tøetihorách byli velice
poèetnou a mnohem více rozíøenou
skupinou a za posledních 35 milionù
let se jejich vzhled zmìnil jen minimálnì. Do souèasné doby pøeili díky své
pøirozené plachosti a skrytému zpùsobu ivota v neprostupných pralesích.
Jsou to zástupci øádu lichokopytníkù,
èeledi tapírovitých, která obsahuje
jediný rod  tapír. Ten se dále èlení
na ètyøi samostatné druhy. Tøi z nich
 tapír støedoamerický (T. bairdii), tapír jihoamerický (T. terrestris) (foto 1)
a tapír horský (T. pinchaque)  ijí na
jihoamerickém kontinentu a tapír èabrakový, syn. indický (T. indicus) obývá
tropické èásti Indie. Ten je dnes, i pøes
spoleèného pøedka, ostatním druhùm
tapírù geograficky a geneticky zcela
vzdálen.
Tapír jihoamerický (Tapirus terrestris)
je nejvìtím savcem jihoamerických
pralesù. Dospìlí jedinci dorùstají do
délky 2 metrù pøi kohoutkové výce
kolem 1 metru a dosahují hmotnosti
a 300 kg. Obývají níinné oblasti
severní a centrální èásti Jiní Ameriky východnì od And. Neustálý tlak
zpùsobený nekontrolovatelným odles-

òováním pralesa, nelegálním lovem
a kompeticí s domácím dobytkem
má za následek trvalý pokles poèetních stavù a neádoucí fragmentaci
stávající populace. Dùsledky negativního dopadu lovu jsou umocnìny
i velmi malou schopností tohoto druhu
znovu obsazovat území, na kterých ji
byl vyhuben. Bìhem posledních 33 let
dolo ke sníení poètu volnì ijících
tapírù jihoamerických o témìø 30 %.
Pohlavní dospìlosti dosahují tapíøi ji
pøed dovrením druhého roku ivota, samci dospívají o nìco pozdìji
ne samice. Ty jsou bøezí 390410 dní
a pøivádìjí na svìt zpravidla jen jedno
mládì. Dvì mláïata se rodí jen velmi
zøídka. Samice kojí svého potomka
ètyøi mìsíce, ten pak pøechází plnì na
tuhou stravu. Tapír je klasický býloravec a dennì spotøebuje mnoství potravy rovnající se 45 procentùm jeho
celkové tìlesné hmotnosti. Ve volné
pøírodì ijí tapíøi samotáøsky, samci
vyhledávají samice pouze v období
páøení. Sociální chování tapírù v zajetí
je znaènì ovlivòováno individuální
osobností jednotlivých zvíøat, jejich
získanými zkuenostmi, dostupností potravy a velikostí a uspoøádáním jejich
výbìhù. Nìkteré zoo chovají tapíry
zcela oddìlenì a spojují je pouze za
úèelem rozmnoování, jiné, napø. Zoo
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Chovu tìchto pozoruhodných savcù
se ústecká zoo vìnuje od 30. dubna
roku 1999, kdy byl z dánské Zoo Oden
se dovezen tehdy ètrnáctimìsíèní
samec Pepa. V únoru následujícího
roku byla z francouzské Zoo La Fleche
dovezena dvouletá samice Yoka.
Ta bohuel v srpnu 2000 uhynula na
selhání krevního obìhu. Na dalí
samici si tak musel Pepa poèkat do
kvìtna roku 2002, kdy k nìmu pøibyla
devítiletá Kessy. Ta se narodila v Zoo
Dráïany a pøes Zoo Zlín se dostala
a do Ústí nad Labem. Ani od tohoto
novì sestaveného páru jsme se vak
mláïat nedoèkali. Kessy trpìla øadou
zdravotních problémù, a tak jí více
èasu ne Pepa museli vìnovat veterinární lékaøi. Její zdravotní stav se i pøes
kvalitní veterinární péèi nadále zhoroval a v prosinci roku 2002 uhynula
na komplikovaný zápal plic. V èervnu
2003 jsme si ze Zoo Ostrava zapùjèili
ji ètrnáctiletou samici Jau, která
mìla Pepovi dìlat spoleènost do
doby, ne se podaøí sehnat mladou
a z hlediska chovu perspektivní samici. V kvìtnu 2005 jsme Jau vrátili zpìt
do péèe ostravských kolegù a v øíjnu
2007 jsme ze Zoo La Fleche ve Francii
dovezli Pepovu nynìjí partnerku, mladou samièku Isaru (foto 2). Souèasnì
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se zahájením návtìvnické sezóny
2008 byl slavnostnì zprovoznìn i nový
tapíøí výbìh ve spodní èásti zoo, který
nai tapíøi obývají dodnes.
Na rozdíl od tuleòù, kde jsme bøezost
samice pouze pøedpokládali, jsme
u tapírù mìli graviditu potvrzenou
ultrazvukovým vyetøením. K porodu
dolo v noèních hodinách na 25. èervence 2010 ve vnitøní ubikaci, bez

pøítomnosti oetøovatelù. Následující
den ráno, ihned po objevení narozeného mládìte, byla provedena první
kontrola jeho zdravotního stavu. Mladá samièka i její matka byly naprosto
v poøádku, bez sebemeních poporodních komplikací. Tøíletá Isara, neomylnì vedena svými instinkty, poskytovala svému prvorozenému potomkovi
vekerou potøebnou mateøskou péèi,
a tak jsme se ji nìkolik hodin po poro-
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du mohli tìit pohledem na spokojenì
sající tapíøí mládì. Nae obava z toho,
jak bude na narozené mládì reagovat samec, se po nìkolika prvních
hodinách nepøetritého monitoringu
rozplynula. Jeho chování neneslo ádné známky nervozity èi agrese, a proto
jsme se rozhodli ho od matky s mládìtem neoddìlovat. Bìhem následujících týdnù se toto rozhodnutí ukázalo
být správným. Odchov v pøítomnosti
obou rodièù byl zcela bezproblémový, by se v pøírodì o svého potomka
stará pouze samice. Mláïata tapírù
jsou stejnì jako mláïata ostatních
druhù lichokopytníkù krátce po porodu schopna následovat své matky. Od
prvního dne tak mohli návtìvníci zoo
pøi troe tìstí a trpìlivosti pozorovat
malou Tiru, tak byla pozdìji pokøtìna,
jak se v pøítomnosti rodièù seznamuje
s výbìhem (foto 3) èi jak odpoèívá ve
vnitøní ubikaci.
Nae více ne jedenáctileté úsilí
o sestavení vhodného páru tak bylo
koneènì korunováno touebnì oèekávaným úspìchem  narozením
prvního tapíra jihoamerického v Zoologické zahradì Ústí nad Labem
(foto 4).

Vyuití volného èasu orangutanù bornejských
Patrik Matìjù
Toto zaøízení jsme si nechali vyrobit
pracovníky technického úseku zoo.
Vzhledem k tomu, e orangutani jsou
velice silná a vynalézavá zvíøata,
zvolili jsme odolný materiál. Ve
bylo tøeba promyslet do nejmeních
detailù, aby nedolo k poranìní zvíøat
nebo k pøípadné demontái kotvení
s následným ponièením expozice.
Krmnou bednu jsme instalovali do
vnitøní ubikace v záøí roku 2009.
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Zvíøata chovaná v zajetí èasto trpí
nedostatkem pøíleitosti se zabavit
a
vybít
pøebyteènou
energii.
Enrichment (obohacení) zpestøuje
ivot zvíøat, ovlivòuje zdravý rozvoj
mláïat a v neposlední øadì mùe
pøispìt k omezení stereotypního
chování. V praxi je dùleité zamìøit se
na pøirozené chování druhu se snahou
simulovat pøirozené pøírodní podmínky.
Zvíøatùm ijícím ve stromových
patrech je vhodné pøedkládat krmení
zavìené ve výce, naopak zemním
ivoèichùm lze potravu rozhodit èi
ukrýt do substrátu.

doplnìna policemi a opatøena otvory
ve vnìjím pláti (foto 1). Jednotlivé
otvory jednak prosvìtlují obsah
skøínì, jednak slouí k posunu a výdeji
potravy èi prostrèení brèka pro sání
tekutin nebo k vybírání kaí, jogurtù
a smìsí pomocí klacíkù (foto 2).
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U
naí
skupiny
orangutanù
bornejských vyuíváme nejrùznìjí
pøedmìty, jako je obleèení, papírové
krabice èi pytle, hadice apod., které
slouí ke schovávání potravy a poté
ke hraní. Staré odìvy, do kterých
se orangutani rádi oblékají, patøí
bezesporu k nejoblíbenìjím prvkùm.
Dále pouíváme jednoduchá zaøízení
jako bluditì na stropních møíích èi
krmný sud.
O trochu sloitìjí je pomìrnì nové
zaøízení, pracovnì nazývané krmná
bedna. Jedná se o silnostìnnou
plechovou skøíò, která je uvnitø
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Tøíèlenná skupina naich orangutanù
podrobila toto zaøízení zatìkávací
zkouce po dobu témìø pùldruhého
roku. S ohledem na zkuenosti
a poznatky z pozorování orangutanù
pøi získávání pamlskù mùeme smìle
tvrdit, e nae zaøízení úspìnì
konkuruje
krmným
automatùm
vyrábìným
specializovanými
zahranièními firmami. Nespornou
výhodou jsou pøedevím poøizovací
náklady. Krmný automat stojí cca
3000 eur, pøibliná cena materiálu naí
krmné bedny je odhadem 7000 Kè.
Odolnost oproti dílùm z plexiskla
u sériovì vyrábìných automatù je
nesrovnatelná. V neposlední øadì je
výhodou také monost vyuití vìtího

výbìru krmiv od ji výe zmiòovaných
suchých smìsí oøechù a granulí,
zeleniny, ovoce, kaí, míchanic èi
jogurtù a po nápoje.

3

Vypozorovali jsme, e orangutani se
zabývají získáváním pamlskù z krmné
bedny v prùmìru 2040 minut, co
není zanedbatelný fakt s ohledem na
vyplnìní jejich volného èasu (foto 3).
Nejvìtí zruènost a dostatek trpìlivosti
z celé skupiny projevila nae samice.
Pøi jedné ze svých návtìv nám
skupina
pøátel
praských
goril
níinných pøislíbila získat peníze na
novou krmnou bednu do venkovního
výbìhu.
(Stejní
lidé
pomohli
s nepøetritým sledováním gorilích
samic pøed porodem prostøednictvím
internetového pøenosu v projektu
nazvaném Odhalení.) Novou bednu
vyrobila na konci roku 2010 zdarma
firma Regály v èele s panem Ing.
Bláhou, který poadoval zaplatit
pouze materiál a pozinkování.
Jednotliví èlenové skupiny se nakonec
sloili a potøebnou sumu penìz vybrali
sami mezi sebou. Novou bednu naim
orangutanùm darují na zaèátku roku
2011.
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Odchov lvíèka zlatého
Zdena Nyáriová
Lvíèky zlaté (Leontopithecus rosalia)
chová ústecká zoo od roku 1998.
Povolení k rozmnoování jsme dostali
od koordinátora a v roce 2005.
V té dobì mìl pøestat úèinkovat
implantát u pùvodní samièky, ta
vak nepøicházela do øíje a v roce
2007 uhynula na rakovinný nádor na
vajeènících.

1

Novou samièku jsme dostali po
dlouhém vyjednávání a mnohých
urgencích u koordinátora v roce 2009
(foto 1). Byla to velmi mladá, roèní
samièka, odchovaná rodièi v Zoo Dvùr
Králové nad Labem. Ná sameèek byl
v té dobì ètrnáctiletý a jetì ádná
mláïata nezplodil. Nicménì byl také
odchován pøirozenì obìma rodièi.
V té dobì jsme chovali lvíèky v expozici
spolu s lenochody dvouprstými
(foto 2) a toto souití probíhalo klidnì
a bezproblémovì. Lvíèkové byli
spatøeni, kterak lenochody probírají
v srsti i jak jim berou jídlo od pusy.
Mladá a veteèná samièka nám
brzy ukázala, kam vude se dokáe
nacpat, a nedostat se zpátky, take
jsme museli mnoho potenciálních
skrýí ucpat a zabezpeèit. Spojování
páru probíhalo v klidu.

2

K prvnímu porodu dolo dne 8. 12.
2009, kdy samièka porodila dvojèata
samèího pohlaví. Ráno jsme nali
jedno mládì mrtvé s okousanými
konèetinami na zemi. Druhé nosil
táta, co se nám jevilo jako zvlátní,
nebo první dny po porodu by
mláïata mìla nosit samièka. Ta se
ale k mládìti vùbec nehlásila, a to ani
kdy se hlasovì projevovalo. Celý den
se samci vyhýbala. Ten poctivì nosil
mládì, a znervóznìl jen v okamicích,
kdy zaèalo pískat, a máma je nela
nakrmit. V té chvíli se snail mládì
ze sebe sundat. Veèer pak mládì
opravdu sundal a zabil.
Druhý porod probìhl 23. 5. 2010. Ráno
bylo jedno mládì nalezeno zabité,
druhé mìla samièka na bøie a byla
velice vydìená. Nacpala se do kvíry
mezi parkosy a tuto skrý opoutìla, jen
22

pøed spaním.
3

Následující tøi týdny trávili lvíèkové 80
procent èasu v budce a zbývající èas
na ní (foto 3). V té dobì jsme vìdìli,
e bude nutné rodinku pøemístit, ale
èekali jsme, a mládì trochu povyroste.
Vzhledem ke stresovému prostøedí
se mládì zaèalo poutìt a ve stáøí
8 týdnù, a to jen na velmi krátkou
dobu. Ke stìhování jsme pøistoupili
ve stáøí 3 mìsícù, kdy nehrozilo, e
by mládì nepøeilo, kdyby je máma
pøestala krmit. V novém prostøedí se
lvíèkové vzhledem ke své konzervativní
povaze zabydlovali celý mìsíc. Za tu
dobu se mládì osamostatnilo úplnì.
Na novém místì (foto 4) se daly
i lépe navázat kontakty mezi skupinou
a chovatelem, také bylo moné
více uplatnit zábavové prvky, jako
napøíklad dutý bambus s otvory pro
èervy èi navrtané díry do stromu na
pikoty nebo arabskou gumu. Ke
konci øíjna probìhla dalí øíje. Pevnì
doufáme, e dalí poporodní dobu u
bude samièka snáet lépe.

kdy se mládì zaèalo vrtìt. Oèividnì
ho neumìla nosit, pøepadávala
z vìtví a snaila se ho sundat. Samec
jí neuvìøitelnì pomáhal, neustále u ní
sedìl, probíral ji, a kdy hodnì plaila,
tak se na ni tak natlaèil, e ve skrýi
nebyla ani vidìt. Tímto jeho chováním
se ale zklidnila. Celý den jsme situaci
monitorovali a nepozorovali jsme,
e by zvíøata la k jídlu nebo k misce
s vodou. Pavilon byl pro návtìvníky
uzavøen a my jsme netuili, co samici
tak stresuje.

jejich pøítomnost stresuje. Dva dny se
táta snail a nastavoval se, aby mládì
pøelezlo, ale a tøetí den ho chytil za
hlavièku a pøetáhl na sebe. Pak se
samièka uklidnila a dola si k jídlu
i k vodì. Jinak se krmit chodili tìsnì

4

Druhý den se nic nezmìnilo. Kdykoliv
chtìl samec odejít, poplaenì za
ním bìhala. Odpoledne jim mládì
spadlo, a oba rodièe místo toho, aby
je li sebrat, zaèali útoèit na lenochoda
spícího tøi metry od nich. A po
pøíchodu chovatelky, která se chystala
lenochoda postrèit, k mládìti pøibìhli
a vzali si je. V tu dobu konèila topná
sezona a lenochodi byli celé dny pod
výhøevnými lampami a neaktivovali,
ale pøesto bylo vidìt, jak hodnì lvíèky
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V této souvislosti mì napadá otázka,
zdali nebyla tato samièka odebrána
rodièùm døíve, ne se mohla nauèit na
mladích sourozencích nosit mláïata.
Vlastní zkuenost a odpozorování
péèe o mláïata jsou pro primáty
velice dùleité, nebo tím se nauèí
v dospìlosti peèovat o vlastní
potomky.

Odchov turaka fialového
Andrea Gruntová

podestýlka byl pouit troud z poraeného stromu a drobné vìtvièky, které
jsme poházeli i po zemi, aby ptáci mìli
monost si hnízdo sami upravit.

1

Turako fialový (Musophaga violacea)
patøí do èeledi turakovitých. Vyskytuje se v tropické èásti Afriky. Jedinci
obývají lesy, pralesy a zahrady s hustými porosty stromù, kde pøelétávají
a poskakují po vìtvích. Èasto vyuívají
vodní toky, rádi se koupou a sprchují.
Hnízda si staví ve výce kolem 6 metrù z vìtvièek, které si sami sbírají
a sestavují do tvaru a velikosti koíku.
Zvlátností tìchto ptákù je, e jejich fialové peøí obsahuje turacin  barvivo,
které je rozpustné ve vodì a obsahuje
mìï.

na odchovnu exotického ptactva,
která není pøístupná návtìvníkùm. Do
voliéry o velikosti 3 x 3 x 2 m byly nahusto instalovány olistìné vìtve rùzné
tlouky a délky. Po obvodu klece bylo
ze dvou tøetin rákosové pletivo, aby
rodièe mìli pøi hnízdìní maximální
soukromí. Ke stropu v zadní èásti voliéry byl pøipevnìn proutìný koík o prùmìru 35 cm a hloubce 20 cm. Jako

2

V Zoo Ústí nad Labem chováme tyto
ptáky ji nìkolik let, kdy postupnì
obývali nìkolik rùzných expozic v areálu zahrady (foto 1). Nakonec byl pár
umístìn ve venkovní voliéøe v pavilonu
exotária. Velkým problémem bylo to,
e samice v období hnízdìní naklovávala vejce, a tudí se mláïata nevylíhla. Toto chování bylo pravdìpodobnì
zpùsobeno stresem a ruením procházejícími návtìvníky. První odchov se
nakonec podaøil v èervenci roku 2003.
Na jaøe v roce 2010 byl v pavilonu
zimovitì sestaven nový chovný pár,
nebo dolo k úhynu pùvodní chovné
samice. Koncem dubna byl pøemístìn
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Samice zaèala hnízdo navtìvovat ji
zaèátkem èervna, avak kulaté vejce
velikosti pingpongového míèku bylo
sneseno a první týden v èervenci.
Celou inkubaci, tj. 2426 dní, samice
nevylézala, jen obèas na krmení, a to
v odpoledních hodinách, kdy byl na
odchovnì klid. Mládì se vylíhlo 1. srpna. První kontrolu jsme provedli a
4. srpna. Mládì bylo pìkné, ochmýøené èerným peøím. Od èastìjích kontrol jsme upustili, protoe samice byla
velmi agresivní. Krmná dávka vzrostla
na dvojnásobek a mládì prospívalo
(foto 2). estnáctý den jsme mládì
nalezli na zemi a vrátili jsme ho zpìt
do hnízda. Toto se o dva dny pozdìji
opakovalo, proto jsme do voliéry a kolem hnízda pøidali dalí vìtve, aby se
mládì mohlo vrátit samo.
Zaèátkem záøí u mládì poskakovalo po vìtvích v celé voliéøe. Pomalu
zaèínalo zapeøovat krycím fialovým
peøím a chodilo s rodièi ke krmítku.
Kolem 20. záøí pøijímá samo potravu.
Samice v té dobì sedìla ji 14 dní

opìt v hnízdì a zahøívala dalí vejce.
Koncem záøí byli vichni tøi ptáci z dùvodu chladného poèasí pøemístìni na
zimovitì. Vejce jsme prosvítili  bylo
neoplozené. Vzhledem k tomu, e
mládì nebylo jetì celé opeøené a vybarvené, zùstalo zatím s rodièi (foto 3).
Koncem listopadu jsme odebrali vzorky krve na urèení DNA a mládì jsme
odstavili. Ukázalo se, e to je sameèek.
Na konci roku 2010 je u celý zapeøený
a od rodièù k nerozeznání.
Celkovì lze øíci, e vlastní odchov
probìhl bez sebemeních problémù,
rodièe se o mládì vzornì starali. Samice zaèala obývat hnízdo ji nìkolik
dní pøed snùkou, kdy si je upravovala
a trávila na nìm pomìrnì dlouhou
dobu. Pøed hnízdìním a bìhem nìj
byla velmi agresivní.
Co se týèe potravy, jsou tito ptáci plodoraví, take základem kadodenní
krmné dávky je mìkké ovoce, jako
jsou banány, jablka, kiwi, slívy, hroznové víno a dalí. Dále se pak kadý den
pøidávají vitaminové kulièky pro tukany
a arassari Nutribird T16. Z vitaminových
pøípravkù pouíváme Superhit D (1x za
14 dní) a Nutri mix EX-A pro exotické
ptáky. Jeho dávkování se lií v zimním
období (1x týdnì), v dobì pøed hnízdìním a bìhem nìj se zvyuje na 3x

3

týdnì. Pøi odchovu mládìte ho podáváme kadý den, a to po dobu jednoho mìsíce. Dále pouíváme vitaminy
rozpustné ve vodì, a to Amivit E a Acidomid, jejich dávkování je støídavì 1x
za mìsíc. Jinak tito ptáci jiné speciální
nároky na výivu nemají.
V souèasné dobì jsou turakové rozíøeni i v soukromých chovech, kde je
chovatelé drí ve sklenících s vysokou
vlhkostí a teplotou nad 20 °C. V tìchto
podmínkách jim èasto hnízdí po celý
rok.
V rámci zastoupení v zoologických

25

zahradách v ÈR jsou turakové fialoví
chováni v Olomouci, Plzni, ve Dvoøe
Králové a v Lené, kde stejnì jako
u nás dolo v roce 2010 také k úspìnému odchovu mláïat (4). V evropských zoologických zahradách je sice
tento druh pomìrnì rozíøen, chová
jej celkem 66 zoo v poètu 70 samcù,
92 samic a 27 jedincù neznámého
pohlaví, ale odchovy jsou vzácné.
V loòském roce se v tìchto institucích
podaøilo odchovat celkem pouze 15
mláïat, a to v Zoo Barcelona (4), Alphen (3), Edinburgh (2), Frankfurt (2),
Leeds (2), Al Wabra (1) èi Varava (1).

Levhart obláèkový (Neofelis nebulosa) 
nový druh v ústecké zoo
Bc. Tomá Andìl

1

Levhart obláèkový byl vìdecky popsán Griffithem v roce 1821. Ji rok
pøedtím vak na nové zvíøe upozornil
sir Stanford Raffles, který se o nìm
dozvìdìl na Sumatøe. K jeho popisu
vak tehdy uvedl pouze jeho domorodý název rimau mahan. Historicky
byly popsány dva pevninské poddruhy, N. n. nebulosa (Griffith, 1821),
obývající oblast Indoèíny a jiní Èíny,
a N. n. macrosceloides (Hodgson,
1853) ze subhimálajské oblasti od
Nepálu po Myanmar, a jeden poddruh ostrovní, popsaný v roce 1823
slavným francouzským zoologem
a paleontologem baronem Georgem
Cuvierem jako Felis Diardi. Zmìna
v taxonomii tìchto koèkovitých elem
pøila a s nástupem molekulární systematiky. V roce 2006 provedl dr. Andrew Kitchener dùkladnou analýzu
kùí jedincù pocházejících ze severu
Indie a Tchajwanu, pøièem zjistil, e
jsou nerozliitelné od ostatních vzorkù

pocházejících od jedincù z kontinentu. Na základì svého výzkumu navrhl
Kitchener èlenìní tìchto koèkovitých
elem do dvou monotypických druhù
Neofelis nebulosa a Neofelis Diardi.
Následnì provedená molekulární studie Buckley-Beason et al. (2006) toto
morfologické rozdìlení plnì podpoøila, zejména zøetelnou genetickou rozdílností porovnávané mitochondriální
DNA. Tento rozdíl je pøirovnáván k rozdílu mezi lvem a jaguárem. Neofelis
Diardi je tak první velkou koèkovitou
elmou objevenou po 180 letech, poslední byla právì kontinentální forma
levharta obláèkového v roce 1821.
Levhart obláèkový je nejmením zástupcem podèeledi velkých koèek
(Pantherinae) z èeledi koèkovitých
(Felidae). Typickými znaky této krásné
a tajuplné koèkovité elmy jsou krátké
nohy se irokými tlapami a dlouhými
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drápy, protáhlé tìlo, dlouhý ocas
a specifická kresba na srsti, podle ní
dostala své jméno (foto 1). Podobnou
kresbou se mùe pynit jen koèka
mramorovaná (Pardofelis marmorata)
z jihovýchodní Asie.
Pøirozeným prostøedím levhartù obláèkových je primární stálezelený detný
les, který jim zatím stále jetì poskytuje
dostatek potravy i potøebných úkrytù.
Jejich koøistí je pøedevím rùznorodá
kála malých a støednì velkých obratlovcù, a to jak terestrických, tak arboreálních. Levhart obláèkový byl dlouho
povaován za elmu s primárnì noèní
aktivitou, ale zvyující se poèty snímkù
tìchto zvíøat poøízených pomocí tzv.
fotopastí dokazují, e jsou pomìrnì aktivní i v denní dobì. Radiometrickým
sledováním adultní samice po dobu
dvou mìsícù bylo zjitìno, e obývá
území o rozloze cca 33 km�.

Po 85- a 109denní bøezosti rodí samice 15 mláïat, nejèastìji vak 23.
Tuhou stravu zaèínají mláïata pøijímat
ve stáøí 710 týdnù, pøièem je samice
stále jetì kojí, a to a do stáøí kolem
jednoho roku. Pohlavní dospìlosti dosahují ve stáøí od 20 do 30 mìsícù.
I pøes nejrùznìjí ochranáøské aktivity
a skuteènost, e jsou levharti obláèkoví
pøísnì chránìni zákony témìø vech
zemí, na jejich území ijí, jejich populaèní trend je i nadále klesající. Velkou
hrozbu pro nì pøedstavuje pøedevím
stálý úbytek jejich pøirozeného ivotního prostøedí v dùsledku nekontrolovatelné tìby døeva a pytláctví. Jejich

koeina spolu s dlouhými pièáky je
na èerných trzích vysoce cenìným
zboím.
Historicky prvním ústeckým obláèkem se stal osmimìsíèní samec Cayan (foto 2), dovezený v lednu 2010
z paøíské Ménagerie du Jardin des
Plantes. O mìsíc pozdìji jsme ke Cayanovi dovezli z anglického Howletts
Wild Animal Park dvouletou samici
Lenyu. Chov tìchto krásných koèek
je pomìrnì specifický a od zpùsobu
chovu ostatních druhù velkých koèkovitých elem se ponìkud lií. Nejdùleitìjím pøedpokladem pro budoucí
úspìné odchovy je sestavení chov-

2
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ného páru z jetì nedospìlých zvíøat.
Tím se podstatnì eliminuje riziko agresivního chování samcù vùèi samicím,
které nezøídka konèí prokousnutým
hrdlem a následnou smrtí. Nám se
v prùbìhu jarních mìsícù po nìkolika
meních komplikacích povedlo obì
zvíøata spojit tak, e v souèasné dobì
ji tvoøí perspektivní, harmonizující pár.
V Èeské republice chová levharty
obláèkové jetì Zoo Praha a novì
i Zoo Ostrava. Mimo tyto tøi èeské zoologické zahrady se jejich chovu vìnuje pouhých 17 zoologických institucí
v celé Evropì.

Oivení chovu lamy alpaky (Vicugna pacos)
Josef Pospíchal
dùvodù: pro vìtí komfort zvíøat v horkých letních mìsících, jako prevence
proti usazování koních parazitù rùzného pùvodu a také pro snazí posuzování kondice zvíøat.

1

Prodej mladých zvíøat, o která je mezi
soukromými chovateli znaèný zájem,
je jedním z naich zdrojù zisku. Jeliko
jsme ale zoologická zahrada, hlavním
pøínosem je pro nás jejich esteticko-expozièní hodnota.

V roce 2010 se v naí zoo narodilo
est mláïat od sedmi dospìlých samic lamy alpaky. Skonèilo tím dlouhé
období stagnace, kdy jsme po úhynu
plemenného samce pøed tøemi lety
témìø neodchovávali mláïata.
Lama alpaka (Vicugna pacos) patøí
mezi domácí zvíøata. V Jiní Americe,
odkud pochází, byla (a dosud je) chována pro jemnou vlnu a maso. V polovinì minulého století vak dosáhla
alpaka v Severní Americe obliby jako
zvíøe chované nikoli pro hospodáøské
úèely, ale pouze pro potìení a rozptýlení soukromých chovatelù. Ti se zaèali sdruovat do spolkù vydávajících
plemenné standardy, poøádat výstavy
a bonitace a podle výsledkù z nich
vzelých zaøazovat zvíøata do chovu
podobnì, jako je tomu napøíklad
u psù. Tento trend zasáhl i Evropu a po
pøevratu v roce 1989 pøiel i k nám do
Èeské republiky, aèkoliv nìkolik kusù
bylo u nás chováno v zoologických
zahradách u pøedtím, v ústecké zoo
dokonce ji v roce 1967. Dùvodem obliby alpaky je její nenároènost a zbarvení srsti, které ve kále od bílé, hnìdé
a po èernou mùe mít mnoho odstínù
a neèekaných kombinací. Chov této
lamy pro maso je tedy nemyslitelný,
a pokud se chovateli v dnení dobì

umìlých vláken podaøí zajistit odbìratele vlny, výnos z jejího prodeje není
velký.

V øíjnu 2007 jsme vlastnili est reprodukce schopných samic ve vìkovém
rozmezí 615 let, chovaných ve velkém výbìhu spoleènì s velbloudy
dvouhrbými (skupina è. 1). Mimo to
jsme z naich vlastních odchovaných
samièek zaèali vytváøet druhou chovnou skupinu, pro kterou jsme vyèlenili
dosud málo vyuívaný travnatý výbìh
(skupina è. 2). Naím úkolem tehdy
bylo opatøit pro kadou skupinu vhodného plemenného samce.

Odbìratelem vlny z naí letoní støie
byla paní Praanová, která z ní dokáe vyrobit vkusné dekorativní pøedmìty a odìvní doplòky pro zimní období
(èepice, rukavice, ály). Stalo se u nás
ji zvykem støíhat alpaky kadoroènì
(foto 1) vdy na jaøe, a to z nìkolika

První samec pro skupinu è. 1 k nám
pøiel v listopadu 2007. Jednalo se
o deponát ze Zoo Olomouc. Velice
záhy jsme ale u nìj zjistili vadu v postavení pøedních nohou, do chovu
tedy nebyl zaøazen. Druhým samcem
byl pìtiletý Slimmer  opìt deponát ze
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Skupinu è. 2 v dobì jejího vzniku v roce 2007 tvoøily dvì samièky z naeho
chovu, Myka a Bìtka. Pro dalí chov
jsme si ponechali pouze edohnìdou
Myku, k ní pozdìji pøibyly edobílá
Snìhurka a èervenohnìdá Nina. Jako
první z této skupiny porodila v listopadu 2009 Myka. Mládì, drobná samièka, vak z nejasných pøíèin o ètyøi
týdny pozdìji uhynulo. Druhé mládì
v této skupinì se narodilo v èervenci
2010 Ninì. Odchov rezavohnìdého
sameèka probíhal bez komplikací.

3

Zoo Olomouc. K nám pøiel v kvìtnu
2008, a aèkoliv po stránce exteriéru
byl bez chyby, pro chov se ukázal
jako naprosto nevhodný. Dùvodem
byla nejen jeho pøíliná agresivita, ale
hlavnì neikovnost pøi páøení. Z jeho
nesèetných pokusù o spojení bìhem
15 mìsícù, kdy u nás pobýval, zabøezla pouze jediná samice. Z dùvodu
vleklého neléèitelného onemocnìní
jsme v èervnu 2009 byli nuceni utratit
nai nejstarí, tehdy 16letou samici
Jiøinu.
Po negativních zkuenostech s deponáty jsme se odhodlali sáhnout jinam,
a v srpnu 2009 v Zoo Stuttgart zakoupili
dvouletého, uhlovì zbarveného samce, který od nás dostal jméno Myák
(foto 2). Dva týdny po zaèlenìní do
stáda bylo pozorováno první páøení
a v polovinì roku 2010 byly vechny
samice ve skupinì shledány bøezí.

pøikrmovat. Bìhem jejich odchovu se
nevyskytly ani ádné zdravotní problémy (foto 3).
Samce pro skupinu è. 2 jsme koupili
v kvìtnu 2008 z velmi kvalitního soukromého chovu Anden-Alpakas v Nìmecku. Samce barvy skoøice, který
dostal pro èistì pracovní úèely jméno
Oøíek (foto 4), si z hlediska exteriéru
a mechaniky pohybu cením z naich
zvíøat nejvýe. V dobì pøíchodu mu
ale bylo pouhých 11 mìsícù, a protoe
není vhodné samce pøipoutìt k samicím v tak mladém vìku, na výsledky
jeho plemenné zpùsobilosti jsme si
museli poèkat.
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V bøeznu 2010 bohuel uhynula jedna
ze samic, 13letá Brigita. Pøíèinou úhynu
bylo nadmutí po pozøení závadného
krmiva. Pitva mimo jiné prokázala, e
byla bøezí.
Mláïata pøicházela na svìt v prùbìhu øíjna a listopadu 2010. Vechna
byla samièího pohlaví a rozlièného
zbarvení: èerno-bíle strakatá, hnìdo-bíle strakatá, èerná s bílými znaky
a èerná. Èerná samièka ale nìkolik
dnù po narození uhynula. Pøíèinou byl
zøejmì nedostateèný sací reflex. Ostatní tøi mláïata projevovala standardní
ivotaschopnost a nebylo tøeba je
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V listopadu 2010 porodila opìt Myka
a znovu jako v prvním pøípadì to byla
drobná rezavohnìdá samièka. Tøetí
den po narození se u ní objevil zánìt
spojivek, po opakované aplikaci masti
Ophthalmo-Framykoin vak tyto potíe ustoupily a bìhem odchovu se ji
nevyskytly. Ve stáøí esti dnù mládì zaèalo projevovat nezvyklou ochablost,
malátnost. Ji v roce 1976 upozornili
Veselský a Voenílek ve svém èlánku
nazvaném Lama alpaka a její chov
v ústecké zoo na skuteènost, e se
kojícím samicím pøi pøechodu z mleziva na mléko nìkdy výraznì sniuje
jeho produkce. Bylo pravdìpodobné,
e máme co doèinìní právì s tímto
problémem. Pøi kontrole vemene jsme
shledali, e má standardní velikost,
a také prùchodnost mléka strukovými
kanálky byla v poøádku. Pøi zkusmém
napojení mládìte mléènou náhrakou
se vak toto jevilo jako velmi hladové.
Zaèali jsme tedy s jeho pøikrmováním,
a to v dávce 120 ml Sunaru dvakrát

dennì. Po týdnu jsme dávku zvýili na
150 ml dvakrát dennì a ji jsme ji dál
nezvyovali. Bylo nezbytné zachovat
potøebu mládìte brát si mléko i od
matky a tím ji udrovat v laktaci. Ve
stáøí 10 týdnù jsme mohli dávku sníit
na 150 ml jedenkrát dennì, pøitom
bylo nutné se zvýenou pozorností
sledovat zdravotní stav mládìte a prùbìh pøirozeného napájení. Po dalích
4 týdnech jsme pøikrmování ukonèili.
Mládì bìhem odchovu ve svém vývinu nijak nezaostávalo a krom výe
zmínìného zánìtu spojivek se u nìj
neobjevily ádné zdravotní komplikace (foto 5).
Tøetí samice ve skupinì  na podzim
2010 ji tøíletá Snìhurka  v té dobì
stále jetì nejevila známky gravidity.
Pøitom bìhem roku 2009 se ji Oøíek

mnohokrát pokouel páøit, Snìhurka
vak pøed ním utíkala nebo se bránila pliváním. Pokusy o páøení pozdìji
ustaly, co nás vedlo k domnìnce, e
Snìhurka ji zabøezla, pøestoe samotné páøení pozorováno nebylo. Zvíøata
jsou spolu toti neustále.
Na podzim roku 2010 vak bylo jasné,
e Snìhurka je jalová a Oøíek o ni
nejevil zájem. Proto jsme ji v listopadu pøesunuli do skupiny è. 1 k samci
Myákovi. Zde se ale scénáø opakoval
a v souèasné dobì ji Myák o Snìhurku také zájem nejeví. Pøesto existuje
malá nadìje, e se páøení vydaøilo. Potvrdit by to mohlo sonografické vyetøení, které v opaèném pøípadì mùe
alespoò odhalit vadu v reprodukèních
orgánech, je by mohla být pøíèinou
atypického chování samice.
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Náhradou za Snìhurku jsme do skupiny è. 2 zaèlenili ji pohlavnì a sociálnì zralou 17mìsíèní rezavì zbarvenou
Berneku. Ta je jediným potomkem
samce Slimmera, a tím je pro ná chov
cenná nepøíbuzností s obìma stávajícími samci. Nìkolik dní po vstupu do
skupiny ji bylo pozorováno její páøení.
Reprodukèní kvality obou naich samcù se dají hodnotit jako velmi slibné
a vzhledem k tomu, e pro doplòování stáda lze pøi stávající technice
vyuívat naich odchovaným samièek
z první generace, mùeme se tìit na
pravidelnou bohatou nadílku mláïat
 plyákù. Sázka na neprovìøené mladé samce z kvalitních chovù se tedy
vyplatila.

Rok 2010 u slonù
Jan Javùrek, Petr Kiebel
práci ostravských kolegù velmi rychle
a zcela bez problémù. Mikroskopický
rozbor potvrdil výbornou kvalitu odebraného spermatu. Poté se tým pøesunul do naí zoo, kde probìhlo finální
ultrazvukové vyetøení. To potvrdilo,
e folikul by mìl velmi brzy prasknout
a uvolnit vajíèko. Z dùvodu èasové vytíenosti týmu IZW byla Delhi podána
látka, která mìla toto dozrání zkrátit,
a tím dát vìtí anci na oplodnìní
vpraveným spermatem. Vlastní inseminace trvala zhruba hodinu (foto 2)
a po celou dobu byla Delhi díky tréninku vzornì klidná a hodná.

1

Rok 2010 nemùeme v chovu naich
slonù povaovat za úspìný. Po provedené umìlé inseminaci v listopadu
2009 jsme poèátkem roku netrpìlivì
èekali na výsledek z rozborù krve. Hladina hormonù se velmi dlouho drela
na hodnotách, které nevyluèovaly
pøípadnou bøezost, ale zároveò ji ani
s urèitostí nepotvrzovaly. Nìkolikrát
jsme vezli vzorky do laboratoøí IZW Berlin, odkud definitivní výsledek pøiel a
15. února. Ten byl bohuel k naemu
velkému zklamání negativní, unikátní
inseminace pomocí mraeného spermatu se tentokrát nepovedla.
Dne 5. dubna probìhla porada
oetøovatelù, veterinárních lékaøù
a managementu zoo, na které jsme
se rozhodli pokraèovat v projektu
umìlé inseminace a dát Delhi dalí
anci být matkou. Jako pøípadný otec
byl vybrán provìøený sloní býk Calvin
z ostravské zoo. Rozhodli jsme se místo
mraeného pouít sperma èerstvé.

pomocí ruky èi makety sondy nacvièovali zasunutí inseminaèního katetru.
Opìt dolo na pravidelné odbìry
krve.
Dalí vyetøení probìhlo 29. srpna
a opìt prokázalo, e je Delhi pøipravená na inseminaci. Peak LH hormonu
byl z rozboru krve prokázán 8. záøí,
co signalizovalo, e ovulace by mìla
probìhnout v dalích dvou a tøech
týdnech.
Vlastní inseminace probìhla 26. záøí.
Ráno tým IZW odebral sperma Calvina, pøièem odbìr probìhl díky skvìlé
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Vyetøení 7. kvìtna (foto 1) prokázalo,
e je Delhi ve velmi dobrém zdravotním stavu, a tekutina v dìloze, se
kterou jsme mìli v minulosti problémy,
nebyla diagnostikována. Objevil se
pouze drobný myom na dìloní stìnì,
který ovem nebyl ádnou pøekákou
ve snaze o dalí inseminaci. Zaèali
jsme s intenzivním tréninkem, kdy jsme
31

Koncem roku se opìt opakovala situace s potvrzením výsledku. Rozbor
29. prosince nevylouèil, ale ani nepotvrdil bøezost Delhi. Na výsledek jsme si
museli poèkat a do dalího roku
V èervnu se nám podaøilo upravit
pøírodní jezírko ve spodní èásti výbìhu. Protoe se sloni pomìrnì hodnì
propadali do jílovitého podloí jezírka, a Kala z tohoto dùvodu dokonce
do jezírka vùbec nechodila, rozhodli
jsme se dno zpevnit armovaným betonem. To, e se úprava povedla, nám
sloni vzápìtí potvrdili velkým zájmem
a èastými koupelemi. U návtìvníkù
se setkalo s kladným ohlasem èasté
koupání slonù po cvièení (foto 3).
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Ve dnech 14. a 15. kvìtna probìhlo
v naí zoo 19. setkání komise pro slony
pøi UCSZ. Setkání se úèastnili kolegové z Ostravy, Liberce, Dvora Králové
a Prahy. Hlavním tématem byla péèe
o nohy slonù. Pøednesli jsme pøíspìvky
jednak k tématu, jednak k umìlé inseminaci Delhi. Dále jsme prezentovali
návrh koncepce dalího chovu a pøíspìvek o ochranáøské problematice
u slonù. Druhý den konference probìhla exkurze do chovného zaøízení
pro slony v Zoo Lipsko.
Od 31. listopadu do 5. prosince probìhly v pavilonu slonù oslavy 25 let pobytu
Kaly v naí zoologické zahradì. Obì
slonice dostaly velký dort z vaøené
rýe, peèiva, zeleniny a ovoce. Kromì
obvyklých druhù jejich denní krmné
dávky, jako jsou mrkev, kedlubny, okurky, rajèata, papriky, jablka, banány èi
pomeranèe, tvoøily dort v mení míøe
i takové pochoutky jako napøíklad
rùièková kapusta, èervená øepa,
kiwi, jahody, borùvky, nashi, granátové jablko, vodní meloun, kokos, kvìty
levandule, a vrcholem exotiènosti byla
pytahaja (foto 4). V rámci sloního
týdne probíhala v návtìvnické èásti
pavilonu slonù výstava historických fotografií obou slonic jak z archivu zoo,
tak i od návtìvníkù, kteøí za poskytnutí
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snímku dostali malou odmìnu v podobì výroèní kartièky s fotografií Kaly
a sloní íní. Kadý den si zájemci mohli
prohlédnout zázemí pavilonu a zeptat
se oetøovatelù na ve, co je zajímalo.
V nedìli 5. prosince jsme na zakonèení pøipravili v rámci enrichmentu
zabalené dárky v krabicích (ovoce
a zeleninu), které jsme vzhledem k nepøíznivému poèasí rozmístili po stáji. Do
celého týdne se nám podaøilo zapojit
i dìti z M a Z tím, e dìti zavìovaly
na velkou døevìnou siluetu slona vybarvené a pokreslené rulièky od toa-
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letního papíru, a tím vytváøely dlouhý
chobot. Slavnostní mìøení za zájmu
médií probìhlo po celkovém skonèení
akce 6. prosince (foto 5) s rekordním
výsledkem  sloní chobot mìøil 104,7
metru a obsahoval pøiblinì 1 155
kusù rulièek.
Rádi bychom podìkovali naim
adoptivním rodièùm a firmì DORANT,
která nám pravidelnì poskytovala
obèerstvení pro vechny odborné
pracovníky i pomocníky pøi inseminaci
i následném vyetøení Delhi a také pro
úèastníky odborné komise UCSZ.

Události u iraf Rothschildových (Giraffa
camelopardalis rothschildi) v roce 2010
Michala Králová
1

V roce 2010 se v naem chovném stádì iraf Rothschildových událo hned
nìkolik novinek. K 1. 1. 2010 èítalo nae
stádo sedm jedincù  samce Atbara,
dospìlé samice Jenny, Etnu a Syrenku
a mláïata narozená v roce 2008 Enida, Jonku a Sotibu. Vzhledem k oèekávání nových porodù bylo naèase
poslat vechna tøi odrostlá mláïata
do jiných zoo.
Samice Jonka a Sotiba odcestovaly
na konci roku 2009 do francouzské
Zoo Peaugres. Nakládání obou samièek probìhlo velice hladce, dalo by
se øíci, e pøed námi do pøívìsu pøímo
utekly. Pøevozu se ujala holandská
firma Ekipa, která se specializuje na
transporty zvíøat. Pomocí tohoto pøívìsu byl pøestìhován i sameèek Enid
(poslední z mláïat), ale pouze do
upraveného bývalého pavilonu slonù,
protoe ve francouzské Zoo Montpellier, kam mìl odcestovat, se zpozdila
stavba nového pavilonu. V tomto
provizorním stání si velice rychle zvykl
(foto 1), zejména díky tomu, e mu
byla vìnována zvýená péèe chovatelù. Kadé ráno jej pøivítali kouskem
suchého peèiva, take byl po chvilce
opìt tak komunikativní jako pøedtím
ve stádì. Kdy se pøiblíil Enidùv den
odchodu do Zoo Montpellier, byl 11. 2.
2010 uspán, aby mohl být oèipován,
mohla mu být odebrána krev na tes-

ty a zároveò zkontrolována kopyta,
zda není tøeba je ostrouhat. Uspávání
a probouzení probìhlo díky výborné
organizaci akce bez vìtích problémù. Den D  Enidùv odchod  nastal
12. 3. 2010. Bìhem pøíprav pøívìsu byl
Enid pøeputìn do meního boxu, kde
byl oetøovateli uklidòován. Samotné
nakládání bylo takté bez nìjakých
vìtích problémù. Enid byl v Zoo Montpellier zaøazen do samèí skupiny.
V roce 2010 jsme se stejnì jako v roce
2008 mohli tìit na tøi mláïata, v historii
zoo ji podruhé v øadì. Jako první zaèala rodit nejstarí a zkuená samice
Jenny (19). Porod se uskuteènil 2. 2.
2010 v dopoledních hodinách. Probìhl hladce a trval pøiblinì tøi ètvrtì
hodiny. Jenny porodila zdravého,
160 cm vysokého sameèka. Jenny je
zkuená matka, je to ji její deváté mládì. Vzhledem k chladnìjímu únorovému poèasí byla Jenny s mládìtem
vyputìna ven se stádem a cca po
3 týdnech. Stádo mìlo o sameèka
zájem, vichni jej neustále pozorovali
a oèichávali.
V té dobì dostala nae zoo nabídku
z Veterinární fakulty v Brnì  kompletní provedení testù krve zdarma. Pro
tento úèel jsme si tedy vybrali malého
sameèka, 8. 2. jsme ho oddìlili od Jenny a provedli odbìr krve. Byl trochu
vyjukaný, ale nìjak moc se nebránil
a dá se øíci, e spíe spolupracoval.
S napìtím jsme vichni èekali na druhý
porod. Ten nastal 31. 3. 2010 a druhou
rodící samicí byla Etna (11). Vichni byli
venku  Etna na dvorku pro pøípadnou potøebu rychlého zavøení do stáje
a zbytek stáda v malém výbìhu. Etna
u mìla spadlé bøicho, proto probíhal
èastìjí monitoring. Po druhé hodinì
odpolední jsme zahlédli, jak zaèíná
kvùli spadlému bøichu vykrucovat zadní nohy, a proto jsme ji zavøeli dovnitø
a oddìlili do malého boxu. Pøiblinì
v pùl tøetí zaèala rodit. V pavilonu byl
zajitìn klid, pøed stání jsme umístili
stativ s kamerou kvùli poøízení videozáznamu z porodu. V cca 15minutových
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intervalech jsme chodili Etnu kontrolovat, zda je ve v poøádku. Porod trval
1 hodinu a byl bez komplikací. Kdy
jsme li Etnu po porodu zkontrolovat,
uasli jsme. Pøestoe mládì jetì leelo, bylo vidìt, e je dosti veliké. Proto
jsme ho ihned po jeho postavení zmìøili  mìlo úctyhodných 203 cm! Jen
pro zajímavost, prùmìrná výka mláïat se podle literatury pohybuje okolo
160180 cm. Toto byl Etnin tøetí porod,
má zdravého a statného sameèka,
který je se svou výkou 203 cm historicky nejvyím mládìtem narozeným
v ústecké zoo od roku 1983 (foto 2).
Vzhledem k tomu, e bylo pìkné poèasí a svítilo sluníèko, pustili jsme Etnu
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s mládìtem ven na dvorek ji dva dny
po porodu.
Zbýval tedy u jen porod Syrenky, který
jsme oèekávali koncem dubna 2010.
Nae odhady byly správné, Syrenka
zaèala rodit 29. 4. v dopoledních hodinách. Byla tedy oddìlena od stáda
do stáje. Porod trval od 11:00 do 11:38
hodin a byl stejnì jako u pøedchozích
dvou samic bez problémù. Syrenka
porodila zdravou drobnìjí samièku.
Obì byly putìny a spojeny se stádem 8. 5. 2010.
Dne 26. 5. 2010 se uskuteènily køtiny
vech tøí mláïat, která dostala jména

od poèáteèních písmen svých matek. Sameèek od Jenny dostal jméno
Jamy, sameèek od Etny se jmenuje
Ebony a Syrenèina samièka je Soroti.
V tomto roce nás kromì radostných
událostí v podobì narození mláïat
potkala bohuel také událost smutná.
Dne 2. 5. 2010 jsme pøili o chovného
samce Atbara (foto 3). Zaèátkem
dubna se u nìj objevily zdravotní
problémy v podobì zhorujících se
èirých výtokù z nozder. Proto jsme
omezili Atbarùv pobyt venku za chladnìjího poèasí, minimalizovali práení
ve stáji a dbali na doplnìní vitaminù.
Problémy po 14 dnech odeznìly. Ve
ètvrtek 29. 4. 2010 vak dolo ke zhorení zdravotního stavu, byl pozorován
zelený výtok z nozder. V pátek 30. 4.
2010 bylo u Atbara v ranních hodinách po vyputìní stáda do výbìhu
vypozorováno nechutenství a vpadlé
oèi. Proto mu byla veterinární lékaøkou aplikována antibiotika, podalo
se co nejkvalitnìjí krmení v podobì
jablek, mrkve, vojtìkového granulátu,
irafího granulátu, vitaminù, dubových
vìtví, pampeliky a kvalitního sena.
V sobotu 1. 5. 2010 byla Atbarovi opìt
podána antibiotika a pokraèovalo se
s kvalitnìjím krmením. Ve veèerních
hodinách byl zkontrolován oetøovatelem, který jej spatøil, jak ere pampeliku a okusuje dubové vìtve. Oproti
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pátku vypadal o nìco lépe. V nedìli
2. 5. 2010 po sedmé ranní vak nael
chovatel, který mìl bìhem víkendu
slubu, Atbara ve stáji mrtvého. Pitva
prokázala ulcerativní karcinom aludku (nádor na aludku), který mìl za
následek jeho smrt.
Nìco málo o Atbarovi:
Atbar se narodil v roce 1994 v Zoo
Olomouc. Do naí zoo pøiel v roce
1996 ve stáøí 2 roky a 2 mìsíce. Tento
500 cm vysoký samec byl velice nekonfliktní, zvìdavý a komunikativní.
Témìø nic ho nerozhodilo, byl to naprostý pohodáø, který se jako jediný èlen
stáda nechal pohladit, ani by uhýbal
hlavou. Atbar za svùj ivot staèil zplodit
14 potomkù a ve svých 16 letech byl
nejstarím irafím samcem v èeských
a slovenských zoo.
Touto smutnou událostí se ná poèet
iraf Rothschildových sníil na est
jedincù (foto 4). Momentálnì jsme
tedy bez chovného samce a bohuel
v pøítím roce bez novì narozených
mláïat, protoe Atbar u nestihl samice po porodech napáøit. Pøíchod nového chovného samce bude aktuální
a v dobì, kdy odrostlá mláïata pùjdou do jiných zoologických zahrad.

Zamba  nosoroèí dáma
Ing. Pavel Král

1

Dne 19. listopadu 2010 probìhla
u výbìhu nosorocù malá oslava 40.
narozenin samice Zamby, nejstarího
nosoroce v èeských zoo. Rok 2010
byl významný i 30. výroèím chovu
nosorocù v Zoo Ústí nad Labem.
Pro Zambu bylo pøichystáno nìkolik
dárkù (foto 1) a hlavnì dort z jejích
oblíbených dobrot (foto 2).
Kdy jsem pøed mnoha lety nastoupil
do zoo jako chovatel, èekalo mì
poèáteèní zauèovací koleèko po
jednotlivých pavilonech, mimo jiné
také v pavilonu nosorocù. Ihned jsem
vìdìl, e moje práce bude mít nejvìtí
smysl právì u tìchto zvíøat. Mìl jsem
tìstí být v jejich nejblií pøítomnosti
osm let. V zaèátcích mì udivovalo,
e tak mohutná a nebezpeèná
zvíøata je vùbec moné chovat v zoo.
Pøedpokládal jsem, e mají agresivní
povahu a není radno se k nim
pøibliovat.

reným kartáèem je pro nì nejvìtí
odmìnou. Èasem jsem se skamarádil
se vemi nosoroci, moná kromì
Zamby. Zamba byla hodnì lekavá.
Ráda dìlala oetøovatelùm problémy
pøi poutìní z pavilonu do výbìhu. Na
rozdíl od ostatních naich nosorocù
se ráda otáèela v prùchozích boxech,
a pokud oetøovatel nestihl zavøít vrata
od výbìhu, vracela se do pavilonu
nebo vùbec nechtìla jít ven. Kdy
nabíhala na hrazení ve výbìhu, el
z ní obèas i strach. Nový oetøovatel
býval pøi zauèování u nosorocù
upozoròován hlavnì na Zambu,
aby byl pøi manipulaci s ní velice

2

V té dobì jsem se staral o ètyøi dospìlá
zvíøata, Dana, Sau, Zambu a Lotzi.
Postupnì jsem poznával, e povaha
tìchto zvíøat je spíe flegmatická
ne agresivní a e nosoroci právì
naopak milují kontakt s èlovìkem.
Hlazení v okolí uí, krku a na zádech
a èitìní celého tìla drátìným nebo
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opatrný. Moná jak Zamba stárla
nebo snad právì díky pravidelnému
rannímu èitìní, mìnila postupnì
svoje chování, její lekavost se
pomalu vytrácela. V podstatì se její
povaha pøiblíila povaze ostatních
nosorocù. Pøestala trucovat pøi
poutìní a celkovì se zklidnila. To se
hodilo napø. pro obèasné veterinární
zákroky, odbìry krve atd. Její klidnìjí
povahu jsme vyuili i pøi zkracování
druhého rohu. Kdy dolo k jeho
natípnutí, bylo potøeba roh uøíznout.
Hrozilo jeho odlomení nebo zaseknutí
pøi pohybu ve výbìhu. Za jiných
okolností bychom museli Zambu uspat
a teprve potom provést zákrok. Kadé
uspání s sebou nese urèité riziko a to
jsme nechtìli podstupovat. Takto si
Zamba nechala roh uøíznout, ani by
ji to nìjak vystresovalo. Ke zklidnìní
urèitì pøispìlo i její dalí potìení,
a tím je pravidelné krmení. Jednotlivé
nosoroèí dobroty, napø. mrkev, jablka,
chleba, housky, ale i kvalitní seno,
spoøádá s velikou chutí. Ohlednì doby
krmení má Zamba ráda pravidelnost,
její dodrování má na ni velký vliv.
Kadý posun, by jen o hodinu, nese
velice nelibì.
Zamba
byla
odchycena
na
jedné z výprav tehdejího øeditele
zoologické zahrady ve Dvoøe Králové
Ing. Josefa Vágnera v rezervaci
Umfolozi v Jihoafrické republice.
V té dobì byla asi dvouletá a po
krátké
karanténì
byla
spolu

samcem Saganem. K dalím výrazným
øíjím ani páøení vak u nikdy nedolo.

3

Zamba se od té doby jetì více
zklidnila. Dokonce bych øekl, e po
úhynu Dana a Sai v roce 2008 si
zvykla i na samotu. Myslím, e její
ivot je spokojený, v pravidelném
reimu poutìní a zavírání, pøi ranním
a odpoledním krmení, s vyuitím
vekerého komfortu (písek, kalitì,
pøístøeek, parkosy atd.), který jí její
výbìh poskytuje.

s ostatními zvíøaty dopravena 31. 5.
1972 do Zoo Dvùr Králové. V letech
197073 bylo dovezeno do této zoo
celkem 13 nosorocù, z toho 4 samci
a 9 samic. Zpoèátku byla zvíøata
drena pohromadì. Po odchodu
nìkolika zvíøat a pøíchodu samice
mudly byla chována skupina samic
(Zamba, mudla, Faith, Tessa a Saa)
se samcem Danem. Dan páøil nebo
se pokouel páøit vechny samice
kromì mudly. Sociální chování této
skupiny studoval MVDr. Vladimír
Mikulica, pozdìjí øeditel ústecké
zoo. U v té dobì pozoroval vazbu
samice Zamby na Sau i její nejvìtí
agresivitu mezi zvíøaty ve skupinì.
Dolo zde celkovì ke tøem porodùm
samic (Faith 2x, Tessa 1x). Jeliko ve
Dvoøe Králové se chtìli zamìøit více na
severní formu nosoroce tuponosého,
byla
celá
skupina
rozdìlena
a pøemístìna v letech 197980 do
jiných zoologických zahrad.
Zamba pøila do zoo v Ústí nad
Labem dne 19. listopadu 1980, spolu
se samicí Saou. O 15 dní pozdìji,
4. prosince 1980, pøiel i samec Dan.
Skupina byla doplnìna samicí Lotzi
z Tierparku Berlin. Saa se Zambou
se drely více spolu, samec Dan byl
vdy stranou od vech samic (foto 3).
U zezaèátku jsme pozorovali, e pro
Dana je nejatraktivnìjí Saa, co se
potvrdilo pøi jejích pravidelných øíjích
a následném páøení. Postupnì se
Sae narodila tøi mláïata, sameèci
Sagan, Doran a Dino.
Zamba

se

v

období

øíje Sai drela s Lotzi spíe stranou.
Pouze v roce 1993 se nám podaøilo
ve spolupráci s MVDr. Váhalou
pøimìt k øíji i Zambu. Byla vyslovena
teorie, e nechovné samice moná
necyklují z dùvodu zbytnìlé panenské
blány. Pøestoe Zamba byla v letech
1976 a 1979 v zoo ve Dvoøe Králové
opakovanì páøena, rozhodli jsme se
pro vyetøení jejích pohlavních cest.
Po narkotizaci Zamby nebyly zjitìny
ádné stopy po panenské blánì.
MVDr. Váhala aplikoval pøípravky
stimulující øíji (Enyper a PRID). Probìhla
opakovaná øíje a páøení se samcem
Danem (foto 4). Bohuel, pozdìji se
potvrdilo, e Zamba bøezí není. Mezi
lety 19861995 jsme jetì nìkolikrát
provádìli u Zamby dalí hormonální
stimulaci (Praedyn). Dalí pokusy
o její zapojení do reprodukce jsme
provádìli se zmìnou krmné dávky
nebo spojováním s tehdy estiletým

4

probíhající
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Zoologická zahrada v Ústí nad
Labem
dosáhla
rozmnoením
jiní formy nosorocù tuponosých
velikého úspìchu, oceòovaného
chovateli i v ostatních evropských
zoo. Protoe ale tøicet let starý pavilon
nosorocù neodpovídá nejnovìjím
poadavkùm pro chov tìchto zvíøat,
nemá ústecká zoo pøíleitost dostat
dalí perspektivní chovnou skupinu.
Jedinou moností by bylo postavení
nového pavilonu, se kterým se vak
bohuel i v dùsledku nedostatku penìz
nepoèítá. S chovem perspektivní
skupiny
nosorocù
tuponosých
schopné rozmnoení nepoèítá ani
ádná z èlenských zoologických
zahrad UCSZ. Moná právì proto by
ústecká zoo mìla mít hlavní postavení
a zaøadit chov nosorocù tuponosých
mezi své priority. Poslední mládì se
zde narodilo v roce 1993. Jde o to, aby
to nebylo poslední mládì narozené
v èeských a slovenských zoo vùbec.

O èinnosti Centra pro zvíøata v nouzi
Jaroslava Jeková
níkù, kteøí k nám chodí v odpoledních
hodinách venèit psy (foto 2), jsme se
zúèastnili nìkolika výstav poøádaných
pro pejsky z útulkù, ale i výstav psù,
kde nám poøadatelé umoòují nabízet
nae psy. To je pro nás velice dùleité,
protoe na tìchto akcích jsou pøítomni
lidé, kteøí mají k psùm blízko, a dost
èasto se nám podaøí nae chovance takto umístit. Na výstavách oøíkù
a pejskù z útulkù jsme vyhráli nìkolik
ocenìní, která jsou pro nás nejen odmìnou za nai práci, ale dost èasto je
takový typ akce spojen i s charitativní
èinností. Odmìnou za umístìní bývají
granule, pamlsky èi potøeby pro psy
(vodítka, obojky, náhubky).

1

Základní èinnost centra se pøíli nezmìnila. Jeliko jsme dostali ménì
finanèních prostøedkù ne v minulých
letech, zamìøili jsme se hlavnì na
zkvalitnìní stávajících slueb, které jsou
poskytovány mìstu a jeho obèanùm.
Hlavnì v oblasti èipování psù neustále
pracujeme na vytváøení registru èipovaných psù v naem mìstì. To sice
ukládá vyhláka mìsta, ale stále jsou
u nás umísováni psi, kteøí èip nemají.
Pokud si takového psa vyzvedl jeho
majitel, byl upozornìn, e poruuje vyhláku, a vyzván, aby si psa okamitì
doèipoval. O èipovaných psech pak
po pobytu v naem centru zavádíme
informace do naeho registru, abychom mohli majitele pøi pøípadném
opakovaném umístìní jeho psa v centru ihned upozornit.

centrem 564 psù, z toho do adopce
259 (celková statistika je uvedena
v tab. a grafech 1, 2).
Mezi nejèastìjí veterinární úkony
patøila opìt hlavnì vakcinace psù,
èipování a léèba rùzných prùjmových
a virových onemocnìní (tab. a graf
3). Z úrazù se nejèastìji objevovaly
rùzné zlomeniny, které byly vìtinou
zpùsobené srákou s automobilem.
Jako kadý rok i tentokrát jsme se vìnovali propagaci naeho centra. Za
významné pomoci naich dobrovol-

2

Jedinou investicí tohoto roku bylo dostavìní tøí boxù pro handicapovaná
zvíøata, take nyní jsme schopni pøijmout a umístit napø. zranìnou labu
èi jiné volnì ijící zvíøe a poskytnout
mu pomoc.
Co se týèe práce s oputìnými a toulavými psy, kteøí projdou naím zaøízením a jsou urèeni k adopci, postup
zùstal stejný. Pes je oèipován, oèkován,
odèerven po proputìní z karantény
a následnì umístìn do chovných
kotcù (foto 1). V roce 2010 takto prolo
37

Velice pøíjemnì nás pøi kadoroèní
akci centra Jeíek pro chlupatý koíek pøekvapili obèané naeho mìsta,
kteøí nás obdarovali nejen rùznými
pamlsky a potøebami pro psy a koèky,
ale také krmením za 68 000 Kè. To je
pro nás výrazná pomoc, hlavnì v dobì, kdy není finanèních prostøedkù
nazbyt a etøíme, kde se dá.
Také se nám podaøilo èásteènì z naich prostøedkù a èásteènì z pøíspìvkù od sponzorù instalovat do vech
bud výhøevné desky, take nai svìøenci tuto zimu byli v teple.

Pøíjem psù do péèe od 1. 1. do 31. 12. 2010
pøíjem psa od obèana

267

pøíjem psa (jiná obec)

12

pøíjem psa (mìstská policie)

247

pøíjem psa (mìsto)

6

pes uvázaný u centra

17

pes mající majitele

15

Celkem psù

564

Výdej psù z péèe od 1. 1. do 31. 12. 2010
výdej psa obèanu mìsta k adopci
výdej psa obèanu jiného mìsta k adopci
výdej psa majiteli zpìt po odchycení
psi utracení pro zranìní èi neléèitelnost

236
23
246
14

psi ukradení z areálu
psi uhynulí na úraz èi nemoc

6
11

psi uteklí z areálu
psi ve stavu k 31. 12. 2010
Celkem psù

3
25
564

Léèba psù po dobu jejich pobytu
a vakcinace od 1. 1. do 31. 12. 2010
aplikace èipu ISO

259

oèkování proti vzteklinì

264

oèkování proti parvoviróze a jiným
onemocnìním

239

odèervení zvíøete

249

odbleení zvíøete

89

léèba antibiotiky

56

jiná léèba (úrazy, plísòová onemocnìní)

23

kastrace psa
Výkonù celkem
platba za vydaného psa (oèkován, èipován)
poplatek za 1 den pobytu psa
poplatek za pøevoz psa do centra

9
1188
300
60
100

pauální platba za pobyt psa (pes do 30 cm)

1000

pauální platba za pobyt psa (pes nad 30 cm)

1500

platba za kadáver

22 Kè/kg
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Koèky pøijaté a oetøené
od 1. 1. do 31. 12. 2010
pøijaté koèky

135

vydané koèky

117

uhynulé koèky

18

Pøehled léèby koèek od 1. 1. do 31. 12. 2010
vykastrované koèky

58

oèkování koèek proti vzteklinì

113

léèba zranìní èi jiných chorob

23
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Projekt Pesisir Balikpapan v roce 2010
Mgr. Stanislav Lhota
populace krokodýlù moøských (Crocodylus porosus), kteøí zde pøeívají i pøes
neustálé pronásledování, a pøiblinì
60140 delfínù orcel tuponosých (Orcaella brevirostris), kteøí jsou na rozdíl
od vìtiny ostatních delfínù specializovaní na ivot v mìlkých, kalných a polosladkých (brakických) vodách pøi
ústích øek. Zapomenout nelze ani na
korálové útesy, které se v Balikpapanském zálivu vyskytují a do vzdálenosti
20 km od otevøeného moøe. Vzhledem
k protáhlému tvaru Balikpapanského
zálivu zde najdeme zajímavý gradient
ve sloení útesových spoleèenstev. Pøi
ústí zálivu do otevøeného moøe v nich
pøevládají vìtvené a ploché druhy
korálù, ty vak smìrem ke kalnìjím
a brakiètìjím vodám vnitrozemského
zálivu postupnì ustupují odolnìjím
mozkovým korálùm a zeleným øasám.

1

Cílem projektu Pesisir Balikpapan,
který zaèal v roce 2005 a od roku 2006
probíhá pod zátitou Zoo Ústí nad Labem, je poznání a ochrana jedineèného zálivu na východním pobøeí
Kalimantanu, tedy indonéské èásti
ostrova Borneo. Pesisir Balikpapan
v pøekladu z indonétiny znamená
Balikpapanské pobøeí. Balikpapan je
pùlmilionové velkomìsto, které se na
pobøeí zálivu zaèalo rozvíjet na pøelomu 19. a 20. století poté, co zde byla
objevena loiska ropy. Tropický prales
i korálové útesy pøekvapivì dokázaly
vlivùm rostoucího mìsta úspìnì odolávat po nìkolik desítek let a zachovaly se zde a dodnes. Naí snahou
je zajistit, aby tyto pøírodní ekosystémy
Balikpapanského zálivu dokázaly civilizaèním tlakùm, kterým jsou v posledních letech vystavovány èím dál tím
více, odolávat i do budoucna.

pokrývají rozsáhlé podmoøské louky,
porosty krytosemenných rostlin z rodù
Halodule a Halophylla, které slouí za
potravu elvám karetám obrovským
(Chelonia mydas) a býloravým moøským savcùm dugongùm (Dugong
dugon). Zdejí dugongové jsou jednìmi z posledních, kteøí doposud obývají
vody pøi pobøeí ostrova Borneo, kde ji
byli po jistou dobu povaováni za vyhubené. Nali bychom zde také zbytky

2

Jedineèné pobøeí
Balikpapanský záliv je vlastnì zbytkem
pravìkého øíèního systému, který po
skonèení poslední doby ledové zatopila moøská voda. Vzniklo tak 150 km2
mìlkého moøe, pronikajícího starobylým øíèním údolím a 50 km smìrem
do vnitrozemí (foto 1). Jeho dno místy
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Písèitých pláí je na pobøeí Balikpapanského zálivu jen poskrovnu. Namísto nich zde ale najdeme 170 km2
mangrovových pralesù (foto 2).
Mangrovy porùstají bahnité pobøeí tam, kde se projevuje vliv pøílivu
a odlivu. Vyznaèují se spletí rùzných
typù nadzemních koøenù, které jim
mimo jiné umoòují dýchat. Podle
jejich tvaru jsou také jednotlivé druhy
stromù pojmenovány  známe tak

pøítí vývoj populace. Na základì
tohoto modelu by kahau nosatí v Balikpapanském zálivu mohli vyhynout
v prùbìhu pøítích 25 let, pokud se
nepodaøí zastavit souèasné tempo mizení pralesa, který tyto opice obývají.
Tato znepokojivá zjitìní mìla natìstí
velký ohlas v místních médiích a stala
se jedním z podnìtù zvýeného zájmu
veøejnosti o tento druh i o jeho ivotní
prostøedí.

3

Od moøe rovnou do dungle

napøíklad koøenovník, kuelovník, kolíkovník nebo kolenovník. Vzhledem
k rozloze Balikpapanského zálivu
a k rozdílùm ve slanosti vody v jeho
rùzných èástech zde najdeme celou
øadu rùzných typù mangrovù a celková pestrost rostlinných druhù patøí
k nejvìtím na svìtì. Významné je i to,
e èást z tohoto pralesa pøedstavují
tzv. primární mangrovy, které doposud
nejsou naruené èinností èlovìka, ale
ani neustálým pùsobením moøských
vln, v jejich dùsledku se tvar pobøeí,
a tedy i poloha mangrovových pralesù neustále mìní. V odlehlých èástech
zálivu, kde ji vlny ztrácejí svou energii,
zùstává mangrovový prales nemìnný
dost dlouho na to, aby se z nízkého,
neproniknutelnì hustého porostu na
nezpevnìném bahnì zmìnil na vysokokmenný prales, na jeho mohutných koøenech a ztuhlém bahnì se ji
mùete procházet  dá-li se tak ovem
jakýkoli prùchod v mangrovech vùbec nazvat!

je vak velmi nejistá. Údaje z nìkolika let naeho výzkumu kahau jsme
podrobili analýze pomocí programu
VORTEX, který umoòuje pøedpovídat

4

Z globální perspektivy vak nejvìtí
hodnota mangrovù v Balikpapanském
zálivu spoèívá v pøítomnosti populace
ohroených opic kahau nosatých
(Nasalis larvatus), které bychom mohli
najít pouze na ostrovì Borneo (foto 3).
Kahau nosatí, populární pøedevím
díky nezvykle zvìtenému nosu dospìlých samcù, se stali symbolem
a vlajkovým druhem ochrany celého
Balikpapanského zálivu. Jejich populaci v zálivu odhadujeme na 1400
jedincù, co pøedstavuje jednu ze esti
nejvìtích známých populací tohoto
druhu a pøiblinì 5 % z jeho celkové
známé populace. Jejich budoucnost
41

K povodí Balikpapanského zálivu vak
kromì moøských a pobøeních ekosystémù patøí také pahorkatiny pøi horních
tocích øek a øíèek, které byly jetì pøed
40 lety z vìtí èásti porostlé tropickým
detným pralesem. Tento prales, nazývaný podle dominantní èeledi stromù dipterokarpový les (foto 4), vak

5

znaènì utrpìl tìbou døeva a posléze
katastrofálními poáry, které postihly
Borneo pøedevím v 80. a 90. letech
v souvislosti s globálním klimatickým
jevem El Niòo. Dodnes tak zùstalo
zachováno jen posledních 50 km2
primárního dipterokarpového pralesa,
který je chránìn coby souèást rezervace Sungai Wain. Jakkoli malý tento
zbytek je, jde o nejvìtí souvislý blok
níinného primárního pralesa podél
pobøeí na vzdálenost nìkolika set kilometrù k severu i k jihu od Balikpapanu.
Tento ji témìø zaniklý níinný prales
pøedstavoval jednu z nejbohatích oblastí Bornea, pokud jde o pestrost ivoèiných a rostlinných druhù. Balikpapanský záliv je jedním z mála míst, kde
se tato diverzita zachovala a dodnes.
Roste zde více ne 1000 druhù stromù
a ije zde pøiblinì 300 druhù ptákù
a více ne 100 druhù savcù. Kromì kahau zde mùeme potkat devìt dalích
druhù primátù, vèetnì orangutanù,
kteøí zde ovem nejsou pùvodní. Jde
o zvíøata zabavená z ilegálního trhu,
která zde byla vysazena v 80. letech.
K dalím zajímavostem patøí napøíklad
medvìd malajský, levhart obláèkový
(foto 5), binturong, luskoun, baant
bornejský, èáp pestrý a mnoho dalích. Místní domorodci navíc vìøí, e
prales obývají i dìtem podobní skøeti,
kteøí za sebou zanechávají stopy na
písèitých cestách. A stopy skøetù se
zde opravdu nacházejí, patøí ovem
ve skuteènosti opicím hulmanùm katanovým (foto 6).

porostù. Zbylý blok nenarueného primárního pralesa je toti pøíli malý na
to, aby dokázal tak obrovskou diverzitu
ivoèiných a rostlinných druhù trvale
pojmout. Natìstí okolní sekundární les
regeneruje velmi dobøe, a dnes ji zde
mùeme najít napøíklad témìø vechny druhy savcù, které známe z neporueného pralesa. Rozsáhlé plochy
regenerujícího lesa navíc slouí i jako
koridory, které spojují neporuený prales s pobøeními mangrovy, a umoòují
tak pohyb zvíøat mezi rùznými typy prostøedí v celém povodí Balikpapanského zálivu.

Záliv v ohroení
Celému ekosystému Balikpapanského
zálivu vak dnes hrozí znièení z dùvo-

6

Pøeití vìtiny obyvatel dipterokarpového pralesa závisí na tom, zda
bude umonìna regenerace tìbou
a poáry pokozených sekundárních
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dù neuváeného plánování dalího
rozvoje prùmyslu a velkoploného
zemìdìlství. Aèkoli v Balikpapanu
pùsobí nìkolik nevládních organizací, rùzné skupiny aktivistù èi vládní
úøady, které jsou zodpovìdné za
stav ivotního prostøedí, jen málokdo
z nich kdy zavítal do vzdálenìjích
èástí zálivu. Pro velké prùmyslové,
døevaøské a zemìdìlské spoleènosti
zde proto nebylo nic, co by jim bránilo
v destrukci pralesa i moøe. Neinformovanost zodpovìdných úøadù se
ukázala být hlavní brzdou v jakékoli
snaze o ochranu prostøedí. Tým naich
indonéských asistentù proto od roku
2008 kadý mìsíc projídí celé pobøeí
a vechny øeky v odlehlejí, severní
èásti Balikpapanského zálivu (foto 7).
Shromaïují informace o legálních
i nelegálních lidských aktivitách, které
vedou k pokození pøírodního prostøedí  a u jde o prùmyslovou výstavbu,
zakládání rybích a krevetích farem,
tìbu døeva, tìbu a pøepravu hnìdého uhlí, pálení døevìného uhlí, lov
zvìøe atd. Tyto údaje jsou pak kadý
mìsíc shrnuty v indonésky psané zprávì, kterou rozesíláme zodpovìdným
vládním úøedníkùm, policii, nevládním
organizacím a dalím váným zájemcùm. Abychom informovali i irokou
veøejnost, pøipravujeme pøiblinì jednou do mìsíce jetì jednu zprávu,
urèenou pøedevím novináøùm. Ta se
vdy zamìøuje na jedno stìejní téma,
které je tøeba pro daný mìsíc nejvíce
zdùraznit. V kampaních, které mají za
úkol informovat veøejnost a vytváøet

bohuel i pro Balikpapanský záliv, kde
nejene ustupují velké plochy pralesa
plantáím palem olejných (foto 8),
ale také samotné pobøeí je ji znaènì
pokozené výstavbou továren, které
palmový olej zpracovávají. Sediment
pocházející z tìchto staveni ji staèil
zahubit nìkolik unikátních korálových
útesù.

7

tlak na politické èinitele, spolupracují
také studentské skupiny aktivistù ze
dvou místních univerzit.
Informace zjitìné bìhem monitoringu a tlak veøejného mínìní jsou pak
uplatòovány pøi neustálém vyjednávání s pøíslunými vládními úøady
i se zástupci spoleèností, které jsou
za pokozování pøírodního prostøedí
odpovìdné. Aèkoli zprvu bylo toto jednání pøedevím v rukou zahranièních
výzkumníkù, naí snahou bylo ji od
poèátku zapojit co nejvíce místních
aktivistù. Dnes ji zahranièní výzkumníci pomalu ustupují do pozadí a hlavní
slovo v kampaních a vyjednáváních
má Konsorcium, co je sdruení 11 nevládních organizací a vládních úøadù,
které se vìnují problematice ochrany
pøírody a ivotního prostøedí. Zároveò
se uvauje i o obnovení èinnosti Správního útvaru pro Balikpapanský záliv
(Balikpapan Bay Management Body),
který byl zaloen v rámci indonésko-amerického projektu trvale udritelného rozvoje pobøeí, ale po roce 2005
pøestal pùsobit. Tento správní útvar
by mimo jiné mohl mít v pravomoci
získávat a spravovat vládní finanèní
pomoc urèenou na ochranu a management pobøeí.

èinnosti, které zde bujely v minulosti
a stále se jetì rozmáhají v jiných
èástech Indonésie  pøedevím ilegální tìbu døeva, zakládání lesních
poárù a lov. Daleko vìtí hrozbu pro
záliv nyní pøedstavují aktivity velkých
korporací, které zde tìí hnìdé uhlí,
pìstují papírenské døevo nebo zpracovávají papír. Ale vùbec nejhorí
reputaci mezi nimi mají spoleènosti
pìstující a zpracovávající palmový
olej. Tato surovina, která se vyuívá
nejen v potravináøském prùmyslu, ale
také v kosmetice a pøi výrobì biopaliv
a jejím velkým odbìratelem je i Evropská unie, je dnes zodpovìdná za vùbec nejvìtí díl destrukce tropických
pralesù v jihovýchodní Asii. Platí to
8

Nová katastrofa  palmový olej
V posledních letech se v Balikpapanském zálivu ji podaøilo dostat víceménì pod kontrolu nìkteré ilegální
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V posledních letech se pod silným tlakem veøejnosti, pøedevím v Austrálii,
západní Evropì a Severní Americe,
zaèaly palmaøské spoleènosti snait
o zlepení své reputace. Významným
krokem bylo zaloení sdruení RSPO
(Roundtable on Sustainable Palm Oil),
které posuzuje profil jednotlivých spoleèností a rozhoduje o tom, který palmový olej mùe být certifikovaný jako
ekologicky etrný. Logo Sustainable
Palm Oil se bude na takových výrobcích objevovat od ledna 2011 (foto 9).
S tímto sdruením spolupracujeme
od roku 2009, kdy jsme zaèali zasílat
k jeho kadoroènímu jednání detailní
zprávu o chování palmaøských firem
v Balikpapanském zálivu. Není pøekvapivé, e ádná z tìchto spoleèností
kritéria certifikace doposud nesplòuje.
Rostoucí tlak spotøebitelù a odbìratelù palmového oleje a sílící indonéské
hnutí za ochranu ivotního prostøedí
vak ji dvì z tìchto firem dotlaèily
k tomu, aby se na nás obrátily s prosbou o spolupráci. Obì firmy spoleènì
s námi vypracovaly plán omezení dopadu své èinnosti na ivotní prostøedí.
Bohuel, v obou pøípadech zatím zùstalo jen u plánù, které firmy neplní.
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Nejvìtí hrozba
Stìejní hrozbou pro budoucnost pøírody v Balikpapanském zálivu je vak
plán na výstavbu provinèní dálnice,
která by zpøístupnila podstatnou èást
pobøeí (foto 10). To by vedlo k nekontrolovatelnému nárùstu prùmyslové výstavby, pøemìny lesa v zemìdìlskou
pùdu, ilegální tìby døeva, lovu zvìøe
a zakládání lesních poárù. Zároveò
by silnice pøeala vekeré biokoridory,
a izolovala tak od sebe dva klíèové
ekosystémy  primární dipterokarpový prales a pobøení mangrovy. Je
nanejvý pravdìpodobné, e po zpøístupnìní celé oblasti provinèní silnicí
nepøeijí lesy podél pobøeí více ne
12 následující cykly klimatického jevu
El Niòo, tedy pøítích 1020 let. Pùda
splavená z odlesnìných svahù by pak
byla odplavena do vod zálivu, kde by
se usazovala, a to by vedlo k zániku
korálových útesù i podmoøských luk,
a v krajním pøípadì dokonce i pomìrnì odolných mangrovových lesù.
Paradoxem pøitom je, e existují alternativní øeení trasy provinèní dálnice,
které nejene by se vyhnuly pøírodní
krajinì Balikpapanského zálivu, ale
navíc by byly výhodnìjí i z ekonomického hlediska. Tyto varianty zahrnují
most, který by spojil dvì velká mìsta
na protìjích bøezích nejjinìjí èásti
zálivu  Balikpapan a Penajam. Tím
by odpadla potøeba výstavby silnice,
která by a 120 km dlouhým obloukem
obepnula vìtí èást zálivu, a otevøela
tím pøístup do jeho nejzachovalejích
zákoutí (foto 11). Tato varianta má
podporu místních nevládních organizací, ochráncù pøírody i pracovníkù
místního rozvoje. Kámen úrazu vak
pøedstavuje nìkolik vysoce postavených úøedníkù, kteøí ji oèividnì
zakoupili pùdu v místech, kudy má

pùvodnì plánovaná dlouhá varianta
silnice vést, nebo ji uzavøeli dohodu
s velkými korporacemi, je zde mají
zájem stavìt továrny nebo produkovat
palmový olej. Tìchto nìkolik vlivných
jednotlivcù ji po nìkolik let sabotuje
snahy o výstavbu mostu mezi obìma
mìsty a o odklonìní plánované trasy
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provinèní dálnice novým smìrem.
Provinèní vláda své plány na výstavbu
silnice kolem Balikpapanského zálivu
odùvodòuje zájmy místních obyvatel
 ani by s nimi ovem cokoli konzultovala. Prùzkum veøejného mínìní naznaèoval, e 94,5 % místních obyvatel

projekt podporuje. Jasným úèelem
tohoto prùzkumu, financovaného
provinèní vládou, vak bylo výstavbu
prosadit. Dotazovaní lidé proto nebyli
informováni o ádných jiných alternativách, vèetnì monosti postavit
most pøímo mezi obìma mìsty, je má
provinèní silnice spojovat. O alternativách se v té dobì nezmiòovaly ani
veøejné sdìlovací prostøedky, co byla
situace, která se dnes díky nìkolika
letùm kampanì ji natìstí zmìnila.
Ve spolupráci se skupinou indonéských vysokokolákù jsme proto v roce
2010 provedli nový prùzkum veøejného
mínìní. Nai respondenti byli rozdìlení
do dvou skupin  usedlíci (v oblastech, které by rùzná øeení dopravy
mohla postihnout) a cestující (kteøí
byli dotazováni pøi pøepravì pøes záliv
souèasnými dostupnými prostøedky,
tedy trajektem, lodí nebo motorovými
èluny). Analýza nových dat jasnì dokládá, e oproti tvrzením provinèní vlády má projekt výstavby silnice kolem
Balikpapanského zálivu ve skuteènosti
jen velmi malou podporu místních
obyvatel. Vìtina dotazovaných dávala pøednost jiné z nìkolika dostupných

alternativ. Zatímco skupina cestujících
by upøednostòovala dopravu trajekty
(tj. nejrychleji realizovatelný projekt),
místní obyvatelé ponejvíce preferovali
most z Balikpapanu pøímo do Penajamu (tj. dlouhodobì nejefektivnìjí
øeení). Tato data nyní pøedstavují
velmi silný argument pro vyjednávání
s provinèní a národní vládou o zavrení projektu budování silnice kolem
Balikpapanského zálivu a hledání jiné
alternativy dopravy pøes záliv.
S problematikou výstavby provinèní
dálnice jsme formou nejrùznìjích
kampaní seznamovali jak místní veøejnost (foto 12), tak i mezinárodní
komunitu vìdcù a ochranáøù, napøíklad na mezinárodních konferencích
v japonském Kjótu a na indonéském
Bali. Výsledkem bylo mimo jiné prohláení Asociace pro tropickou biologii
a ochranáøství (nejvìtí mezinárodní
organizace zamìøené specificky na
ochranu tropického pralesa a moøí)
adresované indonéské vládì, ve
kterém tato mezinárodní organizace
vystupuje proti výstavbì provinèní dálnice kolem pobøeí Balikpapanského

12

45

zálivu a prosazuje alternativu, která by
spojila mìsta Balikpapan a Penajam
pøímo, prostøednictvím mostu pøes
záliv. Spoleènì s nìkolika dalími podobnými organizacemi nyní zahajujeme mezinárodní dopisovou kampaò,
jejím úèelem je pøesvìdèit vládu
Východního Kalimantanu o tom, e
prosazováním projektu silnice kolem
Balikpapanského zálivu ztrácí dùvìru
mezinárodního spoleèenství.

Autoøi fotografií:
Petr Slavík
Alexandr Pospìch
Petr Kiebl
Gabriella Fredriksson
UP HLSW
Stanislav Lhota

Stavy zvíøat k 31. 12. 2010

stav k 1. 1. 2010

odchov

pøíchod

úhyn

odchod

stav
k 31. 12. 2010

savci (Mammalia)
2.0

adax
Addax nasomaculatus

EEP,ISB,RDB=CR,CITES=I

0.1

aguti støedoamerický
Dasyprocta punctata

2.0

0.1

RDB=LR

2.9

alpaka

1.2.2

0.1

3.10.2

Vicugna pacos

2.2

anoa níinný
Bubalus depressicornis

EEP,ISB,RDB=EN,CITES=I

antilopa jelení
Antilope cervicapra

0.2

1.0

1.0

0.2

0.4

1.0

1.0

0.4

0.4

1.0

0.1

1.3

0.2

0.2

ESB,RDB=LR,CITES=I

0.2

0.2

RDB=NT

1.2

0.1

1.1

EEP,ISB,RDB=EN,CITES=I

3.6

0.0.2

4.2

1.0

3.6.2

RDB=VU

kaloò pobøení
Pteropus hypomelanus

1.2.1

RDB=EN

jelen bìlohubý
Cervus albirostris

1.0

ESB,RDB=LR

irbis
Uncia uncia

1.0

RDB=LR

hulman støíbrný
Trachypithecus cristatus

2.0

EEP,ISB,RDB=EN,CITES=I

hulman posvátný
Semnopithecus entellus

1.0

1.2.1

hulman jávský
Trachypithecus auratus

0.1

2.0

gueréza plátíková
Colobus guereza caudatus

1.0

4.4

EEP,ISB,RDB=VU,CITES=I

guanako
Lama guanicoe

1.1

1.0

gibon bìlolící
Nomascus leucogenys leucogenys

4.5

EEP,ISB,RDB=VU

gepard tíhlý
Acinonyx jubatus

0.1

EEP,ISB,RDB=VU,CITES=I

fosa
Cryptoprocta ferox

8.10
RDB=NT

babirusa zlatá
Babyrousa babyrussa

2.2

RDB=LR
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2.0

3.2

stav k 1. 1. 2010

odchov

pøíchod

úhyn

odchod

stav
k 31. 12. 2010

savci (Mammalia)
1.0

kapybara
Hydrochaeris hydrochaeris

RDB=LR

3.2

koèka rybáøská
Prionailurus viverrinus

1.0

1.0

3.2

ESB,RDB=LR

1.1

1.1

1.1

1.1

RDB=LR

EEP,ISB,RDB=EN,CITES=I

2.4

kosman zakrslý
Callithrix pygmaea niveiventris

0.1

2.2

koèkodan Dianin
Cercopithecus diana diana

2.3

EEP,RDB=NT,CITES=I

koèkodan diadémový
Cercopithecus mitis

2.1

1.1

koèkodan Brazzùv
Cercopithecus neglectus

1.2

EEP,ISB,RDB=VU

koèka slanitní
Oncifelis geoffroyi

1.0

0.0.3

2.4.3

RDB=LC

0.2

koza domácí

0.1

0.1

Capra hircus

1.3

kùò domácí  pony

1.1

0.1

2.3

Equus caballus

1.0

lachtan tmavý
Zalophus californianus

1.0

ESB,RDB=LR

lama krotká

1.3

0.1

0.2

1.2

1.6

0.0.1

0.2

1.4.1

0.2

1.2.1

Lama glama
lemur kata
Lemur catta

ESB,RDB=NT,CITES=I

1.3

lenochod dvouprstý
Choloepus didactylus

1.2

1.2

RDB=VU

3.1

levhart manduský
Panthera pardus orientalis

2.0

1.1

1.1

3.3

3.5

1.0

2.3

0.1

1.0

2.6

EEP,RDB=VU

1.3

mangusta íhaná
Mungos mungo

1.1.1

RDB=LR

mandril
Mandrillus sphinx

0.0.1

EEP,ISB,RDB=EN,CITES=I

makak kápový
Macaca radiata

1.1

EEP,ISB,RDB=VU,CITES=I

lvíèek zlatý
Leontopithecus rosalia

1.1

EEP,ISB,RDB=CR,CITES=I

levhart obláèkový
Pardofelis nebulosa

0.1

ESB,RDB=LC

lev konský
Panthera leo bleyenberghi

0.0.1

1.3

RDB=LR

47

stav k 1. 1. 2010

odchov

pøíchod

úhyn

odchod

stav
k 31. 12. 2010

2.0

2.1

savci (Mammalia)
4.1

mara stepní
Dolichotis patagonum

RDB=LR

2.4

medvìd malajský
Helarctos malayanus

ESB,RDB=DD,CITES=I

muntak malý
Muntiacus reevesi reevesi

1.1

1.1

2.3

1.0

3.2

0.1

0.1

1.0

1.0

EEP,ISB,RDB=EN,CITES=I

2.1

2.1

EEP,ISB,RDB=EN,CITES=I

3.4

osel somálský
Equus africanus somalicus

1.2

EEP,ISB,RDB=NT

orangutan bornejský
Pongo pygmaeus pygmaeus

1.1

1.0.1

RDB=LR

orangutan
Pongo pygmaeus

3.4

4.2

nosoroec tuponosý jiní
Ceratotherium simum simum

1.0.1

RDB=LC

nosál èervený
Nasua nasua

1.2
RDB=LR

nilgau
Boselaphus tragocamelus

2.4

0.1

1.0

2.5

EEP,ISB,RDB=CR,CITES=I

1.10

ovce domácí  kamerunská

1.0

1.2

1.8

Ovis aries aries
ovce domácí  vøesovitní

2.0

2.0

1.0

1.1

Ovis aries aries

0.1

panda èervená
Ailurus fulgens fulgens

EEP,ISB,RDB=EN,CITES=I

1.1

pásovec tìtinatý
Chaetophractus villosus

0.1

RDB=LC

pekari páskovaný
Pecari tajacu

1.0

1.2

1.2

0.1

0.1

1.1

1.1

0.1

0.1

RDB=LR

pes domácí
Canis familiaris
rosomák sibiøský
Gulo gulo sibirica

EEP,RDB=VU

serau malý
Naemorhedus crispus

ESB,ISB,RDB=LR

5.9

sika vietnamský
Cervus nippon pseudaxis

0.2

5.3

2.7

0.2

EEP,RDB=EN,CITES=I

1.3

surikata
Suricata suricatta

1.0

EEP,ISB,RDB=CR

slon bengálský
Elephas maximus bengalensis

3.1

1.3

RDB=LR

48

stav k 1. 1. 2010

odchov

pøíchod

úhyn

odchod

stav
k 31. 12. 2010

savci (Mammalia)
1.1

tamarín bìlohubý
Saguinus labiatus

ESB,RDB=LC

3.2.1

tamarín pinèí
Saguinus oedipus

2.6

1.1

1.1

0.3

3.0

2.1

1.0

3.6

1.1

1.2

0.1

1.1

0.1

2.5

EEP,ISB,RDB=NT

2.3

0.3

ISB,RDB=VU

2.6

1.0

1.0

1.2

1.4

2.1

1.1.2

RDB=LR

3.2

0.0.2

ISB,RDB=NT

3.9

0.1

3.8

EEP,ISB,RDB=EN

2.3

irafa Rothschildova
Giraffa camelopardalis rothschildi

5.1

RDB=LR

zebra Hartmannové
Equus zebra hartmannae

1.0

1.1

vydra malá
Amblonyx cinerea

0.1

RDB=CR

voduka jelenovitá
Kobus ellipsiprymnus defassa

0.1

2.5

voduka èervená
Kobus leche kafuensis

1.1

EEP,ISB,RDB=CR,CITES=I

vlk høivnatý
Chrysocyon brachyurus

1.2

1.1

2.2

veverka Prévostova
Callosciurus prevostii

1.2

EEP,ISB,RDB=EN,CITES=I

velbloud dvouhrbý  domácí
Camelus bactrianus

1.3

0.1

4.1

vari èervený
Varecia rubra

0.1

ISB,RDB=EN,CITES=I

vari èernobílý
Varecia variegata

2.1.2

RDB=LR

tygr malajský
Panthera tigris jacksonii

0.1

EEP,RDB=VU

tuleò obecný
Phoca vitulina

1.0

ESB,RDB=LC

tapír jihoamerický
Tapirus terrestris

0.0.1

EEP,ISB,RDB=EN,CITES=I

tamarín lutoruký
Saguinus midas

1.1

2.1

1.0

1.0

2.4

0.0.3

1.1

EEP,RDB=LR

ptáci (Aves)
1.1

alexandr malý
Psittacula krameri

RDB=LC

0.0.1

amazoòan modroèelý
Amazona aestiva

0.0.3

0.0.1

RDB=LC

1.1

amazoòan oranovokøídlý
Amazona amazonica

RDB=LC
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1.1

stav k 1. 1. 2010

odchov

pøíchod

úhyn

odchod

stav
k 31. 12. 2010

2.2

1.1

ptáci (Aves)
3.2

amazoòan pomouèený
Amazona farinosa

RDB=LC

amazoòan lutolící
Amazona autumnalis

0.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

RDB=NT

RDB=LC

1.0

1.0

1.1

2.0

3.0

1.1

2.1

EEP,RDB=VU,CITES=I

3.1

0.0.2

2.0.2

1.1

RDB=LC

1.1

1.1

ESB,ISB,RDB=VU

1.1

1.1

CROH=OH,RDB=LC

2.1

køepel kalifornský
Lophortyx californica

1.1

2.1

krkavec velký
Corvus corax

1.1

RDB=NT,CITES=I

korunáè vìjíøový
Goura victoria

1.2

RDB=LC

korela chocholatá
Nymphicus hollandicus

1.2

RDB=LC

kakadu molucký
Cacatua moluccensis

1.1

RDB=LC

kakadu Goffinùv
Cacatua goffini

0.1

RDB=LC

kachnièka mandarinská
Aix galericulata

2.1

1.1

jeøáb panenský
Anthropoides virgo

3.3.2

2.2

husièka vdovka
Dendrocygna viduata

0.2

RDB=LC

holub zelenokøídlý
Chalcophaps indica indica

0.0.2

RDB=LC

holub chocholatý
Ocyphaps lophotes

3.5

3.3.4

2.2

hoko èervený
Crax rubra

0.0.3

2.2

emu hnìdý
Dromaius novaehollandiae

3.3.1

RDB=LC

aratinga sluneèní
Aratinga solstitialis

1.1

ISB,RDB=VU,CITES=I

ara zelenokøídlý
Ara chloroptera

1.1

RDB=LC

ara vojenský
Ara militaris

1.1

RDB=LC,CITES=I

ara ararauna
Ara ararauna

1.1
RDB=LC

ara arakanga
Ara macao

0.1

2.1

RDB=LC
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stav k 1. 1. 2010

odchov

pøíchod

úhyn

odchod

stav
k 31. 12. 2010

ptáci (Aves)
2.2

lori zelenoocasý
Lorius chlorocercus

1.0

2.3

0.1

2.1

2.0

19.15

0.0.138

2.4.4

0.0.1

1.1

0.0.1

1.3

0.0.1

0.0.4

1.1

0.0.1

0.0.3

0.1

0.1

1.1

1.1

0.1

2.1

CROH=SOH,RDB=LC

1.1
RDB=LC

1.1

1.1

1.1

1.1

RDB=LC

CROH=SOH,RDB=LC

1.2

0.0.1

0.1

1.1.1

ESB,RDB=LC

1.1

1.1

CROH=OH,RDB=LC

1.2

zebøièka pestrá
Taeniopygia guttata

1.1

RDB=LC

výr velký
Bubo bubo

0.2.1

CROH=KOH,RDB=EN

turako fialový
Musophaga violacea

0.0.3

RDB=LC

sýèek obecný
Athene noctua

2.4.4

0.0.1

sup himálajský
Gyps himalayensis

0.0.1

CROH=KOH,RDB=LC

sovice snìní
Nyctea scandiaca

15.18.52

1.1

sova pálená
Tyto alba

0.0.86

RDB=LC

slípka zelenonohá
Gallinula chloropus

4.1

0.0.3

raroh velký
Falco cherrug

0.4

RDB=LC

putík obecný
Strix aluco

2.1

RDB=LC

putík bìlavý pobaltský
Strix uralensis liturata

2.0

RDB=LC

perlièka kropenatá
Numida meleagris

2.3

RDB=LC

páv korunkatý
Pavo cristatus

0.0.3

0.1

papouek vlnkovaný
Melopsittacus undulatus

0.0.3

RDB=NT

papouek konský
Poicephalus gulielmi

1.0

ESB,RDB=LC

orel okrový
Aquila rapax

1.1

EEP,RDB=CR,CITES=I

nandu pampový
Rhea americana

2.1.1

1.1

marabu africký
Leptoptilos crumeniferus

0.1

RDB=LC

majna Rothschildova
Leucopsar rothschildi

0.0.1

0.0.7

RDB=LC
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1.2.7

stav k 1. 1. 2010

odchov

pøíchod

úhyn

odchod

stav
k 31. 12. 2010

ptáci (Aves)
1.1

zoboroec kaferský
Bucorvus leadbeateri

ESB,RDB=LC

2.1

zoboroec vrásèitý
Aceros corrugatus

2.0

4.1

EEP,RDB=NT

1.1

ako edý
Psittacus erithacus

1.1

1.1

RDB=LC

plazi (Reptilia)
1.0.3

agama bradatá

0.0.1

1.0.2

Pogona vitticeps
agama koèinèinská

0.0.8

0.0.8

1.0

1.0

Physignathus cocincinus
aligátor americký
Alligator mississippiensis

1.2

anolis obrovský

0.0.1

0.1

1.1.1

Anolis equestris

1.2

èukvala zavalitá

1.2

Sauromalus obesus

1.1

dlouhokrèka australská

0.1

1.0

Chelodina longicollis

0.0.1

dlouhokrèka drsná
Macrochelodina rugosa

2.0

2.0.1

RDB=LR

0.0.4

felzuma madagaskarská

0.0.1

0.0.3

Phelsuma madagascariensis

0.1

hrozný královský

0.1

Boa constrictor

1.1

hroznýovec kubánský
Epicrates angulifer

0.1

1.0

EEP,RDB=LR

chameleon pardálí

1.0

1.0

1.1

1.1

2.0

2.0

1.1

1.1

Furcifer pardalis
kajmánek malý
Paleosuchus trigonatus
karetka novoguinejská
Carettochelys insculpta
korálovka èervenoedá

RDB=VU

Lampropeltis alterna
korálovka mexická

1.1

0.0.2

0.0.2

1.1

Lampropeltis mexicana greeri
korálovka pruhovaná

1.0

1.0

Lampropeltis getula getula
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stav k 1. 1. 2010

odchov pøíchod

úhyn

odchod

stav
k 31. 12. 2010

plazi (Reptilia)
1.2

korálovka pruhovaná

1.2

Lampropeltis getula californiae

1.2

korálovka sedlatá honduraská

0.0.3

0.0.3

1.2

Lampropeltis triangulum hondurensis

2.2

korálovka sedlatá sinaloaská

2.2

Lampropeltis triangulum sinaloae

0.0.2

konatka èínská
Pelodiscus sinensis

0.0.1

0.0.1

RDB=VU

2.1

krajta královská

0.0.1

1.0

0.0.1

1.1

Python regius
krajta písmenková

0.1

0.1

1.0

1.0

0.1

0.1

Python sebae
krajta tygrovitá tmavá
Python molurus bivittatus

RDB=LR

krajta zelená
Morelia viridis

0.0.3

krátkokrèka èervenobøichá
Emydura subglobosa

0.0.2

RDB=LR

1.2

leguán kubánský
Cyclura nubila nubila

0.0.1

1.2

ISB,RDB=VU,CITES=I

1.0.2

scink dlouhonohý

1.0.2

Eumeces schneideri
trnorep skalní

3.8

0.1

3.7

1.1

0.1

1.0

Uromastyx acanthinura
varan Hornùv
Varanus panoptes horni

3.0

elva amboinská
Cuora amboinensis

ESB,RDB=VU

4.1.1

elva ètyøprstá
Testudo horsfieldii

3.0

0.0.1

4.1

RDB=VU

elva kaspická

0.0.1

0.0.1

3.7

3.7

0.0.3

0.0.3

Mauremys caspica
elva nádherná
Trachemys scripta

RDB=LR

elva ostruhatá
Centrochelys sulcata

RDB=VU

0.0.1

elva ouachitská

0.0.1

Graptemys ouachitensis
elva pentlièková

1.2.4

0.0.4

Cyclemys pulchristriata
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1.2.8

stav k 1. 1. 2010

odchov pøíchod

úhyn

odchod

stav
k 31. 12. 2010

plazi (Reptilia)
elva tlustohrdlá
Siebenrockiella crassicollis

0.1

0.1

0.0.1

0.0.1

ESB,RDB=VU

elva tmavobøichá
Mauremys rivulata
elva uhlíøská

6.6.2

6.6.2

1.0

1.0

Chelonoidis carbonaria
elva vroubená
Testudo marginata

RDB=LR

0.1.1

elva zelenavá
Testudo hermanni

0.1.2

RDB=LR

2.1

elva zubatá
Cyclemys dentata

0.0.1

0.1

RDB=LR
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2.0

stavy

odchov

stavy

obojivelníci (Amphibia)
drápatka vodní

ryby (Pisces)
glyptoper velkoploutvý

1.1.9

Xenopus laevis laevis

Glyptoperichthys gibbiceps

RDB=LC

gurama velká

0.0.3

drsnokoka kornatá
Theloderma corticale

jeseter malý

drsnokoka thajská

0.0.32

Dendrobates auratus

myloplus èervenoploutvý

2

noovec

0.0.1

Dendrobates galactonotus

RDB=LC

Dendrobates leucomelas

ostnovec

RDB=LC

pakeøíèkovec obecný

RDB=EN

pancéøníèek kropenatý

RDB=EN

pancéøníèek zelený

RDB=LC

pangas dolnooký

RDB=LC

0.0.4

0.0.7

0.0.8

Puntius tetrazona

0.0.3

parmièka ètyøpruhá  mechová

RDB=LC

Puntius tetrazona

0.0.11

ebrovník Waltlùv

0.0.5

parmièka ètyøpruhá

RDB=LC

víèkovnice yucatanská

0.0.4

Pangasius hypophthalmus

0.0.8

rosnièka vèelí

0.0.9

Corydoras aeneus

0.0.12

rosnice siná

0.0.4

Megalechis thoracata

0.0.4

ropucha argentinská

0.0.11

Heteropneustes fossilis

0.0.3

pralesnièka straná

0.0.22

Ctenopoma kingsleyae

0.0.4

pralesnièka pruhovaná

0.0.3

Xenomystus sp.

0.0.12

pralesnièka harlekýn

0.0.48

Myloplus rubripinnis

RDB=LC

pralesnièka brazilská

RDB=VU

Epalzeorhynchos frenatum

RDB=VU

pralesnièka batiková

Pleurodeles waltl

labeo èervenoploutvé

0.0.11

Dendrobates azureus

0.0.1

Ancistrus cirrhosus

RDB=LC

pralesnièka azurová

Triprion petasatus

krunýøovec øasnatý

0.0.10

Dyscophus guineti

RDB=VU

Clarias gariepinus

RDB=LC

parosnièka srdíèková

Phrynohyas resinifictrix

keøíèkovec jihoafrický

0.0.1

Kaloula pulchra

0.0.3

Carassius auratus

RDB=LC

parosnièka nádherná

Pelodryas caerulea

karas zlatý

0.0.3

Phyllomedusa hypochondrialis

Bufo arenarum

Acipenser baerii

RDB=LC

listovnice pestrá

Phyllobates terribilis

jeseter sibiøský

0.1.8

Pyxicephalus adspersus

Phyllobates vittatus

Acipenser ruthenus

RDB=NT

hrabatka drsná

0.0.3

Osphronemus goramy

RDB=DD

Theloderma stellatum

0.0.3

RDB=NT

parmièka duhová

ryby (Pisces)

Puntius titteya

dánio pruhované

parmièka purpurová

Danio rerio

Puntius nigrofasciatus

55

0.0.7
RDB=LR

RDB=LR

odchov

stavy

odchov

stavy

ryby (Pisces)
parmièka Schwanenfeldova

bezobratlí (Invertebrata)
0.0.5

sklípkan kadeøavý

Barbodes schwanenfeldii
peøovec skvrnitý

Brachypelma albopilosum

0.0.13

sklípkan plaménkový

Synodontis eupterus
piaraktus plodoravý

0.0.2

veletír obrovský
Pandinus imperator

0.0.3

sklípkan nejvìtí

Pygocentrus nattereri
razbora klínoskvrnná

Theraphosa blondi

0.0.7

Trigonostigma heteromorpha
sekavka nádherná

0.0.4

Botia macracantha
sekavka pøíènopruhá

0.0.1

Botia hymenophysa
sekavka zdobená

0.0.5

Botia almorhae
skalára amazonská

0.0.2

Pterophyllum scalare
sumèík støíbøitý
Schilbe mystus
sumíèek indický

0.0.2
RDB=VU

0.0.1

Mystus vittatus
tetra citronová

0.0.6

Hyphessobrycon pulchripinnis
tetra èerná

0.0.4

Gymnocorymbus ternetzi
tetra krvavá

0.0.6

Hyphessobrycon eques
tetra køivopruhá
Thayeria boehlkei
tetra Sweglesova
Hyphessobrycon sweglesi
tlamovec Lombardùv

0.0.10

Metriaclima lombardoi
tlamovec pestrý
Melanochromis auratus
tlamovec pøíènopruhý

0.0.6
RDB=LC

0.0.16

Pseudotropheus zebra
trnovec høebenoèelý

0.0.1

Brachypelma auratum

Piaractus brachypomus
piraòa Nattererova

0.0.1

0.0.6

Agamyxis pectinifrons
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0.0.6

odchov

1.1.2010
Stavy zvíøat 2010

31.12.2010

Druhy

Jedinci

Druhy

Jedinci

Savci (Mammalia)

70

303

70

304

Ptáci (Aves)

40

147

46

220

Plazi (Reptilia)

38

123

43

129

Obojivelníci (Amphibia)

18

110

17

138

Ryby (Pisces)

38

306

34

241

Bezobratlí (Invertebrata)

4

4

3

8

208

993

213

1040

Celkem
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Odchovy
savci

odchov

savci

(Mammalia)
alpaka

(Mammalia)
1.2.2

vari èernobílý

Vicugna pacos
jelen bìlohubý

0.0.2

vari èervený

1.0

velbloud dvouhrbý  domácí

1.2

voduka èervená

1.0

vydra malá

0.0.3

irafa Rothschildova
Giraffa camelopardalis rothschildi

1.1

Equus caballus
lama krotká

0.1

Lama glama
lemur kata

0.0.1

Lemur catta
lenochod dvouprstý

0.0.1

Choloepus didactylus
lvíèek zlatý

0.0.1

Leontopithecus rosalia
mandril

0.1

Mandrillus sphinx
muntak malý

1.0.1

Muntiacus reevesi reevesi
nilgau

1.1

Boselaphus tragocamelus
osel somálský

0.1

Equus africanus somalicus
sika vietnamský

3.1

Cervus nippon pseudaxis
tamarín pinèí

0.0.1

Saguinus oedipus
tapír jihoamerický

0.0.2

Amblonyx cinerea

Callithrix pygmaea niveiventris
kùò domácí  pony

0.3

Kobus leche kafuensis

Cercopithecus neglectus
kosman zakrslý

2.1

Camelus bactrianus

Prionailurus viverrinus
koèkodan Brazzùv

1.1

Varecia rubra

Pteropus hypomelanus
koèka rybáøská

1.0

Varecia variegata

Cervus albirostris
kaloò pobøení

odchov

0.1

Tapirus terrestris
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2.1

ptáci

odchov

plazi

(Aves)
alexandr malý

(Reptilia)
0.0.3

anolis obrovský

Psittacula krameri
amazoòan pomouèený

0.1

korálovka mexická

0.0.3

korálovka sedlatá honduraská

0.0.2

krajta královská

0.0.2

elva pentlièková
Cyclemys pulchristriata

0.0.1

Lorius chlorocercus
nandu pampový

0.0.3

Rhea americana
papouek konský

2.0

Poicephalus gulielmi
papouek vlnkovaný

0.0.138

Melopsittacus undulatus
páv korunkatý

0.0.1

Pavo cristatus
Falco cherrug
sova pálená

0.1

Tyto alba
sovice snìní

1.1

Nyctea scandiaca
turako fialový

0.0.1

Musophaga violacea
zebøièka pestrá

0.0.7

Taeniopygia guttata
zoboroec vrásèitý

0.0.1

Python regius

Nymphicus hollandicus
lori zelenoocasý

0.0.3

Lampropeltis triangulum hondurensis

Ara militaris
korela chocholatá

0.0.2

Lampropeltis mexicana greeri

Ara ararauna
ara vojenský

0.0.1

Anolis equestris

Amazona farinosa
ara ararauna

odchov

2.0

Aceros corrugatus
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0.0.4

Èinnost ekonomického oddìlení
Jana Èerná

V roce 2010 zamìstnávala Zoologická zahrada Ústí nad Labem 64,70 pøepoètených pracovníkù.

Hodnocení ekonomické situace
Poloka

v tis. Kè

Nákup materiálu
Nákup krmení
Spotøeba pohonných hmot
Elektrická energie
Spotøeba vody + stoèné
Opravy dlouhodobého majetku
Mzdové prostøedky
Odvody z mezd
Odpisy dlouhodobého majetku
Ostatní náklady
Náklady celkem
Trby ze vstupného
Ostatní výnosy (dary )
Zapojení zisku z doplòkové èinnosti (prodej, reklama, nájmy )
Zapojení fondù
Pøíspìvek zøizovatele
Pøíspìvek Ministerstva ivotního prostøedí na provoz
Pøíspìvek Úøadu práce Ústí nad Labem
Ostatní výnosy
Výnosy celkem
Hospodáøský výsledek (zisk)

Nejnákladnìjí polokou organizace
jsou mzdové náklady vèetnì odvodù.
Prùmìrnì dosahovaná hrubá mzda
v roce 2010 èinila 16.368 Kè na

jednoho pracovníka.
Dalí
významnou
nákladovou
polokou jsou náklady na krmení

1

2.663,00
3.418,00
522,00
3.542,00
1.521,00
1.680,00
14.477,00
4.938,00
6.990,00
7.117,00
46.868,00
8.122,00
1.560,00
1.352,00
4.990,00
25.676,00
2.136,00
1.967,00
1.070,00
46.873,00
5,00
(foto 1). V roce 2010 èinila spotøeba
krmení 3.418 tis. Kè, z toho 3.337 tis. Kè
bylo krmení pro zvíøata umístìná v zoo.
Z této èástky si zoologická zahrada
vytvoøila sama krmení za 674 tis. Kè.
Jedná se o výrobu sena, zelené píce,
odchov myí a potkanù a ostatního
krmení spotøebovaného v roce 2010.
Zbylých 81 tis. Kè je spotøeba krmení
pro psy a koèky umístìné v Centru
pro zvíøata v nouzi (útulek), které je
souèástí Zoo Ústí nad Labem.
Náklady na elektrickou energii jsou
v roce 2010 rozdìleny na náklady
na elektrickou energii pro bìnou
spotøebu (1.612 tis. Kè) a spotøebu
elektrické energie na chod tepelných
èerpadel pouívaných pro vytápìní
celé zoo (1.834 tis. Kè). Èástka 96 tis. Kè
je spotøeba elektrické energie v Centru
pro zvíøata v nouzi.
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kryt ze zisku z doplòkové èinnosti zoo
(nájmy, reklama, prodej zboí ) ve
výi 10,01 Kè, dále z pøíspìvkù od
zøizovatele ve výi 251,05 Kè a pøíspìvku
od Ministerstva ivotního prostøedí ve
výi 15,81 Kè. MP pøispívá na krytí èásti
nákladù na chov ohroených druhù
zvíøat a handicapovaných zvíøat
umístìných v zoo. Prostøedky z MP
byly pouity na èásteènou úhradu
nákladù na krmení, energie, veterinární
péèi chovaných zvíøat, èlenství Zoo
Ústí nad Labem ve svìtových svazech
a sdrueních zoologických zahrad.

2

Zvýení nákladù na vodu v roce
2010 bylo dùsledkem nárùstu ceny
vodného a stoèného, co se promítlo
i do zvýení celkových nákladù oproti
roku 2009. Nejvìtími spotøebiteli vody
jsou lachtani, tuleni a tapíøi (foto 2).
Prostøedky vynaloené na opravu
dlouhodobého majetku z provozního
rozpoètu zoo zahrnovaly: opravu
motorových vozidel, opravu bytového
fondu, správní budovy, pronajímaných
prostor, strojù a zaøízení.
Významnou polokou jsou i investice
a opravy z prostøedkù zøizovatele
a fondù zoo: byla dokonèena
rekonstrukce dolního vstupu do zoo
a zahájena stavba nového pavilonu
zeber Hartmannové.

za pøíplatek ke vstupnému za jízdu
vláèkem (foto 3).
Dosaená prùmìrná cena vstupného
za rok 2010 vèetnì pøíplatku na vláèek
èinila 60,13 Kè, co je o 1,66 Kè více
ne v roce 2009. Je to dáno zvýením
poplatku za vláèek v roce 2010, aèkoli
prùmìrné náklady na 1 vstupenku
byly v roce 2010 337 Kè. Rozdíl mezi
zaplacenou
cenou
vstupného
a skuteènou cenou 1 vstupenky je
3

Vlastní výnosy organizace zahrnují
pøíjmy ze vstupného, pronájem,
reklamu a dary od sponzorù.
V roce 2010 dolo k poklesu
návtìvnosti. Procento plnìní plánu
treb ze vstupného zùstalo na 93 %.
Jedná se o trbu ze vstupného a trbu
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Dosaená návtìvnost za rok 2010 je
135.064 návtìvníkù, tj. o 32.800 ménì
ne ve stejném období roku 2009.
Sníená návtìvnost zhorila výnosovou
èást rozpoètu o 1,972 tis. Kè.
V doplòkové èinnosti za rok 2010 byly
pøíjmy tvoøeny pøíjmy z nájmu bytù
a nebytových prostor ve výi 960 tis. Kè,
pøíjmy z reklamy 1.397 tis. Kè, trbami
z prodeje zboí 318 tis. Kè a ostatními
pøíjmy 754 tis. Kè (pøíjmy ze skákacího
hradu, prodeje krmení v dìtském
koutku zoo, provize od dodavatelù
zboí, pøefakturace energií u nájmù
atd.).

Èinnost provoznì-technického oddìlení
Jiøí Hanzlík

1

Z kadodenní èinnosti lo pøedevím
o dílenské práce:
 tesaøské, truhláøské, zednické, elektrikáøské, zámeènické a vodoinstalaèní
i o svépomocnou opravu vozového
parku; vechny tyto práce byly oddìlením komplexnì zajiovány vèetnì
výbìru a realizace dodávek vhodných materiálù;
 zednické práce pøi opravách vnitøních i venkovních povrchù jednotlivých pavilonù, betonáe konstrukcí
a opravy cihlových i kamenných zdí;

Svými støedisky údrby, dopravy a zahradnictví se oddìlení podílelo na pøeváné èásti oprav, investic a údrbì.
Pøi sníení finanèních zdrojù bylo nutno
nìkteré závady a havárie odstraòovat
provizornì nebo náhradním øeením
z hlediska úspor nákladù. Výsledkem
toho je neustále se zhorující technický stav budov, výbìhù, expozic,
zaøízení, vybavení i pouívané techniky (foto 1). Plnìní základních kadodenních úkolù kromì výkonù vlastních
pracovníkù zoo spoèívá v koordinaci
nìkterých prací externích dodavatelù.
Hlavní dùraz je kladen na bezpeènost
pøi práci na objektech s nekontaktními
zvíøaty, kde jsou dodavatelé nuceni
upravovat své zaité postupy a musejí
plnì respektovat pokyny pøedávané
jak techniky zahrady, tak pracovníky
zoologického oddìlení.

Kromì zmínìných pracovníkù byli do
provozù zaøazeni ètyøi noví pracovníci,
kteøí mají pùlroèní smlouvu s agenturou zajiující nástupní praxi absolventù. V truhláøské dílnì mají zajitìnu
smluvní praxi dva studenti 3. roèníku
odborného uèilitì. Ti docházejí vdy
jednou za dva týdny a plnì se nám
osvìdèili. I v uplynulém roce byly uzavøeny smlouvy a objednávky na nìkteré odborné práce a profese, jako zámeèník, instalatér, topenáø a zednické
práce vìtího rozsahu. Takto pak bylo
oddìlení schopno zajistit základní
potøebné opravy a odstranìní havárií,
které z celoroèního provozu vyplynuly.

2

V roce 2010 se opìt projevilo jako
velmi výhodné uzavøení smlouvy s Úøadem práce v Ústí nad Labem, i kdy
na konci hodnoceného období v celé
zoologické zahradì poklesl pùvodní
poèet z 20 u pouze na 14 pracovníkù
se statutem veøejnì prospìných prací. S ohledem na stav státního rozpoètu vak Úøad práce avizoval koncem
roku zásadní sníení poètu tìchto
pracovníkù do budoucího roku, a tak
zùstává otázkou, na kolik pracovníkù
se podaøí pro pøítí rok uzavøít smlouvu.
64

 truhláøské a tesaøské práce pøi údrbì spojené s chovem zvíøat, zvlátì
pak pøi výrobì pøístøekù, opravách
zastøeení a výmìnì nìkterých ji nevyhovujících døevìných komponentù
objektù, výbìhù i expozic;
 komplexní elektroúdrba vèetnì
dodávek nových zaøízení a výhodnìjích, levnìjích a úspornìjích osvìtlovacích systémù;
 opravy kovových oplocení i døevìné
kulatiny kolem výbìhù a cest v areálu
zoologické zahrady;
 zajitìní separace, skladování a dispeèink odvozù vekerého komunál-

 byla uzavøena smlouva o pronájmu
èásti technického objektu bývalých
kolních dílen; pronájemcem se stala
firma korpil a zoo se podaøilo s touto
firmou uzavøít výhodnou dohodu o zajitìní servisu vozového parku;

3

 zahradnické støedisko zabezpeèovalo v sezónì estkrát týdnì (s výjimkou
nedìle) sekání a dodávku zeleného
krmení s jeho rozvozem dle rozpisu
zoologie; zásadní podíl mìlo støedisko
i na pøípravì sena z pronajatých pozemkù a naváení vìtví stromù (okusu) minimálnì dvakrát týdnì pro velký
okruh chovaných zvíøat;

ního a ivoèiného odpadu (foto 2)
vzniklého z èinnosti zahrady a nájemcù;
 pravidelné revize elektrického náøadí
a rozvodù elektøiny a revize plynových
rozvodù dle plánu revizí pro jednotlivé
objekty zoo;
 ve spolupráci s vybranou agenturou
pokraèovala nonstop 24hodinová
ostraha areálu a úklidové práce pøi
provozu dvou veøejných WC a kafilerního boxu pro potøeby mìsta Ústí nad
Labem i Zoo Ústí nad Labem;
 ve spolupráci se správcem bytového
fondu byly na základì dodatku uzavøené mandátní smlouvy zajitìny nezbytné opravy na objektech slouících
pro bydlení na základì uzavøených
nájemních smluv sluebních bytù.
V minulém roce byl navýen poèet
sluebních bytù na stávajících devìt,
jednak nastìhováním zamìstnancù
do domku èp. 557/17 a novì pak do
zrekonstruovaného domku èp. 559/19.

 svépomocné zpracování zadávacího i provádìcího projektu pro
výstavbu nového ustájení zeber ve
spolupráci technického a zoologického oddìlení vèetnì vydání územního
rozhodnutí o umístìní stavby a stavebního povolení; v záøí pak byla vlastní
stavba zahájena zemními pracemi vybraným zhotovitelem s pøedpokládaným dokonèením v jarních mìsících
následujícího roku;
 byla provedena komplexní rekonstrukce vstupní èásti do areálu zoo
z Dráïanské ulice spolu s pøestavbou bývalého kinosálu ve správní
budovì na novou prodejnu suvenýrù
s vybudováním nového samostatného vstupu do prodejny (foto 4); celá
novì upravená vstupní èást pak byla
slavnostnì pøedána do uívání návtìvníkùm pøi zahájení letní sezóny
dne 2. dubna;
4

Hlavní provedené opravy a výkony:
 odstranìní následkù pøívalových
deù v srpnu roku 2010 (foto 3); byla
provedena oprava (èásteènì svépomocí pracovníky údrby a èásteènì
dodávkou prací firmou Mrázek);
 projednání a následné uzavøení
nových smluv na pronájem pozemkù
(sousedních luk nad areálem zoo)
slouících pro zajitìní zeleného krmení od kvìtna do øíjna;
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 støedisko autodopravy zajiovalo po
celý rok dopravní obsluhu a èásteèný
servis strojù a aut naeho autoparku
s ohledem na potøeby provozu celé
zoo;
 v jarních mìsících byla dokonèena
pøístavba správní budovy Centra pro
zvíøata v nouzi, koncipovaná jako boxy
pro handicapovaná zvíøata; souèástí
tohoto rozíøení budovy byla realizace
ústøedního topení a dalích drobných
úprav okolí;
 dodavatelsky byla po nìkolika pokusech zahájena nejnutnìjí oprava
støechy pavilonu elem; støecha byla
oèitìna, novì bylo provedeno oplechování a zednicky upraveno severní
prùèelí støení nadstavby, kudy do
pavilonu pøi kadém deti zatékalo;
vlastní izolace ploché støechy a èásteènì naruená atika zatím na svoji
generální opravu èekají;
 pøed otevøením letní sezóny se nám

a v zimních mìsících sjízdnost vech
komunikací a chodníkù odstranìním
snìhu a solením namrzlých hlavních
obsluných cest; koncem roku se podaøilo získat nové technické zaøízení,
a sice sypaè s pluhem na podvozku
kultivaru, který by mìl pøispìt k rychlejímu zajitìní sjízdnosti hlavních obsluných tras v zimních mìsících;
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 v druhé polovinì roku je pak zahájena celková pøestavba expozice
vodních ptákù; byla ji provedena
oprava hlavního bazénku, novì byla
vystavìna døevìná lávka pro návtìvníky (foto 6); nyní jetì zbývá dokonèit
oplocení expozice, opravu odkanalizování budovy a finální zahradnické
práce;
podaøilo svépomocí dokonèit úpravu
technického zázemí restaurace Koliba, kterou si vynutily hygienické pøedpisy a bylo ji nutno zajistit pro bezproblémový pronájem této restaurace;
pøistavìna byla vstupní èást pro zásobování, sklad potravin, atny a sociální
zaøízení pro personál a zároveò byla
modernizována kuchynì, umývárna
nádobí a èást terasy pro návtìvníky;
 v závìru roku bylo pøistoupeno k první etapì rekonstrukce zimovitì, která
spoèívala v rozíøení zimní ubikace
pro aligátora (foto 5) spojením dvou
boxù, v jejich prohloubení a úpravì
tvaru podlahy, v zateplení celého
novì upraveného prostoru a zajitìní
ohøevu vody v bazénu; dalím krokem
ke zlepení technicko-tepelných parametrù byla komplexní výmìna oken
a dveøí celého objektu provedená
pøed pøíchodem zimy;
 v rámci sniování tepelných ztrát
objektù jsme pøistoupili k výmìnì nejvìtích oken správní budovy osazením
dvou plastových oken o rozmìrech
4 x 5 m, èím dolo ke sníení tepelné
ztráty východního prùèelí budovy;
kromì této výmìny byla provedena
té výmìna dvou oken a balkonových
dveøí hlavní pokladny z hledisek tepelné pohody a hlavnì bezpeènostního
zajitìní místnosti;

strukce sociálního zaøízení vèetnì
opravy vech vnitøních povrchù, výmìna oken, dodání nové kuchyòské
linky a opravy napojení sítí; v rámci
modernizace bytového fondu byla
dodána nová kuchyòská linka i do
bytu v domku èp. 558; dalím zámìrem je pokraèování úpravy bytových
jednotek v areálu zoo;
 po celý rok zajiovalo oddìlení svoz
kvìtin od obèanù mìsta, kteøí reagovali na výzvu a darovali pøerostlé
kvìtiny pro výzdobu pavilonù; kromì
tohoto dovozu kvìtin probíhala velmi
intenzivní èinnost zahradnického støediska, posíleného pracovníky z Úøadu
práce, a to jak v pøípravì rostlin ve
ètyøech sklenících, tak v samotné
údrbì a obnovì zelenì v areálu celé
zoo; zahradnické støedisko provádìlo
komplexní dohled nad celkovou úpravou zahrady, zajiovalo rozsáhlý úklid
6

 v prùbìhu roku 2010 byl ukonèen
podnájem bytové jednotky v centru
mìsta v ulici Masarykova 60, která
slouila jako jeden ze sluebních bytù;
byla vak stavebnì upravena bytovka
v domì èp. 559, kde probìhla rekon66

 i v uplynulém roce projídìl areálem
zoovláèek, který dopravuje návtìvníky od vstupní pokladny do nejvyího
bodu areálu, kdy zdolává pøevýení
necelých 100 metrù, a pøispívá tím
k vìtí spokojenosti návtìvníkù;
vláèek je i ádanou atrakcí bìhem
nìkterých akcí poøádaných naím
zøizovatelem, a proto jej mohli obyvatelé mìsta vidìt jak pøi velikonoèním
jarmarku, tak pøi vánoèních trzích na
hlavním námìstí ve mìstì;
 s pøispìním zøizovatele, který poskytl
finanèní prostøedky, se nám podaøilo
zajistit veøejnou soutì o dodávku
nového traktoru; nejvýhodnìjí se
nakonec stala nabídka na dodávku traktoru New Holand, který bude
dodán pøed zahájením jarních zahradnických prací a urèitì pøispìje
ke zkvalitnìní èinnosti zahradnického

7

Pøehled nejvìtích oprav a investic:
V prùbìhu roku 2010 bylo realizováno
nìkolik vìtích akcí, které stojí za podrobnìjí informaci. Zásadními zdroji
financování byly dotace Magistrátu
mìsta Ústí nad Labem (MmÚ) na investice a Fond reprodukce majetku,
který byl v prùbìhu roku doplòován
odpisy majetku a neinvestièními dotacemi odboru MOSK MmÚ.

Boxy pro handicapované ivoèichy v areálu Centra pro zvíøata
v nouzi  Ústí nad Labem na Severní
Terase:
støediska;
 byla novì uzavøena smlouva s dodavatelem elektrické energie ÈEZ
Distribuce; po dvouletém odbìru od
firmy United Energy Trading se od 1. 1.
2011 vracíme opìt k pøedchozímu
dodavateli; nárùst spotøeby elektrické
energie po zmìnì systému vytápìní
areálu z obnovitelných zdrojù znamenal, e náklady na poøízení této
energie patøí k nejvìtím výdajovým
polokám rozpoètu; zde je ale nutno
podotknout, e pokud by zoo zùstala
u pùvodního systému vytápìní pomocí parních výmìníkù, byly by náklady
na vytápìní nìkolikanásobnì vyí,
navíc zastaralý a nevýhodný systém
by zøejmì zkolaboval;
 pøi zajitìní úpravy vody malého
vnitøního odstavného bazénu pro
lachtana se nám podaøilo získat od
firmy Sped Tempus jednu tunu soli
jako dar;
 z hlediska provozu sleduje oddìlení
plnìní vekerých nájemních smluv
v bytových a nebytových prostorách,
zpracovává podklady pro vekerá
zúètování záloh za sluby poskytované
nájemcùm a dodané energie z naich rozvodù;

cí modul mìøení a regulace celého
tepelného systému zahrady; v rámci
tohoto vyhodnocení bylo vysloveno
kladné hodnocení funkce systému,
i kdy se zahrada musela potýkat s nìkterými dílèími závadami; celý systém
vytápìní bude pøedán zhotovitelem
po úplném uplynutí sedmileté záruèní
doby v øíjnu roku 2012;
 v roce 2010 zùstal naím mobilním
operátorem T-Mobile Czech Republic,
operátorem naich pevných linek zùstává i nadále GTS Novera;
 zástupci provoznì-technického oddìlení se zúèastnili obou zasedání stavební komise UCSZ, která probìhla ve
Dvoøe Králové nad Labem (jaro 2010)
a v Zoo Jihlava (podzim 2010); obì
zasedání pøispìla k prohloubení spolupráce mezi zahradami spolu s výmìnou plodných zkueností z provozù.

8

 v listopadu probìhlo vyhodnocení
pìtiletého provozu novì realizovaného systému vytápìní celého areálu;
byly upøesnìny nìkteré smluvní vztahy
s odbornou firmou, která zajiuje pozáruèní opravy tepelných èerpadel,
a dále byla prodlouena smlouva
s firmou, která vytvoøila øídicí ovláda67

Byla dokonèena pøístavba severozápadního køídla hlavní budovy
Centra pro zvíøata v nouzi na Severní
Terase. Novì tak vznikly tøi nové boxy
pro handicapovaná zvíøata, sklad
a kotelna. Svým charakterem, tvarem
a èlenìním výstavby nová èást zdìné budovy vhodnì doplnila stávající
objekt o chybìjící prostory (foto 7).
Pøi dostavbì byla zmìnìna koncepce
vytápìní celé budovy, kdy byly pùvodní pøímotopy, umístìné v jednotlivých
místnostech, nahrazeny centrálním
rozvodem ústøedního topení s novým
elektrickým kotlem. V rámci této akce
byla provedena úprava okolního terénu stavby. Stavba byla úspìnì kolaudována v bøeznu 2010.
Celkové náklady  662.859,96 Kè
(bez DPH)

riéru prodejny.
9

Koliba:
V rámci této investièní akce byla
provedena úprava vnitøních prostor
restaurace Koliba, kde byly z podnìtu
KHS pùdorysnì zmìnìny nìkteré místnosti stávajícího zázemí provozovny.
Jednalo se hlavnì o pøístavbu skladu
a sociální zaøízení (foto 8), které je
nyní pøístupné z novì vybudované
atny zamìstnancù. Zmìnou dispozic
byly vytvoøeny optimální podmínky
provozu, plnì vyhovující jak rozsahem,
tak kvalitou. Zároveò byl kompletnì
vymìnìn povrch podlah, kdy byla
z hlediska bezpeènosti poloena
protiskluzová dlaba. Souèasnì byly
provedeny nové obklady a novì byly
opraveny vekeré vnitøní povrchy zázemí restaurace. Souèástí oprav bylo
osazení nového odsávání par z kuchynì. Dokonèení povrchù stìn vymalováním a nátìry fasády si provedl

nájemce ve své reii pøed zahájením
letní sezóny 2010, a tím byla rekonstrukce komplexnì dokonèena.

Celkové náklady  342.000,30 Kè
(bez DPH)

Spodní vstup:
Tato investièní akce znamenala úpravu stávajícího kinosálu v hlavní správní
budovì a zmìnu jeho vyuití na obchod se suvenýry. Byl vytvoøen nový
vstup z prùèelí správní budovy vèetnì
nové døevìné rampy. Dále byla provedena výmìna tøí oken a vstupních
venkovních dveøí. Vnitøní vybavení
bylo zajitìno pronájemcem, který
provedl finální dokonèení úprav inte-
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Souèástí akce byla modernizace
objektu hlavní vstupní pokladny
z Dráïanské ulice (foto 9), která
pøedstavovala kompletní výmìnu
støení krytiny za novou krytinu Cembrit
èerné barvy. Venkovní úpravy fasády
byly provedeny v pùvodním èlenìní,
které koresponduje s fasádou hlavní
správní budovy. Byly vymìnìny vekeré výplnì otvorù. V dùsledku vnitøních
úprav byla zruena prodejna rychlého
obèerstvení a po modernizaci lze nyní
odbavovat návtìvníky zoo dvìma
vstupy a pokladnami. Nový vstup byl
kompletnì vybudován v místì ocelového oplocení a tvoøí teï pøirozený
vstup do zoo dvìma rovnocennými
vstupními branami. V rámci dokonèení vstupù byla vude poloena zámková dlaba stávajícího barevného
odstínu a tvaru. V rámci modernizace
vnitøní èásti pokladny bylo provedeno zateplení objektu, modernizace
sociálního zaøízení, zazdìní trezorù,
osazení elektronického zabezpeèení
objektu proti vloupání a kamerové
monitorování vnitøku pokladny. Do
opraveného objektu byl vyroben nábytek pøímo podle potøeb a rozmìrù
hlavní vstupní pokladny.

Celkové náklady  1.001.083,33 Kè
(bez DPH)

Ustájení zeber:
Byla zpracována projektová dokumentace a zahájena výstavba nového pavilonu ustájení zeber Hartmannové. Tato realizace byla vynucena
havarijním stavem stájí, které byly pøed
30 lety provedeny formou neizolované
døevostavby.
V záøí byly zahájeny zemní práce pro
vlastní pavilon a opìrnou zeï, která je
nutná ze statického hlediska (foto 10).
Do konce roku byla tato opìrná zeï,
vysoká a 420 cm, vybudována.
Svépomocí byla demontována èást
stávající døevìné ubikace zeber.
Dodavatel stihl pøed nástupem zimy
provést ve stavební èásti stájí základy,
hrubé podlahy, èást izolací (foto 11),
svislé nosné konstrukce a podstatnou
èást tesaøských krovù. Vlivem nástupu
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pomìrnì chladné zimy byly v druhé
pùli listopadu vekeré mokré procesy
a zednické práce pøerueny. Zahájena byla dílenská výroba pozinkovaných kovových konstrukcí 12 boxù, kte-

ré se sestaví a na èistých podlahách.
Ze smluvního hlediska dolo k posunutí
pùvodního termínu dokonèení stavby
a na jarní mìsíce roku 2011.

Pøedpokládané náklady  3.500.000 Kè
(bez DPH)

Závìr:
Navzdory nepøíznivým finanèním podmínkám by mìl i nadále zùstat trend
poskytovaných oprav, slueb a servisu
ostatním oddìlením z hlediska kadodenního provozu zahrady v souladu
se snahou o zvýení pøílivu návtìvníkù. Zároveò bychom se mìli z hlediska
potøeby chovu a rozmnoování zvíøat,
co je hlavním úkolem moderní zoo,
zamìøit na zkvalitnìní vech naich
výstupù. Pevnì vìøím, e se fyzický
stav budov, expozic a celého zázemí
nepodepíe na poklesu poètu návtìvníkù a toku penìz a e se nám
podaøí alespoò èásteènì udret chod
oddìlení ve stávajícím objemu.
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Èinnost vzdìlávacího a propagaèního oddìlení
Ing. Vìra Vrabcová
Naopak horké léto s extrémnì vysokými teplotami návtìvì zoo také nepomohlo (pokles o 10 802 osob). Nutno
dodat, e nií návtìvnost zaznamenaly i ostatní èeské a slovenské zoologické zahrady (s výjimkou Zoo Plzeò
a Zoo Bratislava), ale v procentuálním
vyjádøení se stejnì Ústí nad Labem
v porovnání s rokem 2009 ocitá a
v závìru pomyslné tabulky (19,54 %).

1

Celková návtìvnost ústecké zoologické zahrady je sledována ji od roku
1955, co ukazuje tab. 1.

SPOLUPRÁCE S MÉDII

V roce 2010 prolo oddìlení vzdìlávání a propagace nìkolika personálními
zmìnami, které je velice tìké hodnotit z hlediska kladù a záporù bez
hlubího prùzkumu navazujícího na
vnìjí obraz zoo smìrem k veøejnosti.
Na zaèátku roku se oddìlení skládalo ze dvou stálých pracovnic (jedna
v hlavním pracovním pomìru, druhá
v rámci smlouvy s Úøadem práce),
dále na oddìlení pracovala externí
grafièka na ètvrt úvazku a pracovník
zabývající se èinnostmi souvisejícími
s videotechnikou, webem a PC, také
na ètvrt úvazku. Od listopadu 2010
na oddìlení pøibyla v rámci pùlroèní
praxe absolventka S. Na konci roku
vak skonèila termínovaná spolupráce
s Úøadem práce, take dotyèná stálá
pracovnice, která je ji na oddìlení zapracována a je tudí pro zoo velkým
pøínosem, pravdìpodobnì pøejde
na systém OVÈ. I pøes tato úskalí se
pracovníci snaili neomezovat èinnost
oddìlení, a ji se jednalo o akce
pro veøejnost, spolupráci se kolami
v rámci provádìní výukových programù, o aktualizaci webových stránek,
informování médií èi dalí dílèí aktivity.
Zásadním zpùsobem vak byla redukována marketingová èinnost, kdy zoo
v roce 2010 v dùsledku krácení finanèních prostøedkù jednak vùbec nevyuívala placenou inzerci a snaila se
spíe vyuívat vzájemnou spolupráci

(foto 1)

Spolupráce s médii je stabilizovaná
a jednotliví redaktoøi jsou o vech novinkách i akcích, které se v zoo konají,
informováni prostøednictvím elektronické poty. Záleí vak na rozhodnutí
redakcí, zda pøíspìvek zveøejní èi nikoli. Spolupráce s jednotlivými subjekty
se týká nejen oblasti tohoto regionu,
ale rámcovì i celé republiky.

V roce 2010 navtívilo ústeckou zoologickou zahradu celkem 135 064
návtìvníkù, z toho bylo 66 233 dospìlých a 68 831 dìtí. Po tøech letech
(20072009), kdy se koneènì podaøilo
návtìvnost zvýit a pøekonat hranici
160 tisíc osob, jsme se bohuel vrátili
opìt zpátky na úroveò pøedchozích
let (graf 1). V porovnání s rokem
2009 poklesla návtìvnost pomìrnì
výraznì, a to o 32 800 osob. Na tento
negativní výsledek mìla vliv pomìrnì
dlouhá zima a chladné jaro, v mìsících bøeznukvìtnu byl zaznamenán
pokles o 23 574 osob oproti roku 2009.

Televize  Jednotlivé zajímavé reportáe byly odvysílány v celostátním
zpravodajství TV Nova, TV Prima
a Èeské televize. V rámci regionálního zpravodajství vysílá reportáe ze
zoo nejèastìji TV R1 Lyra. Na podzim
probìhlo v Èeské televizi na Kavèích
horách natáèení o nejatraktivnìjích
mláïatech roku 2010, které bylo odvysíláno v nedìlním dìtském poøadu
Studio Kamarád. V areálu zoologické
zahrady se na konci roku natáèelo nìkolik dílù populárního poøadu Chcete
mì? se Zdeòkem Srstkou, které se týkaly pìti ohroených èi návtìvnicky

v oblasti výmìny reklamních poutaèù na rùzných turisticky významných
místech, jednak se této èinnosti nikdo
cílenì a komplexnì nevìnoval.
NÁVTÌVNOST

Graf 1.
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Tab. 1
Rok

Dìti

Dospìlí

Celkem

Rok

Dìti

Dospìlí

Celkem

1955

-

-

56443

1983

70755

71547

142302

1956

-

-

40307

1984

73686

76964

150650

1957

-

-

57151

1985

79585

77778

157363

1958

-

-

70977

1986

89148

84545

173693

1959

34940

40696

75636

1987

83662

80987

164649

1960

36525

39110

75635

1988

85759

92384

178143

1961

46495

36521

83016

1989

76072

83415

159487

1962

42883

47139

90022

1990

61999

65302

127301

1963

40483

44027

84510

1991

54183

58410

112593

1964

45265

44734

89999

1992

63777

63691

127468

1965

39888

48349

88237

1993

62688

63297

125985

1966

39635

46716

86351

1994

61645

53938

115583

1967

38912

44252

83164

1995

65824

57668

123492

1968

30110

42039

72149

1996

74511

62220

136731

1969

35523

38174

73697

1997

73959

64451

138410

1970

29352

33248

62600

1998

74555

64258

138813

1971

22550

45931

68481

1999

81911

70794

152705

1972

21600

51303

72903

2000

81532

67456

148988

1973

32942

42255

75197

2001

74995

60615

135610

1974

42947

37356

80303

2002

72938

56365

129303

1975

45433

43277

88710

2003

65484

60725

126209

1976

70044

30303

100347

2004

64233

60053

124286

1977

79909

30425

110334

2005

74275

60153

134428

1978

59298

51756

111054

2006

74284

65072

139356

1979

56544

53680

110224

2007

77995

87240

165235

1980

60865

54047

114912

2008

80900

83597

164497

1981

70129

73978

144107

2009

84568

83296

167864

1982

74300

66911

141211

2010

68831

66233

135064

populárních druhù zvíøat chovaných
v ústecké zoo (foto 2).
Rozhlas  Zpravodajství o novinkách
probíhalo v rùzných rádiích, jako jsou
napø. Èeský rozhlas Sever, Hitrádio FM
Labe, Rádio Blaník a dalí. Hlavním
mediálním partnerem, který smluvnì
zajiuje pravidelné zveøejnìní kulturních programù v zoo, je Èeský rozhlas
Sever. Zde byli pracovníci zoo v prùbìhu roku nìkolikrát hosty v pøímém
vysílání.
Tisk  Obyvatelé ústeckého regionu
jsou informováni zejména prostøednictvím Ústeckého deníku, pøípadnì
dalích lokálních mutací Deníkù Bohemia a regionálních stránek MF Dnes,
Práva, Blesku, Aha a Metra, dále

také v týdenících Nae adresa (do
poloviny roku) a Sedmièka. Do ostatních regionù jsou novinky dodávány
prostøednictvím ÈTK. Dále vyuíváme
nìkteré celostátní èasopisy (Chytrá
ena, Ekolist atd.), pravidelné informace o akcích a novinkách se objevují
v Nových ústeckých pøehledech èi
v Mìstských novinách.
Internet  Kromì dvou vlastních
webových stránek (www.zoousti.cz
a www.choboti.cz), které jsou pravidelnì aktualizovány, se informace o zoologické zahradì objevují na rùzných
informaèních stránkách a serverech
(Magistrát mìsta Ústí n. L. apod.).
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AKCE PRO VEØEJNOST
Poøadù a akcí pro dìti i dospìlé se
uskuteènilo celkem 29. Jednalo se
o vlastní celodenní programy, dále
akce, které byly pøipraveny ve spolupráci s dalími partnery, soutìe
a kvízy, kterých se návtìvníci zúèastòují na základì vlastního rozhodnutí, èi
výstavy s nejrùznìjí tematikou (jedna
mimo zoo). Propagaci na vlastní akce
si zoo zajiuje sama pøedevím prostøednictvím výlepové sluby v mìstské hromadné dopravì, informacemi
na oficiálních webových stránkách,
elektronickou potou médiím a jednotlivým kolám. Vyuívá se také mediálního partnerství s Èeským rozhlasem Sever, pravidelnì se informace
o poøádaných akcích objevují rovnì

na rùzných informaèních serverech èi
formou motivaèních èlánkù ve vìtinì
deníkù.

2

Pøehled poøadù:
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ LETNÍ SEZÓNY
(3. 4. 2010)
V rámci programu byly pro návtìvníky pøipraveny novinky z oblasti návtìvnického servisu i nových zvíøat.
Byla slavnostnì otevøena nová prodejna suvenýrù, v novém hávu se
pøedstavila spodní vstupní pokladna.
Dalí zastavení bylo u orangutana
Ferdy, který se stal vítìzem ankety
o nejoblíbenìjí zvíøe uplynulého roku.
U pavilonu opic probìhly køtiny mládìte mandrila rýholícího, jeho kmotrem se stal zpìvák Martin Maxa, který
v závìru programu zazpíval i nìkolik
písnièek. V pavilonu exotária probìhlo
zahájení výstavy fotografií Zoo v zimì,
u venkovního výbìhu pavilonu elem
byli pøedstaveni zcela noví obyvatelé
 pár levhartù obláèkových. V hale
pavilonu probìhlo vyhláení výhercù ankety Zvíøe roku 2009 a pøedání
cen vylosovaným vítìzùm, kterého
se zúèastnili i vichni partneøi soutìe
(foto 3). Byl pøipraven i doprovodný
program  aktivity a soutìe pro dìti
a informaèní stánky s Magazínem
Koktejl, Centrem Babylon Liberec a ústeckou organizací YMCA.

3

MEZINÁRODNÍ DEN ZEMÌ
(24. 4. 2010)
Program byl vìnován aktivitám zamìøeným na mezinárodní kampaò EAZA
na záchranu evropských elem Living
together (ijeme tu spoleènì). V areálu zoo byla pøipravena stanovitì, kde
si dìti z pìti základních kol a skauti
z Netìmic pøipravili tzv. projektový den
 hry, soutìe, tvoøivé dílny, informace
o ohroených druzích elem a dalí
aktivity související s kampaní. Dalí aktivity se odehrávaly u restaurace Koliba
 ètyøikrát rùzné divadelní pøedstavení
secvièené dìtmi Z, soutìe, hudební
vystoupení a vyhodnocení soutìe
pro støedokoláky o nejlepí webové
stránky na téma kampanì. Na závìr
probìhly køtiny antilopy jelení (kmotr
a adoptivní rodiè  Magazín Koktejl).

4
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za tøídìní. Akce se konala ve spolupráci s Ústeckým krajem a firmami Envicon a EKO-KOM. Hlavní program se
soutìemi, písnièkami a hosty se konal
u restaurace Koliba, ale také v okolí
a v celém areálu zoo byla pøipravena
øada dalích stanovi se soutìemi,
kterých se mohly zúèastnit vechny
dìti. Jako host vystoupil David Deyl
a pøedstavila se Tereza Kerndlová,
kmotra naeho letoního superodchovu  samièky tulenì obecného.
Slavnostní køtiny probìhly na závìr ve
spodní èásti zoo u bazénu s tuleni.

5

VÁCLAVSKÝ DEN S RWE A S RÁDIEM
BLANÍK (28. 9. 2010)
PTAÈÍ DEN (1. 5. 2010)
Pro zájemce o Ptaèí den bylo v èasných ranních hodinách pøipraveno
putování za ptaèím zpìvem, pozorování volnì ijícího ptactva a ukázka
odchytu a kroukování. Zaèátky byly
stanoveny na 5:00, 6:00 a 7:00 hodin,
celkem se zúèastnilo 22 milovníkù
pøírody. Partnerem akce byla Èeská
spoleènost ornitologická a Muzeum
mìsta Ústí nad Labem.

DÌTSKÝ DEN S ÈESKÝM ROZHLASEM
SEVER (29. 5. 2010)
Zábavný program na terase restaurace Koliba s divadelním pøedstavením Vandy a Standy, vystoupením
dìtských kroukù DDM a dalích
souborù, soutìemi o ceny a dìtskou
diskotékou. Soutìe a dalí informaèní stanovitì byly k dispozici v celém

areálu zoo, na závìr se konaly køtiny
tøí mláïat irafy Rothschildovy. Kmotry
byly Èeský rozhlas Sever, Urula Kluková a Kateøina Kornová (foto 4).

PØED VYSVÌDÈENÍM DO ZOO
(25. 6. 2010)
Akce pro hromadnou návtìvu vech
typù kol v dopoledních hodinách
 vstup pro áky i pedagogický doprovod zdarma, byl pøipraven doprovodný program, soutìe a prezentace
spoleènosti EKO-KOM Tonda Obal na
cestách, malování na asfalt, skákací
irafa, velkoploná trampolína a zoovláèek.

ROZLOUÈENÍ S PRÁZDNINAMI
(11. 9. 2010)
aneb Veselé dovádìní vezeme vám

6

Zábavné odpoledne pod vedením
Rádia Blaník, které pøipravilo soutìe
a dìtskou diskotéku. Pùvodnì plánované pøedstavení pro dìti s Pimpulou
a Bimbulou se ale nakonec kvùli velké nepøízni poèasí a nízké návtìvì
neuskuteènilo. Pøesto se programu
zúèastnil vzácný host  zpìvák Václav
Neckáø, který zazpíval nìkolik písnièek
ze svého repertoáru a na závìr pokøtil
dvojèata asijských antilop nilgau pestrých.

DEN ZVÍØAT A JEJICH ADOPTIVNÍCH
RODIÈÙ (2. 10. 2010)
Tato akce se ji tradiènì koná jako podìkování adoptivním rodièùm a sponzorùm. Je pouze pro zvané a zámìrnì
vyuíváme spojitosti se Svìtovým dnem
zvíøat. Na programu byla spoleèná
prohlídka èásti zoo se zamìøením na
novinky uplynulého roku, o odborný
komentáø se postarali i chovatelé
a zoologové. Pøi pøedávání dáreèkù
si zároveò nìkolik adoptivních rodièù
vylosovalo monost vyzkouet si drobné práce chovatelù, jako úklid, krmení
(foto 5), mytí skel, výbìr jména apod.
U pavilonu elem vystoupila skupina
historického ermu Hartigo, na závìr
bylo pøipraveno posezení s obèerstvením a hudbou. Zahájení se neèekanì
zúèastnil i premiér ÈR Petr Neèas.

OD PLOTNY SKOK (2. 10. 2010)
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Pro veøejnost bylo u pøíleitosti Svìtového dne zvíøat pøipraveno hudební

7

vystoupení country skupiny Od plotny
skok a vystoupení skupiny historického
ermu Hartigo.

STRAIDELNÁ NEDÌLE V ZOO
(31. 10. 2010)
Akce zaèala slavnostními køtinami
mládìte
tapíra
jihoamerického
s kmotrou Heidi Jankù. Pokraèovala
v pavilonu elem, kde bylo pøipraveno
dlabání straidel z dýní, promítání pohádek a kreslení straidelných masek.
Po setmìní se vydal na cestu lampionový prùvod, který se po cestì setkal
s rùznými straidly (foto 6). Na závìr
probìhlo veèerní cvièení lachtana
Moritze.

BARMSKÝ DEN V ZOO (20. 11. 2010)
Akce poøádaná ve spolupráci s Burma
Center Praha na téma integrace.
Program byl velice pestrý  setkání
s uprchlíky z Barmy, ukázka barmské
kultury i kuchynì, výstava fotografií
Hladomor v Barmì, promítání dokumentù, originální výrobky barmských
uprchlíkù (i k prodeji), ve ve spojení
s naimi medvìdy malajskými Myanmarem a Barmou, kteøí pocházejí ze
stejné oblasti. Byl pøipraven i medvìdí
kvíz s okamitým vyhodnocením a výhrou.

Kaly do naí zoo byla zahájena
30. listopadu, kdy byl pro obì slonice
pøipraven dort pro slony. Bìhem celého týdne mìli návtìvníci monost
zúèastnit se prohlídky sloního pavilonu
a výkladu chovatelù, mohli zhlédnout
výstavu sloních fotografií a pokusit se
o vytvoøení nejdelího sloního chobotu z pomalovaných a vyzdobených
rulièek od toaletního papíru. Toho
vyuívaly zejména ústecké mateøské
a základní koly. Po skonèení akce
byl chobot zmìøen  bylo dosaeno
délky 104,7 m (1 155 rulièek). Na závìr
týdne se v nedìli 5. prosince konal
enrichment v podobì pøedání dárkù
s dobrotami.

Oslava 25. výroèí pøíchodu slonice

hledáèkem fotoaparátu. Podmínkou
bylo poøídit co nejzajímavìjí zimní zábìry naí zoologické zahrady a jejích
obyvatel. Soutìe se celkem zúèastnilo 34 fotografù, pøedání cen vítìzùm
probìhlo v rámci slavnostního zahájení letní sezóny v sobotu 3. dubna.

TÌDRÝ DEN V ZOO
(24. 12. 2010)
Pøímo na tìdrý den se v dopoledních
hodinách konala nadílka u vybraných
druhù zvíøat. První zastavení se konalo
u orangutanù (10:15 hodin), jako druzí
pøili na øadu medvìdi malajtí (11:15
hodin) a poslední zastávka probìhla
u slonù (12:15 hodin). Vichni mìli pøipravený vánoèní stromeèek ozdobený ovocem a pod ním zabalené dárky
(foto 7), ve kterých se skrývaly dobroty
ukryté v døevité vatì, orangutani navíc
dostali i velkého plyáka. Ti jediní si vánoèní nadílku uili v rámci enrichmentu i bìhem obou vánoèních svátkù.

POLOLETNÍ PRÁZDNINY
(28.  31. 1. 2010)
Bìhem pololetních prázdnin byla pro
dìti pøipravena soutì Detektivem
v zoo  zábavná hra v terénu a pátrání po zmizelém zvíøeti. Kadý úèastník
dostal po absolvování trasy ihned
malý dárek a vichni byli zaøazeni do
slosování o 10 hlavních cen. Celkem
se této tøídenní akce zúèastnilo 71
soutìících.

JARNÍ PRÁZDNINY (13.  21. 2. 2010)
VÁNOÈNÍ ZPÍVÁNÍ (27. 12. 2010)
Vánoènì ladìná akce v pavilonu
elem je urèená vem, kteøí si chtìjí
vychutnat pohodovou atmosféru. Zaznìly koledy, v reii Divadla Na nitích
rodiny Kopeckých byla pøipravena pohádka Kapárek a kouzelník, bìhem
programu byla k dispozici i tvoøivá dílna. Pøíznivci naich zvíøat pøinesli pod
ozdobený vánoèní stromeèek i nadílku v podobì ovoce, pikotù, oøechù
i plyákù.

Jednotlivá stanovitì v pavilonu elem
byla vìnována kampani na záchranu
evropských elem Living together (ijeme tu spoleènì), zúèastnit se mohl
kadý návtìvník. Dìti plnily úkoly
tematicky zamìøené právì na elmy
a po jejich splnìní byla v pokladnì
zoo pro kadého úèastníka pøipravena
drobná odmìna. Soutìe byly po jednotlivých týdnech pøipraveny pro dìti
okresù Ústí nad Labem (118 úèastníkù),
Teplice (19 úèastníkù), Dìèín a Litomìøice (dohromady 73 úèastníkù).

VELIKONOCE V ZOO (1.  5. 4. 2010)

Soutìe, kvízy:
SLONÍ TÝDEN V ZOO
(30. 11.  5. 12. 2010)
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FOTOSOUTÌ ZVÍØATA V ZIMÌ
(9. 1.  28. 2. 2010)
Tematická soutì byla vyhláena pro
vechny, kteøí se na zvíøata rádi dívají
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Tradièní velikonoèní kvíz O vejce ptáka nandu, kterého se mohl zúèastnit
kadý návtìvník. Správné odpovìdi
byly zaøazeny do slosování o hlavní
cenu  vyfouklé vejce nandu pampo-

vého, volné vstupenky do zoo a dalí
drobné dárky. Celkem se zúèastnilo
248 soutìících.

a kadý týden jedna soutìní otázka
(foto 9).

STEZKAMI ZOO (28.  31. 10. 2010)
PRVNÍ MÁJ V ZOO (1. 5. 2010)
Tradièního kvízu Láska v pøírodì
se mohl zúèastnit kadý návtìvník
(foto 8). Po vyplnìní soutìního tiketu
a jeho odevzdání v pokladnì zoo
obdreli vichni drobný dárek. Celková úèast  193 soutìících. Partnerem
akce byla organizace YMCA s prezentaèním stánkem a mobilní horolezeckou stìnou.

Tradièní soutìe se mohl zúèastnit
kadý návtìvník, tématem letoního
roèníku byla tajuplná a straidelná
zvíøata. Úèastníci (celkem 125 osob)
byli zaøazeni do slosování o hodnotné
kniní ceny, volòásky do zoo a dalí
drobné dárky.

Výstavy:

Tradièní výstava kaktusù, sukulentù
a masoravých rostlin nabízela návtìvníkùm monost nejen obdivovat
výpìstky ústeckého klubu pìstitelù
kaktusù a sukulentù, ale také zakoupit
si celou øadu zajímavých rostlin.

HLADOMOR V BARMÌ
(20. 11. 2010  31. 1. 2011)
Jako souèást akce poøádané ve spolupráci s Burma Center Praha byla
v pavilonu elem instalována výstava
fotografií Hladomor v Barmì vèetnì
doprovodných informací o problémech v této zemi.

ZOO V ZIMÌ (3.  24. 4. 2010)
PO LIÈÍ STOPÌ (15. 5. 2010)
estý roèník skautského dne, který byl
pøipraven nejen pro pozvané skautské
skupiny, ale i pro vechny dìti, které
v tento den zoo navtívily. Mohly si
vyzkouet rùzné soutìe a dalí aktivity
spojené se znalostí pøírody, pohybem,
obratností, postøehem a vìdomostmi.

PO VYSVÌDÈENÍ DO ZOO
(30. 6.  6. 7. 2010)
Pro vechny návtìvníky byla pøipravena týdenní soutì a pátrání po
tajence v podobì tajuplného zvíøete.
Poprvé jsme zkusili monost, aby soutìící zasílali výsledek e-mailem, a tím
se zaøadili do dílèího slosování o deset meních cen (to probíhalo kadý
den). Na závìr byla vylosována hlavní
cena  sportovní batoh. Celkem se zúèastnilo 47 soutìících.

Snímky úèastníkù fotografické soutìe
byly vystaveny v pavilonu exotária, zahájení výstavy se konalo pøi slavnostním zahájení letní sezóny 2010.

VÝSTAVA MEDVÍDKOVÝCH VÝROBKÙ
(24. 4.  30. 10. 2010)
V pavilonu exotária byla umístìna
výstava výrobkù vytvoøených dìtmi
z mateøských kol, které zareagovaly
na výzvu Vytvoøte medvídka pro zoo.
Jednalo se o ztvárnìní postavièky
medvìda nejrùznìjími výtvarnými
technikami. Akce Vytvoøte medvídka
pro zoo byla souèástí aktivit ke kampani EAZA Living together.

VÝSTAVA KAKTUSÙ (22.  27. 6. 2010)
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KØÍEM KRÁEM CELÝM SVÌTEM
(12. 7.  31. 8. 2010)
Prázdninové putování Køíem kráem
celým svìtem  za krajinou, za zvíøetem byla zábavnì-informaènì-soutìní akce vìnovaná Mezinárodnímu
roku biodiverzity. Návtìvníci se kadý
týden setkávali s jiným biotopem
doplnìným o informace, fotografie,
mapy, ale také o typického zástupce
zvíøecí øíe. Kromì toho byly vystaveny
dermoplastické materiály, pøipraveny
fotografie a informace o dalích známých obyvatelích, aktivní hra pro dìti
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VÝSTAVA SLONÍCH FOTOGRAFIÍ
(30. 11.  31. 12. 2010)
V rámci Sloního týdne v zoo byly v pavilonu slonù umístìny panely s historickými i souèasnými fotografiemi naich
slonic. K poskytnutí historických snímkù
byla vyzvána i veøejnost, a zoo tak získala nìkolik zajímavých fotografií z let
19852000.

MIMO ZOO
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ ZOO V ZIMÌ
(7.  31. 5. 2010)
V Informaèním centru na Mírovém námìstí probíhala výstava fotografií Zoo
v zimì, jejich autoøi se zúèastnili soutìe vyhláené v lednu a únoru v areálu zoo. Souèástí výstavy bylo i nìkolik
terárií se zvíøaty.

KOLY A EVVO
Pro zájemce z øad vech typù kol slouí nabídka výukových a vzdìlávacích
programù. V souèasné dobì je na
výbìr 16 rùzných výukových programù, z nich nìkteré jsou pøipraveny ve
více variantách podle vìku úèastníkù.
K výuce je plnì vyuívána Zookola
Heinricha Lumpeho, která vyhovuje
jak z hlediska technického zabezpeèení, tak pokud jde o vybavení pøírodninami a dermoplastickými materiály. Nejvìtí vyuití nabídky výukových
programù je v mìsících kvìtnu, èervnu
a záøí, ale v mení míøe se koly zaèínají objednávat i mimo tyto exponované
mìsíce (graf 2). Výukové programy
jsou od konce roku 2009 zpoplatnìné,
a to èástkou 20 Kè na jednoho áka.
V roce 2010 se uskuteènilo celkem
58 objednávek, z toho 53 výukových
programù (foto 10) a 5 komentovaných prohlídek s vyuitím zoovláèku.
Zúèastnilo se jich celkem 1 518 dìtí
a studentù. Ze srovnání let 2009 a 2010
je zøejmé, e vyuití výukových programù se mírnì navýilo (43x v roce
2009), ale dolo k výraznému poklesu
komentovaných prohlídek (28x v roce
2009), take se v souhrnu celkový poèet ákù sníil (2 136 dìtí v roce 2009).
koly, zejména mateøské, sice jízdu zoovláèkem vyuívaly, ale bez nabídky
zastávek v pavilonech a podrobného
komentáøe.

pøenosná mezi jednotlivými tøídami
dané koly a je cenovì výhodná (50%
sleva). Dosud ji vak zakoupila pouze
jedna Z.
V závìru roku nabídla zoo mateøským
kolám monost ozdobit si v zoo svùj
vánoèní stromek. Této monosti vyuilo
celkem 13 dìtských kolektivù, které
svými ozdobami a výrobky zatraktivnily zoo v pøedvánoèním èase.
V roce 2010 se pracovníci oddìlení
zúèastnili nìkolika besed mimo zoo
(Speciální Z Severní Terasa, M Vojanova), kam pøijeli i s ukázkou kontaktních zvíøat.
V rámci pøímìstského tábora navtívily
zoo dìti ze Z Vojnovièova, které se
dostaly i do zázemí.

Pokraèovala spolupráce se Støední
zdravotnickou kolou v rámci odborné
èinnosti studentek 4. roèníku v oblasti
etologických pozorování u vybraných
druhù zvíøat.
Ve spolupráci s UJEP se skupina studentù Pøírodovìdecké fakulty zúèastnila povinného semináøe pro 3. roèník
letního semestru s názvem Vyuití
genofondu ohroených druhù zvíøat
chovaných v lidské péèi pro repatriaèní programy.
Ve spolupráci s Centrem ekologické
výchovy Sever v Litomìøicích se zoo
lektorsky podílela na semináøi pro pedagogické pracovníky v oblasti ekologické výchovy a vzdìlávání Kapradí
2010.
Ve spolupráci s poøadateli mezinárod-
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V nabídce kolám stále trvá monost
nákupu hromadné permanentky,
která platí pro 20 èi 10 návtìv, je

Mìsíc

Poèet ákù

Leden

67

Únor

30

Bøezen

16

Duben

125

Kvìten

235

Èerven

430

Èervenec

0

Srpen

0

Záøí

158

Øíjen

53

Listopad

180

Prosinec

100

Graf 2
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ního filmového festivalu Voda, moøe,
oceány (25.  26. 11. 2010) se zoologická zahrada stala jedním z míst,
kde se promítaly tematicky zamìøené
dokumentární filmy. V pavilonu elem
po oba dny probíhala projekce na
pøání a zúèastnily se jí dìti M, áci Z
a studenti S, vstup do zoo i na promítání byl zdarma.

EAZA CAMPAIGN LIVING TOGETHER
Kampaò Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií Living
together aneb ijeme tu spoleènì
byla prodlouena o dalí rok, navíc
byl rok 2010 vyhláen Mezinárodním
rokem biodiverzity. Zoo pøipravila aktivity jak pro návtìvníky (viz Akce pro
veøejnost), tak pro koly vech typù. Pro
mateøské koly vyhlásila kolektivní soutì s vyuitím netradièních výtvarných
technik Vytvoøte medvídka pro zoo,
výrobky dìtí byly od dubna do øíjna
vystaveny v pavilonu exotária. Základní koly se zapojily do tzv. projektových
dnù vyhláených na téma kampanì,
s výsledky se mohli návtìvníci seznámit pøi akci Mezinárodní den Zemì
(stanovitì a kulturní program). Pro
støední koly byla vyhláena soutì
o vytvoøení nejlepích webových stránek, které se zamìøily na problematiku
souití elem a lidí.

PØEDVÁDÌCÍ AKCE SE ZVÍØATY

ZOOLOGICKÝ KLUB

Tradièní záleitostí jsou pøedvádìcí
akce, které vyuívají úzkého kontaktu
se zvíøaty nebo jejich pøirozených
vlastností. Mezi velice populární akce
tohoto druhu patøí cvièení lachtana
Moritze, dále procházka slonù po
areálu zoo èi jejich cvièení ve výbìhu,
medový strom pro medvìdy malajské,
enrichment a krmení orangutanù bornejských, krmení tuleòù nebo krmení
piraò èi u malých dìtí tolik oblíbená
jízda na ponících (foto 11). Plná nabídka je spojená s letní sezónou, nìkteré akce se konají dennì, jiné pouze
bìhem víkendù. Mnohé pøedvádìcí
akce jsou doplnìny zajímavým komentáøem, a ji pøímo od chovatelù
èi reprodukovaným na základì pøipraveného textu.

Zoologický klub prodìlal na konci
roku 2010 transformaci ze sdruení
fyzických a právnických osob na
obèanské sdruení, které bylo zaevidováno k 1. 1. 2011. I pøes tyto zmìny se
uskuteènila pravidelná setkání, tentokrát jen tøi místo obvyklých ètyø, a byl
vydán dalí díl sborníku Fauna Bohemiae Septentrionalis, Tomus 34 (2009)
v poètu 500 výtiskù, které se rozesílají
do nejrùznìjích vìdeckých institucí
v ÈR i v zahranièí. Na setkání bylo tøeba øeit zejména organizaèní záleitosti, èlenové byli prùbìnì informováni
o zmìnách ve stanovách i pøísluných
øádech, zmìnì loga, vytvoøení webových stránek, nutnosti rozíøení èlenské
základny a nových podmínkách spolupráce se zoo. Setkání byla i nadále
doplnìna pøednákami, s výjimkou setkání posledního, kdy se pøednáející
nedostavil:

PROJEKT PESISIR BALIKPAPAN
Od roku 2007 zoo podporuje výzkumný a ochranáøský projekt v Indonésii
na ostrovì Borneo. Vìdecký pracovník zoo zde na konkrétní lokalitì provádí pozorování místní fauny, zejména kahau nosatých, dalím plánem
je ochrana unikátních pobøeních
mangrovù formou zaloení rezervace. Aktuální zprávy z terénu je moné
sledovat ve speciálním odkazu na
webových stránkách zoo, podrobná
zpráva o jeho aktivitách roku 2010 je
zveøejnìna v této výroèní zprávì.

 jedna z prvních projekcí dokumentárního filmu o záchranném projektu
POSLEDNÍ ANCE PRO SEVERNÍ BÍLÉ
NOSOROCE doplnìná zajímavým
komentáøem pøímého úèastníka Jiøího
Bálka (20. bøezna 2010);
 pøednáka a prezentace fotografií Oldøicha Rajchla o KAMÈATCE
(19. èervna 2010);
 13. listopadu 2010  naplánována
pøednáka PØÍRODA PAPUY-NOVÉ
GUINEY.

ZVÍØE ROKU 2009

11

Ji poètvrté probìhla od ledna do
bøezna 2010 na webových stránkách
www.zoousti.cz anketa Zvíøe roku 2009.
Do ankety je vdy nominováno est
zvíøat, která se v daném roce významnì zapsala do povìdomí návtìvníkù
zoo. Ankety se celkem zúèastnilo 2 122
respondentù. Nejvíce hlasù dostal
orangutan Ferda, který byl v èele po
celých deset týdnù, kdy anketa probíhala. Vyhláení výsledkù a pøedání
hlavních cen vylosovaným výhercùm
probìhlo v rámci Slavnostního zahájení letní sezóny 2010, Ferda dostal ovocný dort a dalí dobrùtky (foto 12).
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V polovinì èervna se drustvo Zoo Ústí
nad Labem zúèastnilo 13. roèníku Zoologických her bez hranic poøádaných
Zoo Liberec, kde vybojovalo 5. místo
(foto 13).

12

V èervnu zorganizovali pracovníci
oddìlení zájezd do Zoo Hannover, kterého se úèastnili zamìstnanci Zoo Ústí
nad Labem, ostatních zoologických
zahrad, èlenové Zoologického klubu
a dalí zájemci.

DALÍ AKTIVITY
Pracovníci zoo se úèastní pravidelných setkání komise vzdìlávání
a propagace UCSZ, které se tentokrát
konalo v Podkrunohorském zooparku
Chomutov. Zoo pøispívá do Roèenky
UCSZ podrobným pøíspìvkem (stav
zvíøat, chovatelské a expozièní novinky, akce pro veøejnost apod.).

Bìhem roku stále dochází k pravidelnému vyuívání webových stránek,
které slouí k informování návtìvníkù
o aktuálním dìní v zoo. Dle potøeby
jsou prùbìnì pøidávány i dalí zajímavé odkazy. Zároveò jsou pravidelnì
aktualizovány i novinky na druhých
webových stránkách www.choboti.cz.
Zoo se prezentovala svými propagaèními materiály na vech výstavách,
kterých se úèastní statutární mìsto Ústí
nad Labem.

13
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V èervnu se ve Stavovském divadle
v Praze opìt konalo pøedání Ceny
Ï, která je udìlována mecenáùm
a dárcùm v nejrùznìjích oblastech
kulturního ivota. Jedna z kategorií je
vìnována i zoologickým zahradám,
v letoním roce bylo ocenìno Skautské støedisko Netìmice, jeho èlenové pomáhají v zoo pøi akcích pro
veøejnost a brigádách.
V prosinci se zoo zúèastnila akce
Ústecké Vánoce, která se ji tradiènì
koná v období adventu v centru mìsta. Zoo pøipravila ukázku kontaktních
zvíøat (ovce kamerunské), monost
nákupu vánoèních dárkù ve stánku
a projíïku vyzdobeným zoovláèkem.

Adopce, finanèní dary, reklama
Ing. Vìra Vrabcová
ADOPCE, FINANÈNÍ DARY, REKLAMA
Stále pokraèuje finanèní pomoc
nejrùznìjím zpùsobem  prostøednictvím tzv. adopce zvíøat bylo získáno
754 000 Kè, díky finanèním darùm
281 696 Kè a formou reklamy v areálu
zoo 1 397 045 Kè. Seznam adoptivních
rodièù ukazuje tab. 1, pøíjmy z reklam
èi spolupráci barterovým zpùsobem
zachycuje tab. 2.

Finanèní dary
Dárce

Adresa

Èástka

Ing. Jaroslav imsa

Trnovanská 1275, 415 01 Teplice

2 000 Kè

Pøíjmy z reklamy  finanèní plnìní
Partner

Adresa

Èástka (bez DPH)

A-VET, s. r. o.
Ogilvy & Mather Morava, s. r. o.
Mevet, s. r. o.
ADV Communication, s. r. o.
Severoèeské vodovody a kanalizace,
a. s.
English Menu, s. r. o.
RWE Transgas, a. s.
ROGER  security, a. s.
ÈEZ Distribuce, a. s.
SVS, a. s.
ÈD Cargo, a. s.
Projekty CZ, s. r. o.
Clubmark Czech, s. r. o.

Mladoboleslavská 968, 197 00 Praha-Kbely
Hybeova 18, 602 00 Brno
Zelený Pruh 99, 140 00 Praha 4
Palackého 75/III, 290 01 Podìbrady

100 000 Kè
10 000 Kè
30 000 Kè
28 000 Kè

Pøítkovská 1689, 415 50 Teplice

30 000 Kè

Bílka 28, 415 01 Boøislav
Limuzská 12/3135, 100 98 Praha 10
Brnìnská 916/1, 400 01 Ústí nad Labem
Teplická 874/8, 405 02 Dìèín
Pøítkovská 1689, 415 50 Teplice
Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7
Hraditì 96/8, 400 01 Ústí nad Labem
Donská 17, 101 00 Praha 10

10 000 Kè
70 000 Kè
20 000 Kè
110 000 Kè
100 000 Kè
100 000 Kè
10 000 Kè
10 000 Kè

Reklama barterovým zpùsobem
Partner

Adresa

Finanèní hodnota

Výstavitì Lysá nad Labem, s. r. o.
Olympia Teplice, s. r. o.
Èeský rozhlas Sever
Botanická zahrada Teplice, p. o.
Mìstské sluby Ústí nad Labem, p. o.
YMCA
Bus Promotion, s. r. o.
Zahradnictví Dvoøák a syn
AniFest, s. r. o.
BRC, s. r. o.
Mileovka, o. p. s.

Masarykova 1727, 289 22 Lysá nad Labem
Karolínská 654/2, 186 00 Praha 8
Na Schodech 10, 400 01 Ústí nad Labem
Josefa Suka 1388/18, 415 01 Teplice
Panská 1700/23, 400 01 Ústí nad Labem
Hraditì 4, 400 01 Ústí nad Labem
Pivovarská 1513/1, 400 01 Ústí nad Labem
Emílie Dvoøákové 19, 415 01 Teplice
Jindøicha Plachty 3163/28, 150 00 Praha 5
Moravská 840/1, 120 00 Praha 2
Mysliveèkova 41/16, 400 01 Ústí nad Labem

3 000 Kè
39 000 Kè
40 000 Kè
3 000 Kè
3 000 Kè
3 000 Kè
3 000 Kè
3 000 Kè
70 000 Kè
3 000 Kè
3 000 Kè

80

Adoptivní rodièe
Pøíjmení, jméno, název firmy

Èástka

Zvíøe

Absolonovi Miluka a Roland

1000

pralesnièka azurová

Agentura práce Gadasová, s.r.o.

4000

pekari páskovaný

Albea s.r.o., Ústí nad Labem

3000

elva uhlíøská 3x

Alting, s.r.o., Jitka Holanová

12 500

osel somálský, výr veliký

Andìlovi Jitka a Luká

3000

koèka rybáøská

Antonín Jaroslav

20 000

tuleò obecný

Baierová Michaela

1500

majna Rothschildova

Balíková Marcela a Luká Kotrbatý

6000

vari èernobílý

Baronka live music

5000

makak kápový

Beran Miroslav

2000

páv korunkatý

Bíl Jan, Mgr.

3000

koèka slanitní

Boháèková Karolína

5000

koèkodan Dianin

Boháèková Karolína

3500

ara ararauna

Boháèková Zdeòka

12 000

vlk høivnatý

Boháèková Zdeòka

4000

mangusta íhaná

Borùvková Dagmar

2000

páv korunkatý

Brandová Petra

1000

agama koèinèinská

Bretová Monika

6000

aligátor severoamerický

Brigadoiová Jana

2000

koza domácí

Brtna Miroslav

2000

páv korunkatý

Brùhová Lenka

1000

elva uhlíøská

Búll Ale

3500

korunáè vìjíøový

Camara Samuel

1000

elva uhlíøská

Cimerman Jakub

1000

elva ètyøprstá

Cimerman Martin

6000

lemur kata

Cimerman Martin  kolektiv kanceláøí A+B

2500

veverka Prévostova

Èaèaný Ján

1000

elva zubatá

Èernocká Petra

10 000

orangutan bornejský

DOMS-Drobný Dominik

3500

ara arakanga

DradonTaichi.eu

1000

agama koèinèinská

Døevínkovi

30 000

rosomáci 2x

Dvoøákovi Radim a Alena

1000

elva uhlíøská

Eislerová Hana

3000

koèka rybáøská

Endrtová Jiøina

12 000

vlk høivnatý

EXIM  Ústí, s.r.o.

3500

ara ararauna

Frinta Martin, MUDr.

4000

nosál èervený

Frintová Libue, MUDr.

4000

nosál èervený
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Pøíjmení, jméno, název firmy

Èástka

Zvíøe

Frintová Tereza, MVDr.

4000

surikata

Grunt Stanislav

1000

korálovka pruhovaná

Hanzlík Jiøí

4000

anoa níinný

Hataovy Blanka a Zuzana

6000

lemur kata

Heringová Lenka

1000

agama bradatá

Himmelová Daniela

1000

elva ètyøprstá

Hodináøství Jiøí Nìmec

5000

tamarín lutoruký

Hodináøství Macek Václav

1500

putík bìlavý

Holanová Jitka, Ing.

7500

lvíèek zlatý, veverka Prévostova, turako fialový

Horká Dana

1000

korálovka sedlatá sinaloaská

Hronová Lucie

1000

piraòa Nattererova

Hubková Eva

4000

mangusta íhaná

Humhej Ivan, MUDr.

1000

agama koèinèinská

Hýský Josef a Hýská Veronika

2000

konatka èínská 2x

Chocholatý Jan

5000

pekari páskovaný, veletír obrovský

Chocholatý Jan

1000

sklípkan kadeøavý

Jelínková Eva

5000

tamarín pinèí

Jekovi Stanislav a Kateøina

2000

listovnice pestrá 2x

Jílková Alena

1000

elva ètyøprstá

John Tomá

2000

karetka novoguinejská 2x

Juhászová Helena

2000

listovnice pestrá 2x

Jùza Pavel

8000

lama krotká, varan Hornùv

Karbula Frantiek

2000

leguán kubánský

Kelcom Ústí nad Labem, s.r.o.

6000

mandril rýholící

Keø Krytof

3500

ara ararauna

Klime Martin

3500

ara zelenokøídlý

Kohout Petr

8500

ara zelenokøídlý, tamarín lutoruký

Kosová Lucie a Jan Turek

1000

korela chocholatá

Koálovy Bára, Kristýna a Klára

2500

sovice snìní

Kotala Jan

3500

ara zelenokøídlý

Kotalová Anna

2500

putík bìlavý

Kout Libor

1000

papouek vlnkovaný

Kozúbek Tomá

2500

amazoòan lutolící

Kraus Martin

1500

alexandr malý

Kraus Martin

1000

elva amboinská

Krausová Petra

1000

korálovka sedlatá sinaloaská

Krausová Zdeòka, Mgr.

3000

aguti støedoamerický

Kroupa Antonín a Kasalová Kateøina

1000

elva ètyøprstá

Køivková Zuzana

3500

ara vojenský

Køí Josef, Ing.

2500

kajman zakrslý

Kubitová Jitka

2500

putík bìlavý

Kuèabová Jiøina, JUDr.

15 000

levhart manduský
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Pøíjmení, jméno, název firmy

Èástka

Zvíøe

Kuèerová Lucie

4000

kosman zakrslý

Kuncl Jan, Ing.

4000

pekari páskovaný

Kunclová Lenka, Ing.

4000

vydra malá

Lahovská Rùena

2000

krajta tmavá

Lauková Hana

1500

sova pálená

Lauková Milada

5000

pony shettlandský

Lukáová Dita

3500

ara arakanga

Luina Jan

1500

majna Rothschildova

Luinová Elika

1000

korálovka honduraská

Luinová Veronika

2500

kajman zakrslý

Maierová Veronika, Ing.

1500

trnorep skalní

Mandovcová Dagmar

4000

mara stepní

Maatová Lenka, Mgr.

4800

tamarín lutoruký

Melich Tomá

1000

elva amboinská

Mondi tìtí, a.s.

5000

tamarín bìlohubý

Morávek Jiøí

1000

agama koèinèinská

Moudrý Lubomír

1000

korálovka mexická

Najmonová Jaroslava

2000

páv korunkatý

Najnarová Jana, MVDr.

1000

korálovka sedlatá honduraská

Navarrovi Alena a Ondøej, Ing.

6000

vari èervený

Nováková Helena

2000

chameleon pardálí

Nováková Jana

9000

kaloò pobøení 6x

Nováková Jana

24 500

tapír jihoamerický 2x, lori zelenoocasý 2x,
korunáè vìjíøový

Novotný Michal

4000

leguán kubánský 2x

Olexa Antonín

2000

krajta písmenková

Pavlíková Jana

3500

ara ararauna

Pavlíková Jana

6000

vari èernobílý

Pídová Hana

1000

hrabatka drsná

Potolková Marcela

2500

sovice snìní

Pracný Jiøí

10 000

orangutan bornejský

Prousek Davídek

5000

pony shettlandský

Pøírodovìdecká fakulta UJEP

10 000

medvìd malajský

Puldová Lucie

1500

papouek konský

Rambová Nina

2000

krajta zelená

rodina Uhrova

1000

elva uhlíøská

Ronica, s.r.o.

6000

lemur kata

Rychtaøíková Ludmila

5000

pony shettlandský

Rychtaøíková Ludmila

1000

elva amboinská

Øeøicha Jan

7000

fosa

Sábo Miroslav

3500

ara vojenský

Sedlák Zbynìk

2000

ovce kamerunská

Slámová Anna

1000

pralesnièka azurová
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Pøíjmení, jméno, název firmy

Èástka

Zvíøe

Sobotková Monika

5000

tamarín lutoruký

Stojaspalová aneta

3500

ara ararauna

Straková Vendula

4000

mangusta íhaná

Strnad Libor

2500

lori zelenoocasý

Støední kola Trmice, p.o.

1000

veletír obrovský

afaøovský Martin + Honigová Dita

2500

amazoòan lutolící

edivá Radka

1000

elva ètyøprstá

ilerová Eva

1500

sova pálená

íma Radek

10 000

makak kápový 2x

légrová Eva

2000

páv korunkatý

till Lubo, Ing.

3000

agama koèinèinská, zebøièka pestrá, ropucha

ubík Pavel pro Vojtu a Kubu

3000

felzuma madagaskarská 3x

udomovi Drahomíra a Petr

3000

papouek konský 2x

vecová Lenka

1000

korálovka mexická

Talavaková Denisa

35 000

irafa Rothschildova

Tomas Martin, Mgr.

2400

makak kápový

Tomá  Stavebniny, s.r.o.

10 000

lenochod dvouprstý

Urbanová Jana

5000

tamarín pinèí

Váchová Marcela

1000

elva uhlíøská

Veverka Josef, Ing.

2500

výr veliký

Veverková Lucie a PhDr. Jan Huek

10 000

lenochod dvouprstý

Vladyková Markéta

1000

elva nádherná

Vrabec a Vrabec

6500

gibon bìlolící

Vysokokolský odborový svaz UJEP

5000

voduka èervená

zamìstnanci magazínu Koktejl

5000

antilopa jelení

Zaplatílek Kvìtoslav

1000

piraòa Nattererova

Zaplatílková Eva

4000

mangusta íhaná

Zatloukalovi

4000

kosman zakrslý

Zavoralová Magdièka a Zavoralová Natálka

60 000

slon indický

Zelenkovy Jana a Miroslava

1000

piraòa Nattererova

Zítek Libor

4000

surikata

Zlámal Jaroslav

1000

hroznýovec kubánský

Zoubková Lenka

1000

hrabatka drsná

Zounová Irena, Mgr.

1000

agama bradatá

Zukersteinová Eva

5000

makak kápový

áci Z Dubí 1

4000

surikata

áci Z Eliky Krásnohorské, Ústí nad Labem

4000

vydra malá

áci Z Praktická, Ústí nad Labem

1000

elva uhlíøská

áci Z Teplice

1000

piraòa Nattererova

áci 2. B Z Pod Vodojemem, Ústí nad Labem

1000

elva uhlíøská

áci 6. tø. Z Chlumec

5000

lvíèek zlatý

áci Z a Sovièky

2000

sýèek obecný 2x
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Pøíjmení, jméno, název firmy

Èástka

Zvíøe

áci Z Jitøní, Ústí nad Labem

5000

tamarín pinèí

áci Z Most

1500

sova pálená

áci Z Rabasova, Ústí nad Labem

1500

trnorep skalní

áci Z Trmice

4450

kajmánek malý

áci Z Hluboká, Ústí nad Labem

8000

levhart manduský

áèek David

1000

holub zelenokøídlý

ákovská Lucie

6000

korálovka sedlatá, marabu africký
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Personální obsazení

Vedení zoo
MVDr. Václav POIVIL  øeditel
Jana ÈERNÁ  zástupkynì øeditele, vedoucí ekonomického oddìlení
Ing. Petra PADALÍKOVÁ  vedoucí zoologického oddìlení
Jiøí HANZLÍK  vedoucí provoznì-technického oddìlení
Ing. Vìra VRABCOVÁ  vedoucí oddìlení vzdìlávání a propagace

Odborní pracovníci zoo
Ing. Pavel KRÁL  provozní zoolog
Bc. Tomá ANDÌL  provozní zoolog
Zdena VORCOVÁ  marketingová specialistka
Mgr. Stanislav LHOTA  výzkumný pracovník

Dalí vedoucí pracovníci
Hana ROHÁÈKOVÁ  vedoucí zahradnictví
Jaroslava JEKOVÁ  vedoucí Centra pro zvíøata v nouzi pøi Zoo Ústí nad Labem

zoologické oddìlení  26
ekonomické oddìlení  2
provoznì-technické oddìlení  11
oddìlení vzdìlávání a propagace  0
Centrum pro zvíøata v nouzi pøi Zoo Ústí nad Labem  1
pracovníci na VPP  14
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Údaje o zoo
Zoologická zahrada Ústí nad Labem, pøíspìvková organizace
Dráïanská 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:

Dráïanská 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 (do 10. 11. 2010)
Ing. Vít Mandík (od 11. 11. 2010)

Statutární zástupce zoo:

MVDr. Václav Poivil
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Zoo Ústí nad Labem je èlenem:
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