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Èinnost zoologického oddìlení
Ing. Petra Padalíková

V roce 2012 jsme zrealizovali nìkolik 
investièních projektù, které byly za-
mìøeny pøevá�nì na zlep�ení chova-
telských podmínek pro stávající druhy 
zvíøat.

Nejvìt�í investièní akcí byla optimali-
zace vodního hospodáøství na úseku 
chovu ploutvono�cù. Bazény pro 
lachtana a tulenì byly doposud na-
pájeny pitnou vodou z vodovodního 
øadu a provozní náklady na chov 
ploutvono�cù patøily k významným 
výdajovým polo�kám provozního roz-
poètu. V leto�ním roce byly oba ba-
zény napojeny na zdroj u�itkové vody 
z podzemního vrtu a v zázemí lachta-
ního bazénu byla nainstalována tech-
nologie filtrace a chlazení vody, co� 
významnì zlep�ilo její kvalitu. Souèástí 
projektu byla také rekonstrukce okolí 
podvodních prùzorù pro náv�tìvníky, 
kteøí tak mají nyní mo�nost vstoupit do 
pøírodnì ztvárnìné jeskynì.

Na zaèátku února jsme slavnostnì 
otevøeli tøi novì zrekonstruovaná 
akvária ve spodním patøe pavilonu 
exotária (foto 1). Staré nádr�e ji� nevy-
hovovaly po stránce estetické ani po 
stránce technické. Nová akvária byla 
vybavena novou technikou (osvìtlení, 
filtrace, ohøev vody) a zároveò do�lo 
k rekonstrukci pøilehlého zázemí. Z po-
hledové strany byla akvária oznaèena 
jmenovkami v novém designu a no-
vinkou jsou také fotorámeèky, na kte-
rých jsou promítány zábìry z pøirozené 
domoviny chovaných ryb. Novými 
obyvateli nádr�í se stalo 10 druhù ryb, 
které pocházejí ze tøí velkých povodí 
Ji�ní Ameriky.

Realizovaným rozvojovým projektem 
bylo vybudování chovného zaøízení 
pro gepardího samce. V loòském 
roce na�e zoo zvítìzila s tímto pro-
jektem v soutì�i O stupeò lep�í Ústí 
poøádané firmou Heineken. Nový 
pavilon byl slavnostnì uveden do 
provozu dne 3. èervna 2012. Jedná 
se o jednoduchou neexpozièní stav-
bu v blízkosti horního vstupu do zoo, 
kde bude ubytován samec geparda 
mimo období øíje. Tímto poèinem jsme 

splnili po�adavky Evropského chovné-
ho programu, a na�e zoo tak koneènì 
dostane �anci k rozmno�ení tohoto 
vzácného druhu.

Dal�í vítanou investicí byla výstavba tøí 
výletových voliér pro zoboro�ce vrás-
èité v neexpozièním zázemí (foto 2). 
Ná� chovný pár dosud obýval prosto-
rovì nevyhovující klec a odstavená 
mláïata nemìla vùbec mo�nost po-
bytu ve venkovním výbìhu. Výstavbou 
nových voliér se zásadním zpùsobem 

zlep�ilo welfare a do budoucna bude 
mo�né sestavit druhý chovný pár toho-
to vzácného druhu.

V porovnání s rokem 2011 do�lo 
k mírnému nárùstu celkového poètu 
chovaných taxonù. K 31. 12. 2012 na�e 
zoo chovala celkem 214 druhù zví-
øat. Poèet dr�ených jedincù se zvý�il 
� ke konci roku jsme chovali celkem 
1 114 kusù zvíøat. Navý�ily se zejména 
poèty chovaných ryb. V rámci mezi-
národní spolupráce na�e zoo parti-
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cipovala ve 34 evropských záchran-
ných programech (EEP) a chovala 
15 druhù, pro nì� je vedena Evropská 
plemenná kniha.

V leto�ním roce se rozmno�ilo celkem 
37 druhù zvíøat, co� nepøekonalo mi-
moøádnì úspì�ný loòský rok. Znaèné 
úsilí jsme vìnovali organizaci transpor-
tù právì za úèelem umístìní loòských 
mláïat. Mimo jiné jsme tak realizovali 
rekordních 20 zahranièních transportù.

Leto�ním nejvýznamnìj�ím odchovem 
se stalo mládì zebry Hartmannové 
(Equus zebra hartmannae) � klisna 
Dorotka (foto 3). Jedná se o první 
høíbì po novém høebci, kterého se tak 
podaøilo po tøech letech zapojit do 
chovu. Dorotka je zároveò první od-
chované høíbì v nové stáji, která byla 
zprovoznìna v loòském roce.

Úspì�ný byl tento rok i u druhé-
ho chovaného druhu koòovitých 
� osla somálského (Equus africanus 
somalicus), kdy klisna Georgina poro-
dila zdravou klisnièku. Je to ji� 25. od-
chované mládì tohoto vzácného 
kopytníka v historii na�í zoo.

Zmìna nastala u na�ich tapírù jiho- 
amerických (Tapirus terrestris). Mladá 
samice Tira, narozená v roce 2010, 
dosáhla pohlavní dospìlosti, a proto 
v létì odcestovala do maïarské Zoo 
Szeged.

Stádo velbloudù dvouhrbých 
(Camelus bactrianus) se rozrostlo 
o dvì mláïata samèího pohlaví. 
V obou pøípadech se jedná o potom-
ky chovného samce Chorchoje, který 
v�ak uhynul ji� v loòském roce. Oba 
sameèci ve vìku odstavu na�i zoo 
opustili. Do skupiny byl zaèlenìn nový 
nepøíbuzný samec Sahbi, kterého jsme 
získali ze Zoo Erfurt (foto 4). Vzhledem 
k jeho nízkému vìku v�ak oèekáváme 
dal�í mláïata a� za dal�í dva roky. 
Mládì se narodilo lamám krotkým 
(Lama glama) a celkem pìt mláïat 
odchovaly i lamy alpaky (Vicugna 
pacos). Ke dvìma samicím lamy 
guanaco (Lama guanicoe) jsme poøí-
dili mladého samce. Bohu�el, jedna ze 
samic záhy uhynula.

V chovu jelenovitých se daøilo u si-
kù vietnamských (Cervus nippon 
pseudaxis), zde bylo úspì�nì odcho-
váno pìt mláïat. Pozitivní byl tento 
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rok i u munt�akù malých (Muntiacus 
r. reevesi), nebo� mláïata odchovaly 
obì samice, pøièem� jedna z nich stih-
la porodit dvakrát.

Zásadní úspìch jsme v�ak zazna-
menali u na�ich jelenù bìlohubých 
(Cervus albirostris). Do stáda byl 
v loòském roce vpu�tìn nový samec 
Kailás, kterého jsme získali z Tierparku 
Berlin. Ji� na jaøe bylo patrné, �e svùj 
úkol splnil na jednièku, nebo� v�ech 
pìt dospìlých samic se jevilo bøezími. 
Porody tohoto chladnomilného druhu 
jelena z Tibetské náhorní plo�iny jsou 
naèasovány do letního období a prá-
vì vysoké letní teploty èasto negativnì 
ovlivòují prùbìh porodu i poporodní 
období. Tento rok v�ak ètyøi z pìti 
bøezích samic porodily zcela bez kom-
plikací, u páté samice bohu�el mládì 
uhynulo vlivem �patné porodní polohy 
a muselo být vybaveno s asistencí 
veterináøe. Ze ètyø narozených mláïat 
se podaøilo úspì�nì odchovat tøi, co� 
je v historii na�eho chovu rekordní 
poèet.

Co se týèe chovaných antilop, daøi-
lo se u vodu�ek leève (Kobus leche 
kafuensis), kde bylo odchováno jedno 
mládì (foto 5). Do soukromé zoo v ky-
perském Limassolu jsme umístili 0,2 loò-
ská mláïata. Skupina vodu�ek jeleno-
vitých (Kobus ellipsiprymnus defassa) 
se rozrostla o jednoho potomka. Dvì 
mláïata odchovaly antilopy jelení 
(Antilope cervicapra) a antilopy nil-
gau (Boselaphus tragocamelus) cel-
kem tøi mláïata.

Velké zmìny se odehrály ve skupi-
nì �iraf Rothschildových (Giraffa 
camelopardalis rothschildi). Nejpr-
ve bylo nutné odsunout v�echna tøi 
mláïata narozená v roce 2010, je-
jich� otcem byl je�tì uhynulý samec 
Atbar. Samice zamíøila do polské Zoo 
Poznaò, kam dorazila bez problémù. 
Jeden z mladých samcù byl trans-
portován do �panìlské zoo nedaleko 
Sevilly. Tomuto pøesunu se nevyhnuly 
komplikace, nebo� samec po nalo�e-
ní prorazil dveøe pøívìsu a vrátil se zpìt 
do stáje. Toto selhání bylo zpùsobeno 
�patnou konstrukcí specializovaného 
pøívìsu. Bìhem nìkolika hodin v�ak 
ná� údr�báøský tým závadu opra-
vil a samec na�tìstí bez problémù 
i napodruhé nastoupil a odcestoval. 
Komplikace bohu�el nastaly i pøed 

transportem druhého samce. Pøijíma-
jící strana po�adovala vy�etøení, pøi 
nìm� muselo být zvíøe v hluboké seda-
ci, která je u �iraf v�dy velice riskantní 
zále�itostí. Bohu�el, mladý samec pøi 
tomto vy�etøení zkolaboval a i pøes 
ve�kerou snahu se jej nepodaøilo o�i-
vit. V závìru roku nás je�tì èekal dovoz 
nového chovného samce z holandské 
Zoo Arnhem. Tento pøesun probìhl bez 
problémù, a v listopadu tak do na�e-
ho stáda pøibyl tøíletý samec Bastian 
(foto 6). V pøí�tím roce by tedy na�e 
samice mohly opìt zabøeznout, vzhle-
dem k dlouhé dobì bøezosti se v�ak 
narození prvních mláïat doèkáme a� 
v roce 2014.

Samice slona indického (Elephas 
maximus) Delhi se podrobila nìkolika 
sonografickým vy�etøením, která pro-
vedl tým z IZW Berlin. Pøi posledním 
byla opìtovnì indikována tekutina 
v dìloze, která brání dal�ím poku-
sùm o umìlou inseminaci. Prognóza 
v tomto pøípadì není pøíznivá, patrnì 

jedinou mo�ností pro úspì�né zabøez-
nutí je pøirozená plemenitba. Pozitivní 
zpráva pøi�la od na�eho zøizovatele, 
který podpoøil ná� zámìr vybudování 
chovatelského zaøízení pro slony a vy-
èlenil finanèní prostøedky na projekto-
vou dokumentaci.

V pavilonu �elem dosáhla vìku od-
stavu mláïata levhartù narozená 
v loòském roce. Do Zoo Edinburgh 
odcestovala mladá samice levharta 
obláèkového (Neofelis nebulosa). 
Ostatní mladí levharti na�i zoo opustí 
na zaèátku pøí�tího roku.

Bohu�el se nám nevyhnula i smutná 
událost v podobì utracení staré sami-
ce medvìda malajského (Helarctos 
malayanus) Kubuly, která byla souèástí 
na�í medvìdí skupiny od roku 1987. 
V prùbìhu roku se výraznì zhor�ova-
ly její pohybové problémy vyplývající 
z artrotických zmìn na jejím pohy-
bovém aparátu. Pohyb ve výbìhu jí 
èinil velké potí�e a èasto docházelo 
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k nebezpeèným pádùm.

K pozitivnímu posunu do�lo v chovu 
na�ich gepardù (Acinonyx j. jubatus). 
Výstavbou oddìlené ubikace pro 
samce jsme dosáhli statutu chovatel-
ského zaøízení a koordinátor evrop-
ského chovu nám doporuèil pìtiletou 
samici Sunu z dánského Ebeltoftu. 
Transport jsme realizovali svépomocí 
a ihned jsme zahájili proces spojování 
Suny se samcem Hobitem. K napáøení 
v�ak tento rok nedo�lo.

V leto�ním roce odcestovala dvì 
zbývající mláïata koèky rybáøské 
(Prionailurus viverrinus) do Zoo Olo-
mouc a Zoo Duisburg. Na zaèátku 
roku jsme také dopárovali samce 
koèky slani�tní (Leopardus geoffroyi) 
mladou samicí ze Zoo Banham. Po 
�esti mìsících spoleèného sou�ití do�lo 
k porodu dvou mláïat, pøièem� jedno 
z nich nebylo �ivotaschopné. Druhé 
mládì bylo i pøes nezku�enost samice 
odchováno bez problémù (foto 7).

Celkem pìt mláïat odchovaly i na�e 
vydry malé (Amblonyx cinerea).

Na konci léta jsme byli nuceni utra-
tit samce rosomáka (Gulo g. gulo) 
Hemminkiho. S pokroèilým vìkem 
u nìj do�lo k rozvoji oèního zákalu 
a z nìj vyplývající slepoty. Pohyb po 
výbìhu byl pro nìj velmi kompliko-
vaný a v poslední fázi ji� neopou�tìl 
kamenné doupì. Po této smutné 
události v�ak pøi�la pozitivní zpráva 

od koordinátora evropského chovu, 
který nám vytipoval samce nového. 
Ze �védského Nordens Ark k nám pøijel 
dvouletý Marco, který se stane novou 
nadìjí na první rozmno�ení tohoto 
druhu v èeských zoo.

K nìkolika událostem do�lo i v pavilo-
nu starosvìtských primátù. Koèkodani 
Brazzovi (Cercopithecus neglectus) 
pøivedli na svìt dal�ího potomka, 
jeho odchov se v�ak nezdaøil v dù-
sledku úrazu hlavy, který mladá sa-
mièka utrpìla ve vìku dvou mìsícù. 

K pozitivnímu vývoji do�lo u gueréz 
plá�tíkových (Colobus guereza). Do 
skupiny tøí samic jsme v loòském roce 
zaèlenili samce Kasala ze Zoo Bojni-
ce a ji� na jaøe bylo patrné, �e jsou 
v�echny samice bøezí. První samice 
porodila mrtvé mládì, následoval 
úspì�ný porod druhé samice. Po nìm 
v�ak do�lo k zajímavému fenoménu, 
nebo� dominantnìj�í samice jí mládì 
zabavila a odmítala je vydat. Do sku-
piny jsme tak museli zasáhnout, mládì 
vrátit zpìt matce a dominantní samici 
na èas odstavit. U tøetí samice probìhl 
komplikovaný porod a mládì se ne-
podaøilo zachránit. I pøes skuteènost, 
�e se ze tøí mláïat úspì�nì odchovalo 
pouze jediné, hodnotíme tento vývoj 
pozitivnì. U v�ech samic se jednalo 
o první porod, který v�echny pøestály 
bez naru�ení dal�í plodnosti, a ztráta 
prvních mláïat je zcela obvyklým 
jevem. Skupina mandrilù rýholících 
(Mandrillus sphinx) se rozrostla o dal-
�ího potomka. Dvì tøíletá mláïata 
se podaøilo umístit v soukromé zoo 
v Indonésii. Do skupiny hulmanù 
jávských (Trachypithecus a. auratus) 
jsme zaèlenili nového samce Árona, 
který k nám pøi�el ze Zoo Dvùr Králo-
vé. Velmi zásadním krokem byl dovoz 
nepøíbuzného samce makaka kápo-
vého (Macaca radiata). Na�e zoo je 
jediná v organizaci EAZA, která tento 
zajímavý druh chová, a proto mo�nost 
získání nepøíbuzné krve byla velmi 
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komplikovaná. Na�tìstí se nám po-
daøilo zkontaktovat malou soukromou 
zoo v nìmeckém Jocksdorfu, která 
skupinu tìchto makakù chová. V øíjnu 
jsme tedy pøivezli �estiletého Chapa 
(foto 8), kterého zaèleníme do skupi-
ny na jaøe pøí�tího roku.

V pavilonu exotária se rozmno�ily 
v�echny tøi samice lemurù kata 
(Lemur catta) a celkem bylo odcho-
váno pìt mláïat. Na sklonku podzimu 
probìhla ve skupinì velmi bouølivá 
øíje a dvì samice si zpùsobily nezvykle 
vá�ná zranìní. Jednu z nich jsme mu-
seli nakonec ze skupiny izolovat, nebo� 
zranìná konèetina se nezhojila. Sami-
ce byla doléèena v zázemí.

Odsunem mladého samce vari 
èerveného (Varecia rubra) do Zoo 
La Fleche jsme skonèili s chovem to-
hoto druhu.

U lvíèkù zlatých (Leontopithecus 
rosalia) jsme dosáhli odchovu dvojèat 
(foto 9), jedno mládì se narodilo 
u tamarínù bìlohubých (Saguinus 
labiatus) a dal�í dvojèata odchovali 
tamaríni pinèí (Saguinus oedipus). 
Skupina kosmanù zakrslých (Callithrix 
pygmaea niveiventris) musela být roz-
pu�tìna, proto�e v loòském roce uhy-
nul chovný samec. Sestavili jsme sku-
pinu novou, slo�enou ze dvou na�ich 

odchovaných samic a samce ze Zoo 
Bojnice. Zbytek zvíøat byl rozvezen do 
ostatních zoo i do soukromého chovu.

V létì jsme také dopárovali mladé-
ho samce chvostana bìlolícího 
(Pithecia pithecia) samicí ze Zoo Zlín. 
Obì zvíøata se krásnì s�ila, ale samiè-
ka zaèala o nìkolik mìsícù pozdìji 
hubnout a následnì se zaèaly pro-

jevovat pøíznaky onemocnìní. I pøes 
intenzivní léèbu se její stav stabilizovat 
nepodaøilo a uhynula. Pitva odhalila 
rozsáhlou parazitární infekci bøi�ní 
hlísticí.

K nepøíznivému vývoji do�lo u na�ich 
lenochodù dvouprstých (Choloepus 
didactylus), nebo� uhynula mladá 
chovná samice a také její mládì 
z loòského roku. Na�e zoo dlouhodo-
bì patøila ke �pièkovým chovatelùm 
lenochodù. Události leto�ního roku nás 
v�ak pøesvìdèily, jak pomíjivý mù�e 
chovatelský úspìch být. Do budouc-
na bude nutné vytvoøit vícegeneraèní 
chovatelskou základnu tak, aby bylo 
mo�né zachovat kontinuitu chovu.

Ètyøi porody probìhly u mar stepních 
(Dolichotis patagonum) � foto 10, vý-
sledkem jsou ètyøi odchovaná mláïa-
ta. Mary jsou bohu�el umístìny v pro-
vizorním výbìhu ve starém pavilonu 
slonù. V pøí�tím roce bychom chtìli 
adaptovat jihoamerický výbìh a mary 
chovat spoleènì s nandu pampovými 
a lamami guanako.

Leto�ní hnízdní sezona se opìtovnì 
vydaøila u na�ich zoboro�cù vrás-
èitých (Aceros corrugatus), kteøí 
odchovali dvì mláïata. Na�e zoo je 
jednou z mála, které tento druh pra-
videlnì mno�í. Pár loòských mláïat 
jsme v rámci chovného programu 
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odeslali do specializované ptaèí zoo 
Parc des Oiseaux ve Francii. Naopak 
ztrátu jsme zaznamenali u zoboro�cù 
kaferských (Bucorvus leadbeateri), 
kdy samec padl na sklonku podzimu 
za obì� li�ce.

Pøíli� se letos nedaøilo na odchovnì 
papou�kù, nebo� jsme nezazname-
nali �ádnou reprodukèní aktivitu ani 
u pravidelnì se mno�ících párù arù. 
Odchován byl tak pouze jeden �ako 
�edý (Psittacus erithacus). I v leto�ním 
roce jsme se v souladu s novou kon-
cepcí sna�ili získat dal�í vzácné druhy 
velkých papou�kù. Od soukromého 
chovatele se nám podaøilo získat 
roèní pár arù kaninda (Ara glauco-
gularis) � foto 11. Do sedmdesátých 
let minulého století byl pova�ován za 
poddruh mnohem známìj�ího ary 
ararauny, kterému je svým modro�lu-
tým zbarvením podobný. Pøirozeným 
prostøedím tohoto ary jsou galeriové 
lesy v severní èásti Bolívie, kde podle 
odhadu BirdLife International �ije po-
sledních 73 a� 87 pohlavnì dospìlých 
jedincù. S nedospìlými ptáky èítá 
jeho volnì �ijící populace pouhých 
cca 130 jedincù, co� z nìj v souèasné 
dobì dìlá nejvzácnìj�í druh ary ve 
volné pøírodì. V Mezinárodní èervené 
knize ohro�ených druhù je zaøazen 
do kategorie CR, tj. kriticky ohro�ený. 
Zoo Ústí nad Labem se stala první zo-
ologickou zahradou v rámci UCSZOO, 
která tento druh chová.

Ze Zoo Budape�� jsme k samici v rám-
ci chovného programu získali samce 
ary èervenouchého (Ara rubrogenys), 
a sestavili tak chovný pár tohoto ohro-
�eného druhu.

11
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prozatím nezdaøilo doplnit chovné 
skupiny tìchto atraktivních �abek.

Kolekci ryb jsme obohatili v souvislosti 
s vý�e zmínìnou rekonstrukcí o nìkolik 
velmi zajímavých druhù. V první nádr-
�i, stylizující zarostlý øíèní bøeh v povodí 
Orinoka, dominují majestátní skaláry 
vysoké (Pterophyllum altum), které mo-
hou dorùstat a� 25 cm na vý�ku. Druhá 
nádr� je zamìøena na ryby z Amazon-
ky. Nejvýraznìj�ím druhem jsou zde 
sladkovodní rejnoci trnuchy skvrnité 
(Potamotrygon motoro). Prostor nad 
trnuchami obývá pár cichel oca-
sookých (Cichla ocellaris) � foto 14 
a jeden vrubozobec paví (Astronotus 
ocellatus). Poslední ze tøí nádr�í, která 
simuluje povodí øeky Paraná, se stala 
domovem populárních piraò Nattere-
rových (Pygocentrus nattereri), které 
jsme v na�í zoo chovali i v minulosti.

V rámci odborné èinnosti se pracov-
níci úseku chovu v roce 2012 zúèast-
nili jednání odborných komisí UCSZOO 
pro primáty a koèkovité �elmy v Zoo 
Brno, pro papou�ky v Zoo Dvùr Králo-
vé, komise pro oboj�ivelníky a plazy 
v Zoo Praha, pro jelenovité, ovce a ko-
zy v Zoo Praha a komise pro evidenci, 
koòovité a transporty zvíøat v Kostelci 
nad Èernými lesy. Vedoucí zoologic-
kého oddìlení se zúèastnila výroèní 
konference EAZA, která se letos konala 
v rakouském Innsbrucku.

cem, který jí zpùsobil smrtelná zranìní, 
druhá samice uhynula v dùsledku 
zadr�ených vajec. Ukonèili jsme chov 
anolisù obrovských (Anolis equestris), 
pro které jsme ji� nenalezli expozièní 
uplatnìní.

V oddìlení �ab se letos podaøilo roz-
mno�it zajímavý druh létavky drsno-
ko�ky thajské (Theloderma stellatum). 
Bohu�el, nepodaøilo se rozmno�it �ád-
nou z tradiènì mno�ených �ípových 
�abek. Po loòské vlnì úhynù, jejich� 
pøíèinu se nepodaøilo dopátrat, se 

V pavilonu slonù byl opìt obno-
ven chov holubù zelenokøídlých 
(Chalcophaps i. indica) ve spoleèné 
expozici s majnami. Tøi mladá zvíøata 
jsme získali ze Zoo Ostrava.

Prvních mláïat jsme se doèkali v no-
vé expozici vodního ptactva, kde se 
rozmno�ily kachnièky mandarinské 
(Aix galericulata) � foto 12. Multi-
druhové spoleèenství jsme také do-
plnili o pár kachnièek �edobokých 
(Callonetta leucophrys) pocházejících 
ze Zoo Praha.

V oddìlení terárií se tradiènì roz-
mno�ily �elvy pentlièkové (Cyclemys 
pulchristriata) a korálovky sinaloaské 
(Lampropeltis triangulum sinaloe). 
Odchovù jsme dosáhli i u �elv uhlíø-
ských (Chelonoidis carbonaria) a fel- 
zum madagaskarských (Phelsuma 
madagascariensis). Kolekci plazù 
jsme doplnili o nìkolik nových druhù. 
Novì jsme tak zaèali s chovem pestøe 
zbarvených hrozný�ovcù duhových 
(Epicrates c. cenchria) a zajímavé 
u�ovky tenkoocasé (Orthriophis 
taeniurus ridleyi) � foto 13. Novým 
druhem je i hrozný� Dumerilùv 
(Acrantophis dumerili), pár tìchto 
zvíøat jsme pøijali v rámci záchranné-
ho centra pro �ivoèichy. Ztráty jsme 
zaznamenali u chovného tria varanù 
modroocasých (Varanus doreanus). 
Jedna ze samic byla napadena sam-

14
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Veterinární péèe
MVDr. Renata Po�ivilová

Veterinární péèe v zoologické zahradì 
i v Centru pro zvíøata v nouzi byla dle 
smlouvy na základì výbìrového øízení 
zaji��ována Sdru�ením veterinárních 
lékaøù a slu�eb. Jeho èinnost zahrnuje 
jak preventivní (foto 1), tak i léèebné 
úkony v rámci ka�dodenních náv�tìv 
nejen v pracovních dnech, ale i o ví-
kendech a svátcích.

K zabezpeèení kvalitní péèe o zdra-
votní stav zvíøat je potøeba spolupra-
covat s dal�ími odbornými pracovi�ti, 
jako jsou Státní veterinární ústav Praha, 
Diagnostika, s. r. o., Ústí nad Labem, 
Laboratoø RNDr. Veselské Ústí nad 
Labem, IZW Berlin a dal�í. Tato pra-
covi�tì, mající akreditaci ke speciali-
zovaným diagnostickým a léèebným 
úkonùm, jsou vyu�ívána pro speciální 
laboratorní vy�etøení serologická, 
mikrobiologická, parazitologická, bio- 
chemická a hematologická, která 
jsou nad rámec mo�ností praktických 
veterinárních lékaøù.

Dozorovou èinnost nad výkonem vete-
rinární péèe a welfare zvíøat vykonává 
Krajská veterinární správa pro Ústec-
ký kraj, Inspektorát Ústí nad Labem. 
Inspektoøi KVS provádìjí pravidelné 

kontroly v zoologické zahradì i v Cen-
tru pro zvíøata v nouzi. V prùbìhu roku 
nebyly zji�tìny �ádné závady.

V roce 2012 opìt probìhlo licenèní 
øízení za úèelem prodlou�ení povolení 
èinnosti zoologické zahrady podle zá-
kona è. 162/2003 Sb., o zoologických 
zahradách. Licence je vydávána Mi-
nisterstvem �ivotního prostøedí ÈR na 
základì kontrol provedených Èeskou 

inspekcí �ivotního prostøedí, dále míst-
nì pøíslu�nou krajskou veterinární sprá-
vou a po projednání ve�kerých zpráv 
s Komisí pro zoologické zahrady. Toto 
licenèní øízení probíhá ka�dé dva roky. 
Na základì pozitivních a souhlasných 
zpráv v�ech zúèastnìných slo�ek byla 
licence Zoologické zahradì Ústí nad 
Labem opìt udìlena.

Na�i veterinární lékaøi se pravidel-
nì zúèastòují odborných semináøù 
a kongresù k získání nových poznatkù 
z oblasti veterinární péèe o exotická 
a volnì �ijící zvíøata u nás i v zahranièí. 
V tomto roce jsme se stali èleny Euro-
pean Association of Zoo and Wildlife 
Veterinarians (EAZWV) a také jsme 
se zúèastnili Mezinárodní konference 
o nemocech zvíøat �ijících v zoo i ve 
volné pøírodì v Bussolengu v Itálii, po-
øádané touto asociací. Pøi vzdìlávání 
jsme se zamìøili hlavnì na tematiku 
infekèních chorob a chorob stárnou-
cích zvíøat v zoologických zahradách. 
Úèast v takovéto presti�ní organizaci 
je v�dy pøínosem nejen pro posilování 
osobních vztahù, ale i pro zoo k moni-
torování stavu zoohygienických, epi- 
zootologických a pøípadných mimo-
øádných situací v ostatních zoologic-
kých zahradách nejen v rámci zahrad 
zaèlenìných v organizaci EAZA.

Problematika chorob stárnoucích zví-

1
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øat je pro nás velmi aktuální. Mnoho 
na�ich zvíøat brzy dosáhne nebo ji� 
dosáhlo �dùchodového� vìku a obje-
vují se u nich zdravotní obtí�e spojené 
s tímto problémem (foto 2).

Na poèátku roku orangutan Ferda 
skoro pøestal pøijímat potravu. Pozo-
rováním bylo zji�tìno, �e dùvodem je 
bolestivost zubù. Nasazená léèba byla 
úspì�ná, uvolnìný zub sám vypadl, 
a tudí� nebylo nutné o�etøení v celko-
vé anestezii.

Ji� ne tak ��astnì skonèil pøípad na�í 
staré malajské medvìdice Kubuly. Ta 
mìla ji� nìkolik let pohybové potí�e, 
které v leto�ním roce dosáhly tako-
vého stupnì, �e ji� nezabírala �ádná 
léèba. Medvìdice trpìla bolestmi na-
vzdory podávaným lékùm. Vzhledem 
k jejímu utrpení bylo nakonec pøistou-
peno k eutanazii.

U velbloudù ojedinìlý pøípad výskytu 
dvojèat skonèil potratem a následným 
výhøezem dìlohy. O�etøení výhøezu 
dìlohy není snadným zákrokem 
a u velbloudice Fatimy bylo prove-
deno v celkové anestezii. Po repozici 
dìlohy musel být po�evní vchod uza-
vøen speciálními svorkami, aby nedo-
�lo k recidivì. Zároveò byla podána 
antibiotika, nesteroidní antiflogistika 
a léky podporující obranyschopnost 
organismu. Po devíti dnech byly svorky 
odstranìny a antibiotická léèba po-
kraèovala je�tì dal�ích pìt dní. Nyní 
se Fatima tì�í dobrému zdraví.

Také letos jsme spoleènì s na�imi nì-
meckými kolegy z IZW Berlin provedli 
nìkolik vy�etøení na�ich slonic Delhi 
a Kaly, vèetnì vy�etøení ultrazvuko-
vých. U Kaly byly diagnostikovány 
výrazné zmìny na pohlavních orgá-
nech � mnohoèetné cysty ve stìnách 
pochvy i dìlohy. Vzhledem k nárùstu 
poètu cyst a s tím spojených zdravot-
ních potí�í jsme rozhodli o aplikaci 
speciální vakcíny k úplné zástavì po-
hlavní aktivity. Aplikaci jsme provedli 
opakovanì. V pøí�tím roce máme 

naplánováno kontrolní vy�etøení, zda 
do�lo ke zmírnìní patologických zmìn 
a úpravì zdravotního stavu.

V roce 2011 jsme v zoo úspì�nì od-
chovali mláïata u nìkolika druhù 
koèkovitých �elem. Mláïata nám 
odrostla a v druhé pùli leto�ního roku 
nastal èas, aby se levharti obláèko-
ví, mand�u�tí i levhart snì�ný vydali 
do nových domovù. Pøed transporty 

bylo nutné provést rùzná vy�etøení 
a zdravotní zkou�ky. Zvíøata musela být 
uspána, aby bylo mo�né provést kli-
nické vy�etøení a odebrat vzorky krve 
a výtìry na speciální vy�etøení v SVÚ 
Praha (foto 3). V�echna vy�etøení 
dopadla dobøe, �ádné nákazy nebyly 
potvrzeny, a tak budou na�i �drobeè-
ci� hned na zaèátku pøí�tího roku moci 
odcestovat.

3



13

Vý�iva a krmení
Ing. Pavel Král

Kvùli odchodu na�í krmiváøky jsem 
byl 1. prosince 2012 povìøen vedením 
oddìlení vý�ivy a krmení, proto zde 
pøedkládám zprávu o èinnosti tohoto 
oddìlení.

Chod oddìlení zaji��ovali po celý rok 
dva stálí pracovníci a jeden pracovník 
(VPP) na výpomoc pøi støídání. Zástu-
pem pøi rozvozu krmení a pøi pøebírání 
zeleniny nám pomáhali pracovníci 
zahradnického úseku.

Na nákup vý�ivy a krmiv jsme pro rok 
2012 mìli k dispozici èástku 4,3 mil. Kè. 
Vyèerpáno bylo 4,268 mil. Kè, tj. 99,2 % 
z celkové sumy. Dotace z Ministerstva 
�ivotního prostøedí ÈR na chov vzác-
ných a ohro�ených druhù zvíøat nám 
pokryly èástku 0,775 mil. Kè. Tyto dota-
ce nám pomáhají pøekonávat ka�do-
roènì se zvy�ující náklady na krmiva.

Oproti roku 2011 se zvý�ily ceny v�ech 
dùle�itých polo�ek, pøedev�ím ho-
vìzího masa a vìt�iny druhù ovoce 
a zeleniny.

Na celkových nákladech se nejvíce 
podílí nákup hovìzího masa, které je 
v malé míøe nahrazováno vepøovým 
(foto 1) a skopovým. Oproti roku 
2011 vzrostly náklady na nákup masa 
o 47 %, co� bylo kromì zvý�ení ceny 
masa zpùsobeno také jeho vy��í spo-
tøebou, zejména kvùli vìt�ímu poètu 
mláïat v pavilonu �elem. Maso je 
dodáváno v kvalitì pro lidský konzum 
od firmy Vá�a Mimoò. U drùbe�ího 
masa do�lo naopak k mírnému pokle-
su nákladù, a to o 10 %, u králíkù byl 
pokles o 7 %. Také u ryb (sledi) do�lo 
k mírnému sní�ení celkových nákladù 
oproti roku 2011, co� bylo zpùsobeno 
dietetickými problémy na�eho lach-
tana Moritze. V závìru roku 2012 jsme 
zmìnili krmnou dávku u obou druhù 
ploutvono�cù a zaèali jsme nahrazo-
vat sledì makrelou. Ryby nám dodá-
vá firma Agro-bio.

Ovoce a zeleninu z vìt�í èásti kupu-
jeme od firmy Hoka. Na celkových 
nákladech se nejvíce podílí nákup 
jablek, mrkve, banánù, hroznového 

vína a rajèat. Oproti roku 2011 do�lo 
ke zvý�ení celkových nákladù u tìchto 
polo�ek, dále pak ke zvý�ení nákladù 
u granátových jablek, manga, anana-
su, khaki a �lutého melounu. Odbìrem 
pro obchod u� neprodejného ovoce 
a zeleniny z hypermarketù Globus 
a Albert se sna�íme sni�ovat celkové 
náklady na krmení. Z obou hyper-
marketù dová�íme také bílé peèivo 
a chleba jako pøídavek ke krmné dáv-
ce pro nìkteré kopytníky (foto 2). Èást 
peèiva se vyu�ívá jako doplnìk pøi 
výkrmu my�í. V men�ím mno�ství dová-
�íme z hypermarketù mléèné výrobky. 
Ve v�ech pøípadech jsou to potraviny 
na hranici záruèní lhùty, které je�tì pro-
jdou na�í kontrolou pøi pøebírání.

Pomìrnì velkou èást nákladù tvoøí 
granulované smìsi pro kopytníky, cel-
kovou sumu ovlivòuje hlavnì cena za 
metrický cent a poèet zvíøat. Oproti 
roku 2011 do�lo ke zvý�ení nákladù na 
krmnou smìs pro pøe�výkavce a na 
krmnou smìs Relax pro konì. Naopak 
u krmné smìsi pro �irafy do�lo k pokle-
su celkových nákladù. Dodavatelem 
je firma Sehnoutek a synové, v. o. s., 
VKS Voleè (foto 3).

K dal�ímu sni�ování nákladù dochází 
vlastní produkcí, èím� získáváme na-
pøíklad èást z celkové spotøeby my�í, 
potkanù èi holátek hlodavcù. Nejná-

roènìj�í na spotøebu je chov a od-
chov ptákù. Náklady narùstají, pokud 
máme v péèi zvý�ený poèet handica-
povaných dravcù. Celkovou spotøebu 
mouèných èervù zaji��ujeme také 
z vìt�í èásti vlastní produkcí. Kvùli do-
statku biologického krmiva pro �elmy 
si dokrmujeme i jednodenní kohoutky. 
Zahradnický úsek zaji��uje bambus 
pro pandy èervené, a to zalo�ením 
jednotlivých porostù v na�í zoo a péèí 
o nì. V období pøipou�tìní zeber Hart-
mannové a oslù somálských je zaji�tìn 
naklíèený jeèmen. Stejný úsek dodává 
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pravidelnì po celý rok okus (nejèastìji 
bøízu, vrbu, ovocné stromy, javor), a to 
hlavnì pro �irafy, slony a ostatní kopyt-
níky. Vìt�ina okusu se získává mimo 
areál zoo.

Zvý�ení nákladù na seno bylo zpùso-
beno jednak vy��í cenou za metrický 
cent, jednak nízkou vlastní produkcí 
malých balíkù a nákupem od soukro-
mého dodavatele. Celková zásoba 
sena na zimní sezonu, kterou máme 
uskladnìnou v centrálním seníku, èi-
nila 105 580 kg. Z toho bylo 67 200 kg 
ve velkých kulatých balících (cca po 
300 kg), celé mno�ství bylo získané ná-
kupem (foto 4). Velice se nám osvìd-
èila spolupráce s panem Èurdou 
z Cínovce, který nám dodává seno 
i s dopravou za cenu 350 Kè za balík. 
Seno nám zaji��ovala jeho Farma 
Mirkov. Dále bylo zaji�tìno, hlavnì pro 
stáje s malým prostorem na uskladnì-
ní, 28 380 kg sena v malých balících. 
Vìt�inu nám dodal pan �trympl ze 
Svádova. Pro �irafy bylo zaji�tìno 
vlastní výrobou 10 000 kg volnì lo�e-
ného sena a dodavatelsky 4 350 kg 

vojtì�kového sena. Z celkového 
mno�ství sena na rok jsme si 15 900 kg 
vyrobili sami, co� pøedstavuje 15 %. 
V úspì�nìj�ích letech se sobìstaènost 
pohybuje okolo 30 %. Jako stelivo bylo 
zaji�tìno 17 100 kg p�enièné slámy. Pili-
ny a hobliny zaji��uje zahradnický úsek 

dovozem z okolních truhláren.

Stejný úsek také zaji��uje zelené krme-
ní, které si vyrábíme ze 100 % sami. Voj-
tì�ku, luèní porost a smìsky sklízíme na 
pronajatých pozemcích na Mariánské 
skále. Obhospodaøujeme jich celkem 
26 hektarù. Tato plocha staèí k vytvo-
øení plynulého zeleného pásu krmení 
pro celé období. Celkem jsme sklidili 
od zaèátku kvìtna do druhé poloviny 
øíjna 263 740 kg hmoty. Zelené krmení 
se zavá�í na jednotlivé úseky ka�dý 
den, v sobotu se pøiveze dvojnásobné 
mno�ství i na nedìli. Spotøeba zelené-
ho krmení v zoo na jeden krmný den 
je 1 713 kg.

Ke konci roku byla naplánována pøe-
stavba mrazicího a chladicího boxu 
v budovì pøípravny krmiv. Plocha mra-
zicího boxu by se mìla zvý�it o 100 %, 
co� bude velikost dostaèující pro po-
tøebu zoo. Naopak nevyu�itý chladicí 
box na maso se zmen�í o polovinu. 
Byla také naplánována výmìna v�ech 
oken a dveøí v celém objektu.
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Chov gepardù (Acynonyx jubatus)
Bc. Tomá� Andìl

Historie chovu gepardù v ústecké zoo-
logické zahradì je i pøes svou relativnì 
krátkou dobu provázena celou øadou 
pozoruhodných událostí, zklamání, ale 
pøedev�ím nadìjí do budoucna.

Pùvodní areál roz�íøení geparda zahr-
noval celý africký kontinent s výjimkou 
pralesù a centrální Sahary a dále pak 
pøední a ji�ní Asii. V souèasné dobì 
se v Africe ostrùvkovitì vyskytuje ji�nì 
od Sahary, v Asii ho lze najít ji� jen na 
èásti území Íránu. Jeho biotop tvoøí 
pøedev�ím otevøené travnaté, a� aridní 
oblasti, savany a lesostepi do 2 000 
metrù nad moøem. Pøirozenou potravu 
gepardù pøedstavují zejména men�í 
druhy kopytníkù, jako jsou gazela 
Thomsonova, impala, ale i mláïata 
pakoní, zajíci a dal�í druhy obratlovcù 
do 40 kg. Populaèní trend u této �elmy 
je, ostatnì jako u mnoha jiných druhù, 
stále klesající a v Èervené knize ohro-
�ených druhù je zapsán jako zranitelný. 
Hlavní pøíèinou stále klesajícího poèet-
ního stavu je ztráta �ivotního prostøedí 
zpùsobená neustálým nárùstem lidské 
populace a s tím spojeným úbytkem 
pøirozených potravních zdrojù.

Poèátky chovu gepardù v na�í zoo 
sahají do roku 1999, kdy byla do Ústí 

nad Labem pøivezena první dvì zví-
øata (foto 1), samice Gara, narozená 
19. 11. 1997 v pra�ské zoo, a samec 
Inongo, narozený 15. 5. 1998 v Zoo 
Amersfoort v Holandsku. První neú-
spì�né pokusy o jejich rozmno�ení 
ukonèila po dvou letech výstavba no-
vého pavilonu pro indické slonice Kalu 
a Delhi, který se zaèal budovat v tìsné 
blízkosti tehdej�ího (a nutno podot- 
knout, �e nevyhovujícího) chovatel-

ského zaøízení pro gepardy. Z tohoto 
dùvodu byla v prosinci roku 2001 obì 
zvíøata deponována do Zoo Dvùr Krá-
lové nad Labem, která ji� v této dobì 
disponovala chovatelským zaøízením, 
je� zcela v souladu s nejnovìj�ími po-
znatky z etologie volnì �ijících gepar-
dù umo�òovalo naprosto oddìlený 
chov obou pohlaví bez vizuálního, 
akustického i pachového kontaktu. Po 
pøíjezdu do Dvora Králové byla zvíøata 
nejprve na nìkolik týdnù oddìlena 
a po jejich opìtovném spojení do�lo 
ji� v únoru 2002 k prvnímu páøení, které 
se èasem ukázalo jako úspì�né. O tøi 
mìsíce pozdìji, 24. 5. 2002, se naro-
dilo první a zároveò poslední Gaøino 
mládì, samièka Jane. Ta pøi�la na svìt 
po komplikovaném porodu císaøským 
øezem, po kterém bylo pøistoupeno 
k umìlému odchovu. Ji� v prvních 
mìsících jejího �ivota zaregistrovali 
o�etøovatelé èasté kulhání na pravou 
zadní konèetinu, které s pøibývajícím 
èasem dosahovalo stále vìt�í inten-
zity. Rentgenové vy�etøení provedené 
v pìti mìsících vìku mladé gepar-
dice ukázalo deformaci kyèelního 
kloubu, co� bylo v této fázi diagnosti-
kováno jako poúrazový stav. Jane byla 
bedlivì monitorována a do její krmné 
dávky byl pøidáván pøípravek na pod-
poru kloubního aparátu. Její zdravotní 
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stav se v�ak v prùbìhu dal�ích mì-
sícù nezlep�oval a bylo pøistoupeno 
k druhému rentgenovému vy�etøení. 
To potvrdilo pokraèující deformaci 
po�kozeného kloubu a v�e nasvìd-
èovalo tomu, �e se v tomto pøípadì 
jedná o vrozenou vadu. V èervnu roku 
2003 byla Jane, její� zdravotní stav se 
stále mírnì zhor�oval, pøevezena do 
ústecké zoo (foto 2), kde ji� zapoèala 
pøíprava na vybudování první èásti no-
vého chovatelského zaøízení pro ge-
pardy. V øíjnu 2003 podstoupila Jane 
zatím nejdùkladnìj�í vy�etøení, v jeho� 
prùbìhu byly zhotoveny CT snímky ji� 
velmi vá�nì po�kozeného kloubu. Po 
mnoha hodinách porad a konzultací 
s ortopedy bylo rozhodnuto o zcela 
unikátním øe�ení, a sice náhradì 
zdeformovaného kloubu kloubem 
umìlým. Bìhem roku 2004 prodìlala 
Jane nìkolik operací (foto 3) a po 
úspì�né rekonvalescenci zaèala plnit 
funkci expozièního zvíøete. O dva roky 
pozdìji, tedy v roce 2006, byl v horní 
èásti zoologické zahrady pod výbì-
hem velbloudù uveden do provozu 
nový pavilon pro gepardy, kde se po 
návratu z královédvorské zoo setkali 
Inongo a Gara se svou dcerou Jane. 
Gara bohu�el v únoru 2007 uhynula 
a nezbylo ne� sehnat pro Inonga no-
vou samici. Je�tì tého� roku v èervnu 
byla z pra�ské zoo dovezena samice 
Zoe, narozená v roce 2000 v nizozem-
ském Safaripark Beekse Bergen, a po 
nìkolika týdnech nezbytné aklimati-
zace v novém prostøedí byla spojena 
s Inongem. K oèekávanému páøení 

v�ak nedo�lo ani u tohoto páru, a to 
ani po opakovaném spojování obou 
zvíøat. Následnì provedené sonogra-
fické vy�etøení Zoe prokázalo polycys-
tická ovaria a z výsledkù krevních testù 
byly patrné vysoké hodnoty hormonù 
�títné �lázy. Zoe byla proto jako neper-
spektivní a pro chov nevhodná vrá-
cena zpìt do Prahy. Jeliko� o pøidìlo-
vání zvíøat v evropských záchranných 
programech EEP rozhoduje evropský 
koordinátor chovu, co� je i pøípad ge-
pardù, byl osloven se �ádostí o pøidì-
lení nové samice. Koordinátor samici 
pøislíbil pod podmínkou vybudování 
samostatného pavilonu pro samce. 
Jeliko� zoo v té dobì nemìla finan- 

3
èní prostøedky na jeho výstavbu, byli 
nìkolik dal�ích let gepardi chováni 
pouze expoziènì, bez mo�nosti jejich 
rozmno�ování. V roce 2008 se zaèal 
zhor�ovat zdravotní stav samice Jane, 
která v øíjnu absolvovala komplexní 
CT vy�etøení na veterinární klinice 
v Mimoni. Chronické problémy s led-
vinami a jejich následná nefunkènost 
si vynutily v listopadu její eutanazii. 
V prosinci byl ze Zoo Praha dovezen 
mladý samec Hobit, který doplnil 
osamoceného Inonga. Dal�í zmìna 
u na�ich gepardù nastala a� v roce 
2011, kdy byl Hobit z chovatelských 
dùvodù deponován do olomoucké 
zoologické zahrady. Po pùlroèní olo-
moucké anabázi se Hobit v listopadu 
tého� roku vrátil s podezøením na mo�-
nou infekci koronaviry a byl umístnìn 
do izolace. Následná opakovaná 
vy�etøení vzorkù krve byla na�tìstí ne-
gativní. Velmi pozitivní událostí tohoto 
roku v�ak bylo jednoznaèné vítìzství 
projektu ústecké zoo na dostavbu pa-
vilonu pro gepardí samce v soutì�i vy-
hlá�ené pivovarem Heineken. V lednu 
2012 byla na vybraném místì zbudo-
vána základová deska a v èervnu u� 
byl nový pavilon slavnostnì otevøen. 
O dva mìsíce pozdìji byla z dánské-
ho Ree Park Ebeltoft Safari dovezena 
pìtiletá gepardí samice Suna (foto 4). 
Ve zbývajících mìsících roku jsme se 
opakovanì pokou�eli o její spojení se 
samcem Hobitem, ale k páøení zatím 
nedo�lo. Pevnì doufáme, �e se tak 
stane v roce následujícím.
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Chov gueréz plá�tíkových (Colobus guereza)
v letech 1993�2012
Patrik Matìjù
V prosinci 1985 pøi�li do na�í zoo dva 
roèní samci gueréz plá�tíkových 
z drá�ïanské zoo. Samci �ili spolu do 
doby, ne� se pøestali sná�et, poté �ili 
oddìlenì. Na zaèátku kvìtna 1992 byl 
jeden samec odvezen do Zoo Hodonín 
(od 14. 6. 2002 je v Bojnicích). Samec 
Luká�, kterého jsme si ponechali, se 
doèkal samice a� za rok.
Samice Phyllis (nar. 1988 v Zoo 
Dresden) a samec Luká� (nar. 1984 
v Zoo Dresden) se stali zakladateli 
chovu gueréz v Ústí nad Labem. 
První mládì, sameèek Danek, se 
narodilo v kvìtnu 1995. Dal�í narozená 
mláïata: 1,0 Pepèa (1996), 0,1 Doris 
� Alfa (1997), 0,1 Beta (1998), 0,1 Gama 
(2000), 0,1 Sára � Delta (2001), 0,1 Rita 
(2002) a poslední narozené mládì 
byla 0,1 �árka (2003) � foto 1. V dubnu 
2004 Phyllis potratila a za mìsíc 
uhynula. Luká� uhynul ve vìku 23 let 
v listopadu 2007. V ústecké zoo zùstaly 
po tìchto rodièích samice Doris, Sára, 
Rita a �árka.
Po úhynu Luká�e jsme se sna�ili sehnat 
samce nového. Tento zámìr nám 
velmi zkomplikovala problematika 
poddruhové èistoty gueréz chovaných 
v Evropì. Drá�ïanská linie byla 
øazena k poddruhu C. g. caudatus, 
pøièem� vìt�ina evropských gueréz 
je poddruhu kikuyensis nebo 
poddruh není urèen. Ani konzultace 
s vedoucí plemenné knihy nám nijak 

nepomohla, pøesná determinace 
chovaných zvíøat se teprve plánovala. 
Dospìli jsme k závìru, �e na�e guerézy 
jsou s nejvìt�í pravdìpodobností 
poddruhovými hybridy.
V roce 2010 se objevil v nabídkové 
listinì Zoo Colchester mladý samec 
Merti (nar. 2004), pøièem� tato zoo 
uvádìla své guerézy v poddruhu 
caudatus. Merti byl ji� vytlaèován ze 
své rodné skupiny, vyu�itím nabídky 
jsme tudí� pomohli øe�it problém 
colchesterské zoo. Transport se 
uskuteènil v únoru 2010. Merti od 
samého poèátku pobytu v na�í zoo 
trpìl prùjmy. Odebraný vzorek trusu 
prokázal zvý�ený výskyt parazitù, 
ihned mu byla nasazena léèba. 
Z poznámek v evidenèní kartì ze Zoo 
Colchester jsme vyèetli, �e ji� od roku 
2007 ve své domovské zoo trpìl na 
prùjmy a byl léèen. Jeho zdravotní 
problémy byly pøisuzovány stresu 
z vytlaèování ze skupiny. Ani dal�í 
stres z transportu a zmìny prostøedí 
Mertimu nijak neprospìl. Bohu�el, 
prùjmy neustávaly. Celkovì se jeho 
zdravotní stav stále zhor�oval, zvracel 
a byl velice oslabený. Vy�etøením 
se zjistil zánìt slinivky bøi�ní. Jeho 
�alostný stav byl ukonèen eutanazií. 
Na konci bøezna 2011 byla provedena 
eutanazie u samice Rity, u které byl 
zji�tìn nádor nadledvin.
Po nezdaru s Mertim jsme se rychle 

sna�ili sehnat samce nového, 
nebo� samice se ji� dostávaly do 
problematického vìku. Colchester 
nemìl dal�ího samce k dispozici, 
èím� se vyøe�ilo dilema s poddruhy. 
Na setkání odborných komisí nám 
kolegové ze Zoo Bojnice nabídli 
jejich provìøeného samce Kasala 
(G. g. kikuyensis) � foto 2.
Na poèátku èervna 2011 jsme pøivezli 
ze Zoo Bojnice chovného samce 
Kasala (nar. 1999 v Zoo Frankfurt). 
Bì�nou praxí bývá, �e novì pøíchozí 
zvíøe necháváme nejdøíve zvyknout ve 
vnitøních prostorách, ne� je vypu�tìno 
do výbìhu. Tohoto samce jsme vypustili 
do výbìhu ji� druhý den. V ubikaci 
sedìl smutný a nemìl zájem o krmení. 
Ve výbìhu rázem o�il a projevoval 
zájem o ostatní primáty a samice 
gueréz v sousedních výbìzích. Zvíøata 
byla oddìlena kontaktní møí�í a jejich 
chování nevyvolávalo obavy z mo�né 
agrese. Ji� po jedenácti dnech byl 
spojen s na�imi samicemi. První páøení 
bylo pozorováno u� za týden.
V lednu 2012 bylo ve výbìhu nalezeno 
èerstvì narozené mrtvé mládì. 
Patøilo samici Doris, která zaútoèila 
na o�etøovatelku, kdy� odstraòovala 
mrtvolku. Pitva prokázala, �e se mládì 
� sameèek � nenadechlo. ��astného 
porodu jsme se doèkali u samice 
Sáry 13. bøezna 2012. Sára mládì 
nijak nepøidr�ovala, pokládala ho na 
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zem. O�etøovatelka s jistotou tvrdila, 
�e se jedná o samièku. A� odpoledne 
Sára dr�ela mládì na bøi�e a kojila 
ho. Matka si poèínala nezku�enì 
a stranila se skupiny, ponechali jsme ji 
tedy oddìlenou. Druhý den se u� Sára 
chovala k mládìti (Sally) opatrnìji. 
Tøetí den po porodu jsme Sáru pustili 
ke skupinì. Dominantní Doris jí mládì 
ihned sebrala a nechtìla jí ho vrátit. 
Usoudili jsme, �e toto chování mohlo 
souviset i s nedávnou ztrátou vlastního 
potomka. Mládì se sna�ilo od Doris 
pít a Sára je chtìla zpìt. Podobnou 
situaci zaznamenali i kolegové ze 
Zoo Ostrava ve skupinì hulmanù 

posvátných, kde ukradené mládì 
uhynulo v dùsledku strádání hladem. 
Rozhodli jsme se zasáhnout. Doris 
byla chycena, oddìlena od skupiny 
a mládì bylo vráceno matce (foto 3). 
Matka byla druhý den spojena se 
samcem a bøezí samicí �árkou. Po tøech 
dnech, kdy byl ve skupinì klid, zaèala 
�árka rodit. Bohu�el, mládì uvázlo 
v polovinì porodních cest. Pøivolaná 
veterináøka ho vytáhla pomocí kle�tí, 
právì narozený sameèek byl v�ak ji� 
mrtvý. Jednalo se o pøedèasný porod 
vyvolaný pravdìpodobnì rozruchem 
kolem druhého mládìte. �árce 
byla podána antibiotika a léky na 

vypuzení placenty. Bìhem dal�ích dní 
Sára pùjèovala �árce malou Sally bez 
problémù. Spojování Doris se skupinou 
se uskuteènilo mìsíc a pùl po porodu 
Sally. Bìhem dal�ího týdne u� Sára 
pùjèovala mládì i Doris.
I pøesto, �e se ze tøí narozených mláïat 
odchovalo pouze jediné, hodnotíme 
tento rok pozitivnì. Podaøilo se sestavit 
funkèní chovnou skupinu a v�echny 
samice pøestály své první porody bez 
následkù. V prosinci 2012 se �árce 
viditelnì rýsuje bøí�ko.
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Jelen bìlohubý (Cervus albirostris) a jeho chov 
v roce 2012 
Ing. Pavel Král

Chov tohoto druhu jelena zaèal v na�í 
zoo v roce 2000, v prùbìhu dvou let 
jsme dovezli celkem pìt zvíøat. Dva 
samci a dvì samice pøi�li z Tierparku 
Berlin a jedna samice ze Zoo Rotter-
dam. Jeleny jsme umístili do rozlohou 
velkého, èásteènì kamenitého a sva-
�itého výbìhu, neúplnì krytého vzrost-
lými stromy. V krátké dobì si na nìj 
zvíøata zvykla, pøesto jsme pøi�li o obì 
lanì z berlínské zoo. První uhynula po 
16 mìsících chovu v dùsledku trauma-
tu po propíchnutí samcem v období 
jelení øíje. Druhá, která pøi�la jako 
poslední, se dostateènì nezaøadila 
do stáda a po tøech mìsících chovu 
uhynula. Zakládající skupina na�eho 
chovu se tedy skládala z obou samcù 
a pouze jedné nepøíbuzné samice. 
Díky èastìji narozeným samicím v po-
mìru k samcùm a jejich celkovì vy��í 
�ivotaschopnosti jsme stádo postupnì 
roz�íøili na skupinu 1,5. U mladých laní 
se zaèala projevovat úzká pøíbuzen-
ská plemenitba. V roce 2009 jsme 
pøivezli nového nepøíbuzného osmi-
mìsíèního samce Kailáse z Tierparku 
Berlin. V roce 2011 do�lo k výmìnì 
obou samcù ve stádì. V té dobì 
jsme chovali u� sedm laní, které byly 
potomky právì pouze prvních tøí za-
kládajících zvíøat. Proto se rok 2012 nesl 
ve velkém oèekávání, hlavnì pokud 
�lo o poèet narozených mláïat a je-

jich �ivotaschopnost. Novou zmìnou, 
kterou jsme tento rok oproti pøede�lým 
letùm provedli, bylo v dobì blí�ících se 
porodù uzavøení cesty pro náv�tìvníky 
okolo výbìhu jelenù. Jediným dùvo-
dem bylo, aby lanì v dobì porodù 
nebyly vyru�ovány a mìly zaji�tìn klid. 
Uzavøení cesty jsme prodlou�ili je�tì 
o tøi týdny po narození mláïat.

Podle zvìt�ujícího se objemu bøi�-
ní dutiny jsme urèili, �e bude rodit 
celkem pìt laní, pouze dvì mladé 
lanì bøezí nebyly. Porody probìhly 
v oèekávaném termínu, v rozmezí 

14 dnù mezi 7. a� 21. èervnem. První 
probíhající porod jsme zjistili brzy ráno. 
Laò popocházela po výbìhu, èasto 
si lehala, obèas probíhaly stahy. Asi 
po hodinì a pùl jsme zjistili, �e porod 
nepokraèuje, chování lanì se ne-
zmìnilo. Laò jsme sledovali z uctivé 
vzdálenosti, aby mìla naprostý klid. 
Bylo rozhodnuto, �e pokud nedojde 
k posunu po 12. hodinì, laò uspíme. 
Proto�e se situace nezmìnila, ve 13:30 
hodin jsme laò uspali. MVDr. Po�ivilová 
zjistila zadní polohu u mládìte, s úplnì 
podlo�enými pánevními konèetinami. 
MVDr. Po�ivilová provedla repozici 
a vybavení mrtvého mládìte ven z tì-
la matky. Laò byla o�etøena. Po více 
ne� hodinì se zaèala probouzet, po 
dvou hodinách se dokázala postavit. 
Do skupiny se zaèlenila teprve druhý 
den. Pøesto�e porod byl opravdu tì�ký, 
laò se nám podaøilo zachránit.

Následující tøi porody probìhly v krát-
ké dobì po sobì a byly bez problé-
mù. Nebylo jednoduché hlídat v�ech-
ny lanì, pokud jsme chtìli zachovat 
jejich maximální klid. Skupina èasto 
nebyla v té dobì pohromadì, lanì 
se od ní oddìlovaly. Zjistit narozené 
mládì znamenalo dùkladnì projít 
celý výbìh (foto 1). To jsme vìt�inou 
dìlali v dobì, kdy v�echny lanì byly 
ve skupinì. Bìhem tøí dnù byla zji�tìna 
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tøi mláïata. Ta jsme pouze monitoro-
vali, jejich pohlaví zatím nebylo urèe-
no. Lanì jsme se sna�ili co nejménì 
vyru�ovat. Mláïata byla odlo�ena na 
opaèném konci výbìhu, na rùzných 
místech. Chování v�ech laní odpo-
vídalo popsanému chování lanì pøi 
prvním porodu mládìte v na�í zoo 
v roce 2003 (Král, 2003), pouze doba 
odkládání netrvala tak dlouho. Po 
4 a� 6 dnech lanì pøivedly mláïata 
do skupiny (foto 2).

V té dobì do�lo k porodu u poslední, 
páté lanì. Porodila zdravé mládì, stej-
nì jako pøede�lé lanì mimo skupinu. 
Bylo dokonce pozorováno i pití tohoto 
mládìte. Matka se u nìj zdr�ovala 
èastìji ne� ostatní lanì, dost èasto 
se ani nevracela do stáda a mládì 
si hlídala. Bohu�el, po 8 dnech do�lo 
z pøíèin nám neznámých k úhynu mlá-

dìte. K úhynu do�lo je�tì v dobì odlo-
�ení od skupiny. Pøesto�e minulé mládì 
této lanì bylo v loòském roce terèem 
infanticidy samic, tuto mo�nost úhynu 
jsme letos s ohledem na odlo�ení mlá-
dìte a na chování samice i ostatních 
zvíøat vylouèili. Celkový poèet zvíøat 
se tedy v prùbìhu roku zvý�il z 9 na 
12 kusù. S nejvìt�í pravdìpodobností 
se letos narodil jeden sameèek a dvì 
samièky (foto 3). Pomìr pohlaví ve 
stádì se zvý�il na 3,9. Pøi takovém po-
ètu zvíøat se ke konci roku ukazovalo, 
�e zakládání krmiva na jednom místì 
u horní boudy je pro zvíøata nedosta-
teèné. Stejnì nedostateèný je i prostor 
pro schovávání zvíøat pøed de�tìm. 
Uva�ujeme o mo�nosti výstavby nové 
boudy v dolní èásti výbìhu.

Rok 2012 byl tedy co do poètu naro-
zených a odchovaných mláïat nejú-

spì�nìj�í v historii na�í zoo. V prùbìhu 
let 2003�2012 bylo odchováno celkem 
11 zvíøat (2,9) � tab. 1, z toho jeden 
samec ode�el do Zoo Bojnice, druhý 
samec a v�echny samice jsou stále 
chováni u nás. Z pùvodní zakládající 
trojice �ije pouze samec Timur, které-
mu bylo v roce 2012 tøináct let.

Pro náv�tìvníky byla v roce 2012 v blíz-
kosti výbìhu jelenù nainstalována 
nová informaèní tabule, popisující 
zvlá�tnosti jelena bìlohubého a místo 
jeho výskytu.

Král, P., 2003: Chov jelena bìlohubého 
(Cervus albirostris) v Zoo Ústí nad La-
bem. Fauna Bohemiae Septentriona-
lis, Tomus 28, s. 28�32.

Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Poèet odchovaných mláïat 0.1 0.1 0.1 0 0.2 0 1.1 0.1 0 1.2

3

Tab. 1
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Nové druhy arù 
Bc. Tomá� Andìl

Kolekce velkých papou�kù rodu ara 
se v roce 2012 rozrostla o dal�í dva 
druhy. K na�í veliké radosti se nám 
od soukromého chovatele podaøilo 
získat roèní pár arù kaninda (Ara 
glaucogularis) � foto 1. Do sedmdesá-
tých let minulého století byl ara kanin-
da pova�ován za poddruh mnohem 
známìj�ího ary ararauny, kterému je 
svým modro�lutým zbarvením podob-
ný. Na rozdíl od ararauny má kaninda 
pod dolní èelistí velkou tmavì modrou 
skvrnu, u ararauny je tato skvrna men-
�í a èerná. Kaninda má i podstatnì 
men�í neopeøenou èást v oblasti 
okolo oèí, patrný je i rozdíl ve velikosti 
a mohutnosti zobáku, který je u ka-
nindù jemnìj�í a men�í. Pøirozeným 
prostøedím tohoto ary jsou galeriové 
lesy v severní èásti Bolívie, kde podle 
odhadu BirdLife International z roku 
2012 �ije posledních 73 a� 87 pohlav-
nì dospìlých jedincù. S nedospìlými 
ptáky èítá jeho volnì �ijící populace 
pouhých cca 130 jedincù, co� z nìj 
v souèasné dobì dìlá nejvzácnìj�í 
druh ary ve volné pøírodì. V Meziná-
rodní èervené knize ohro�ených druhù 

je zaøazen do kategorie CR, tj. kriticky 
ohro�ený. Zoo Ústí nad Labem se stala 
první zoologickou zahradou v rámci 
UCSZOO, která tento druh chová.

Dal�ím novì chovaným druhem 
v na�í zoo je ara èervenouchý (Ara 
rubrogenys) � foto 2. K pìtileté samici 
pocházející ze zoologické zahrady ve 
Dvoøe Králové jsme z maïarské zoo 
v Budape�ti získali dvouletého samce. 
Ara èervenouchý je endemický druh, 
obývající malou oblast východního 
úboèí And na jihu centrální oblasti 
Bolívie. Pøirozeným habitatem tohoto 
druhu jsou opadavé lesy a kaktusové 
porosty horských údolí, kde bì�nì 
�ije v nadmoøské vý�ce od 1 100 
do 2 700 metrù, místy se vyskytuje 
a� ve 3 000 m n. m. Jeho pøirozenou 
potravu tvoøí rùzné druhy ovoce a se-
men. Vzhledem k tomu, �e v místì je-
jich pøirozeného výskytu jsou potravní 
zdroje èasto pomìrnì vzácné, ptáci 

se ve zvý�ené míøe krmí na hospodáø-
ských plodinách, zejména ara�ídech 
a nedozrálé kukuøici. Podle posled-
ních odhadù Mezinárodní èervené 
knihy ohro�ených druhù �ije ve volné 
pøírodì posledních 1 000�4 000 jedin-
cù a druh je zaøazen do kategorie E, 
tj. ohro�ený. Hlavní pøíèinou jejich 
klesajícího populaèního trendu je 
ztráta pøirozeného �ivotního prostøedí 
zpùsobená èinností èlovìka, v tomto 
pøípadì pøedev�ím kácením lesù s ná-
slednou výrobou døevìného uhlí.

Kromì shora uvedených dvou nových 
druhù na�e zoologická zahrada ji� 
chová aru vojenského (Ara militaris), 
aru araraunu (Ara ararauna), aru ze-
lenokøídlého (Ara chloroptera) a aru 
arakangu (Ara macao), co� v rám-
ci èlenských zoologických zahrad 
UCSZOO pøedstavuje nejucelenìj�í 
kolekci tìchto krásných velkých pa-
pou�kù.

1
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Nová akvária v pavilonu exotária 
Ing. Pavel Král

Zhruba v polovinì roku 2011 bylo 
rozhodnuto o zahájení pøestavby 
akvárií v pøízemí pavilonu exotária. 
Úsek akvárií byl dlouhodobì finanè-
nì znaènì podhodnocen, zaøízení 
odpovídalo úrovni jejich výstavby asi 
pøed 35 lety. Technická údr�ba se zde 
prakticky neprovádìla, pouze dochá-
zelo k instalaci rùzných neakvarijních 
svìtel nad jednotlivými nádr�emi. Také 
úroveò nákupu nových zaøízení byla 
velmi nízká, a s tím samozøejmì souvi-
sela i celková úroveò chovu. Na�ím cí-
lem bylo navázat na úspì�né období 
ze 70. a 80. let, kdy se podaøilo nìkolik 
úspì�ných odchovù. Pøedev�ím to 
bylo rozmno�ení piraò Nattererových 
(Pygocentrus nattereri), nebo� ústecká 
zoo byla jednou z prvních na svìtì, 
kde se pirani v akváriu rozmno�ily. 
Do�lo i k úspì�nému rozmno�ení ter-
èovcù.
Celá pøestavba byla rozdìlena na 
dvì etapy. V první etapì, která byla 
hotová na zaèátku roku 2012, byla na-
plánována oprava prvních tøí akvárií 
s pøilehlými obslu�nými prostory spolu 
s rekonstrukcí manipulaèní místnosti 
a se zaji�tìním teplé vody i s novými 
rozvody pro akvária. Druhá etapa má 
probìhnout v roce 2013, kdy se usku-
teèní pøestavba dal�ích akvárií. Pro 
první tøi akvária byla zvolena oblast 
Ji�ní Ameriky.

Po dùkladných konzultacích i s ohle-
dem na velikost jednotlivých nádr�í 
byly vybrány pro jednotlivá akvária 
tyto druhy:

Akvárium è. 1 (foto 1):
Objem 1250 l, rozmìry 200 x 90 x 70 cm, 
biotopní, výraznì osázené rostlinami. 
S ohledem na vý�ku tohoto akvária 
jsme jako hlavní ryby vybrali ska-
láru vysokou (Pterophyllum altum) 
a terèovce hnìdého (Symphysodon 
aequifasciatus). Tyto ryby jsme doplnili 
dvìma druhy hejnových ryb, a sice 
neonkou èervenou (Paracheirodon 

axelrodi) a tetrou èervenoústou 
(Hemmigrammus rhodostomus). Jako 
ryba dna byl vybrán pancéøníèek 
Sterbùv (Corydoras sterbai) Tento 
druh se hodí do vy��ích nádr�í. Pro 
likvidaci øas jsme vybrali krunýøovce 
jednopruhého (Otocinclus affinis).

Akvárium è. 2 (foto 2):
Objem 1400 l, rozmìry 300 x 67 x 70 cm. 
Vzhledem k délce akvária jsme vy-
brali cichlidu ocasookou (Cichla 
ocellaris) a vrubozobce pavího 
(Astronatus ocellatus red oscar), do-
plnìné parybou trnuchou skvrnitou 
(Potamotrygon motoro).

Akvárium è. 3 (foto 3):
Objem  1680l, rozmìry 240 x 100 x 70 cm. 
Vzhledem k tradici chovu jsme zvo-
lili piraòu Nattererovu (Pygocentrus 
nattereri), nebo� tento druh se nám 
v roce 1984 podaøilo poprvé rozmno-
�it. Navíc krmení piraò bylo jednou 
z pravidelných pøedvádìcích akcí se 
zvíøaty, která byla náv�tìvníky èasto 
vyhledávána.

V rámci úspor jsme celou pøestavbu 
zaji��ovali svépomocí a vlastními sila-
mi. Ve�keré práce jsem provádìl a� 
po pracovní dobì za pomoci oddì-
lení údr�by zoo a jednotlivých firem, 
které dodávaly objednaný materiál. 

1
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Poèet mých odpracovaných hodin se 
blí�il èíslu 600. Vìt�inu potøebného ma-
teriálu (písky, koøeny, rostliny, osvìtlení, 
barvy) jsem z dùvodu lep�ího výbìru 
nakupoval pøímo u prodejce.
Ve vnitøní èásti v�ech akvárií byl od-
stranìn pùvodní nátìr a akvária byla 
opatøena nátìrem novým. Druhé 
akvárium bylo doplnìno akvarijním 
pozadím na boèních stìnách i na 
zadní stranì, na akvarijním pozadí byly 
vytvarovány kapsy na rostliny. Pozadí 
bylo vyrobeno z polyuretanu na za-
kázku od firmy Umìlé skály a kameny. 
U tøetího akvária bylo pùvodní pozadí 
ponecháno, pouze byla provedena 
men�í rekonstrukce a nový nátìr.
U prvních dvou akvárií byla z dùvodu 
po�krábání vymìnìna pùvodní skla. 
Zvolili jsme skla o tlou��ce 3x 8 mm se 
dvìma fóliemi. Dùvodem byla jednak 
cena extraèistého skla, které bylo dva-

krát dra��í, jednak jsme tuto variantu 
volili z bezpeènostních dùvodù pro 
pøípad mo�ného rozbití skla. Skla nám 

dodala firma Sklenáøství Kos, s. r. o. 
(foto 4).
Akvária èíslo 1 a 2 jsme zvolili jako 

3
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prùtoèná. Boèní strana obou betono-
vých nádr�í byla navrtána a opatøena 
odtokovým otvorem. Tím byla urèena 
vý�ka vody v akváriu a zaji�tìn auto-
matický odtok vody. Celý systém byl 
doplnìn externím sklenìným filtrem 
pro druhé akvárium, rovnì� opat-
øeným automatickým odtokem. Do 
filtru jsme dali èerpadlo, kterým jsme 
uzavøeli okruh pøeèerpávané vody ve 
druhém akváriu. V obou akváriích je 
mo�nost kombinace, uzavøení odtoku, 
a tím lze zvý�it vý�ku vody v akváriu. 
Uzavøením odtoku se zmìní prùtoèné 
nádr�e na klasické. Bude vyu�íváno pøi 
léèení ryb v celém akváriu. Je mo�né 
vyøadit sklenìný filtr ze systému, ani� 
by byla naru�ena prùtoènost nádr�í. 
Velikost filtraèní hmoty sklenìného filt-
ru je 90 l. Pùvodní staré kanystrové filtry 
Eheim i s náplnìmi byly vyøazeny. Fil-
traci jsme øe�ili nákupem nových vnìj-
�ích filtrù Fluval FX-5, dodaných firmou 
Plaèek, s. r. o. Druhé akvárium bylo 
je�tì opatøeno prùhledným krytem 
z plexiskla s mo�ností jednoduchého 
otevøení celého krytu a snadné obslu-
hy akvária.
Bylo odstranìno nepotøebné staré 
elektrické vedení a neodpovídající 
osvìtlení, nad akvárii byly instalovány 
nové zásuvky, k osvìtlení byly pou�ity 
osvìtlovací rampy a tìlesa. U prvních 
dvou akvárií se jednalo o záøivky T5, 
u tøetího o typ T8 od firmy Narva 
a Aqua Medic. Ke ka�dému akváriu 
byla dokoupena dvì topná tìlesa 
Eheim Jager 300 W.
Z instalatérských prací byl v manipu-
laèní místnosti vymìnìn pùvodní star�í 
ohøívaè vody za vìt�í, dostaèující pro 
èásteènou výmìnu vody v akváriích, 
a byly instalovány nové rozvody tep-
lé a studené vody nad jednotlivými 
akvárii.
Ze zednických prací probìhla výmì-
na a oprava dla�dic v manipulaèní 
místnosti, nových dla�dic v obslu�-
ném prostoru pøed akvárii, vyspravení 
nádr�í a stìn v okolí akvárií a v mani-
pulaèní místnosti a výroba stupínku 
u del�í, zadní stìny nádr�e za úèelem 

lep�í manipulace a údr�by samotných 
akvárií. Nakonec byly provedeny ve�-
keré nátìry a bílení v manipulaèní 
místnosti a v prostoru v�ech tøí akvárií.
Byly nakoupeny nové stojany na 
akvarijní pomùcky a malá akvária do 
obslu�ného prostoru akvárií. Do mani-
pulaèní místnosti byly poøízeny nové 
stojany pro teraristické úèely.
Poslední úpravy byly provedeny 
v náv�tìvnickém prostoru v okolí ná-
dr�í. Byla upravena celá stìna v okolí 
akvárií, pøidáno pøírodní døevìné ob-
lo�ení, popis nádr�í i s názvy vystavo-
vaných ryb. Ke ka�dému akváriu byla 

pøidána malá obrazovka s krátkým 
filmem o pøírodním prostøedí chova-
ných ryb.
V sobotu 4. února 2012 se konalo 
v rámci akce Pololetní prázdniny v zoo 
slavnostní otevøení akvárií pro veøej-
nost. Souèástí akce byla i akvaristická 
burza a výstava podmoøských fotogra-
fií Martiny Balzerové.

Podìkování: Dìkuji Danu Valentovi za 
cenné rady pøi realizaci nádr�í a za 
pomoc pøi shánìní jednotlivých druhù 
ryb (foto 5).
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Zpráva o èinnosti na úseku �pavilonu slonù�
Jan Javùrek

V roce 2012 jsme získali dotaci od 
Skupiny ÈEZ ve vý�i 100 000 Kè. Roz-
hodli jsme se tyto peníze vyu�ít na 
vybudování filtrace v tropické øece, 
která se nachází v náv�tìvnické èásti 
pavilonu slonù (foto 1). Díky vedoucí 
zoologického oddìlení Ing. Petøe Pa-
dalíkové jsme získali výhodnìj�í cenu 
na filtr a vysavaè Oase. Navrhli jsme 
si systém instalace, kterou s námi kon-
zultovala a posléze provedla externí 
instalatérská firma. Filtr jsme osadili 
v podzemní technické èásti pavilonu. 
Zároveò jsme, tentokrát ji� svépomo-
cí, provedli ulo�ení nových hadic do 
expozice tropické øeky, na které jsme 
napojili èerpadla a vytvoøili dva vodo-
pádky, které mají zaprvé okyslièovat 
vodu a zadruhé díky dvìma topným 
tìlesùm o výkonu 4 a 6 kilowattù ohøí-
vají vodu na cca 22�24 °C. Takté� jsme 
opìtovnì oøezali starý silikon kolem 
skel øeky a novì skla vytmelili. Pøed 
vypu�tìním jsme samozøejmì odlovili 
jesetery a karasy a po poradì se zoo- 
logickým oddìlením jsme nahradili 
tyto dva druhy ryb novì parmièkami 
Schwanenfeldovými a parmièkami 
Wetmoreovými a novými druhy �elv, 
konkrétnì karetkami novoguinejskými, 
které lépe znázoròují oblast Asie. Tím 
chceme náv�tìvníkùm pøiblí�it biotop, 
kde se ve volné pøírodì pohybují na�i 
sloni. Pøed instalací biologické filtrace 
jsme byli nuceni minimálnì tøikrát do 

roka ryby odchytit, øeku vypustit, koryto 
umýt tlakovou vodou a posléze opìt 
napustit, co� èinilo pøibli�nì 5 000 litrù 
vody pøi jednom èi�tìní. Nyní jsme díky 
filtraci a podvodnímu vysavaèi vy-
pou�tìní øeky témìø rok neprovádìli.

Co se týèe zdravotního stavu na�ich 
slonic, do�lo k nìkolika zmìnám. Dne 
16. února 2012 bylo týmem IZW Berlin 
zji�tìno pøi kontrole Delhi, �e na pra-
vém vajeèníku je malá cysta, ale na 
levém jsou utvoøeny tøi folikuly, z nich� 
jeden dozrává. V�e vypadalo nadìj-

nì. Pøedbì�ný termín inseminace byl 
stanoven na 8. bøezna 2012. Zaèali 
jsme tedy Delhi dennì odebírat krev 
a nechávali zjistit hladinu hormonù. 
Ov�em oèekávaný pík se nedostavil, 
proto jsme odvezli 19. bøezna 2012 
vzorky krve Delhi do laboratoøí IZW 
v Berlínì. Výsledek znìl, �e cyklus 
probìhl velice nestandardnì a slabì. 
Dal�í vy�etøení bylo stanoveno na léto. 
Co se týèe Kaly, její zdravotní stav se 
podle vy�etøení stále zhor�uje. Její cyk-
lus neustále mírnì probíhá a vysiluje 
její organismus, navíc hrozí prasknutí 
cyst. Bylo nám doporuèeno podat jí 
hormony na zastavení cyklu, pøièem� 
by se po nich mìl zlep�it i nález ohled-
nì cyst. Jak se zmiòuji vý�e, dal�í vy-
�etøení bylo stanoveno na léto. Lékaøi 
z IZW nakonec pøijeli v srpnu (foto 2) 
a u Delhi nalezli opìt cystu a tekutinu 
v dìloze. Doporuèili nám zvá�it vý-
plach dìlohy pøi èásteèné narkóze. 
Kale byl injekènì podán Improvac, 
který by mìl zastavit její cyklus. Dal�í 
injekce jsme opakovali v souèinnosti 
s na�í veterinární lékaøkou po tøech 
a �esti týdnech. Bohu�el, 15. øíjna zaèa-
la Kala na procházce kulhat na pra-
vou zadní konèetinu, byla bez nálady 
a 16. øíjna ráno ne�rala, odmítala se 
zvednout a bylo patrné, �e má bolesti. 
Byl jí injekènì do svalu podán Ketofen 
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s pomìrnì dobrým úèinkem, ale tyto 
obtí�e opìt pøipomnìly dlouhotrvající 
problémy Kaly s pohybovým apará-
tem. Po konzultaci s na�í veterinární lé-
kaøkou jsme jí omezili re�im vycházek, 
Kala zaèala opìt dostávat pøípravek 
na klouby a s veterináøi z liberecké 
zoologické zahrady jsme domluvili 
zrentgenování jejích konèetin. Rentgen 
jsme provedli 25. øíjna a výsledek nás 
mile pøekvapil. Na �ádné z konèetin 
Kaly (a jednalo se o 20 snímkù) nebyly 
nalezeny �ádné výrazné artrotické èi 
degenerativní zmìny. Nutno ov�em 
pøiznat, �e oblasti kyèlí, kde jsme pøed-
pokládali lo�isko jejích bolestivých 
problémù, nedokázal rentgen prosvítit. 
Nicménì i to, �e dolní partie nohou 
Kaly jsou v poøádku, nás velice potì�i-
lo. V listopadu pøijeli specialisté z IZW, 
aby provedli poslední sonografické 
vy�etøení Delhi a dohodli dal�í postup. 
Nález byl bohu�el hor�í ne� poslednì. 
Byla objevena dal�í cysta a definitivnì 
bylo potvrzeno, �e Delhi funguje jen 
jeden vajeèník. Po vy�etøení a násled-
né poradì nám byl znovu doporuèen 
pøibli�nì jednohodinový zákrok, pøi 
kterém se Delhi èásteènì pøispí, poté 
se endoskopicky prohlédne oblast dì-
lohy, laserem se odstraní cysta a celá 
dìloha se vypláchne antibiotiky. Z na�í 
strany je nutné vybudovat pochozí láv-
ku nad Delhi, proto�e se bude muset 
tzv. vyvazovat, sehnat kladky, øetìzy 
apod., co� je úkol pro ná� technický 
úsek.

Vzhledem ke zhor�ujícímu se stavu 
nehtù u Kaly jsme dostali pøíle�itost 

vyzkou�et tzv. chytrou houbu. Prová-
dìli jsme opakované koupele v nìko-
lika cyklech, bohu�el bez viditelného 
a èásteènì oèekávaného úspìchu. 
Nutno konstatovat, �e u Kaly tato hou-
ba nezabrala. Ov�em jednoznaènì 
pozitivnì ji mù�eme hodnotit u jedné 
z karetek, která mìla na krunýøi o�klivé 
boláky (plíseò) a po aplikaci této hou-
by se zánìtlivá lo�iska znaènì zmen�i-
la a posléze vymizela docela.

Vzhledem k tomu, �e v èervnu tohoto 
roku uplynulo 25 let od chvíle, kdy do 
na�í zoologické zahrady dorazila Delhi, 
rozhodli jsme se ve spolupráci s na�ím 
propagaèním oddìlením uspoøádat 
oslavu. Naplánovali jsme pomìrnì 
bohatý program a vzhledem k tomu, 
�e se neustále sna�íme upozoròovat 

na problematickou budoucnost cho-
vu slonù v ústecké zoologické zahra-
dì, koncipovali jsme oslavy do celého 
týdne, kdy ka�dý den byla pøipravena 
nìjaká akce, která mìla pøilákat zá-
jem jak náv�tìvníkù, tak zøizovatele. 
Celý týden jsme zahájili rý�ovým dor-
tem. Ten pro nás vyrobila pracovnice 
úseku vý�ivy a krmení a Delhi (i Kale) 
ho pøedali øeditel zoo MVDr. Václav 
Po�ivil a fotograf, cestovatel a pøízni-
vec na�ich slonic Petr Slavík (foto 3). 
Poté byla slavnostnì zahájena výsta-
va fotografií Petra Slavíka. Z Ostravy 
k nám zavítal ná� milý kolega a kama-
rád Pavel Zvolánek, aby nám jednak 
oplatil na�i náv�tìvu v Zoo Ostrava, pøi 
ní� jsme pøáli malé Rashmi k jejím prv-
ním narozeninám, dovezl Delhi dárek 
od ostravských kolegù v podobì 10ki-
logramového balení Orlingu, ale hlav-
nì aby nám pomohl s na�í snahou 
nastínit dvì mo�nosti na�eho chovu 
slonù do budoucna. Buï se toti� vydá-
me cestou po vzoru ostravské zoo, kde 
díky odpovídajícímu chovnému zaøí-
zení mají ideální chovnou skupinu sa-
mic a dospìlého samce a dnes tam 
odchovávají mláïata. Druhá mo�nost 
je cesta liberecké zoologické zahrady, 
kde v pøípadì, �e nepostaví nový èi 
neroz�íøí stávající pavilon slonù, chov 
tìchto zvíøat zanikne. Pavel Zvolánek 
si pøipravil pro tuto pøíle�itost, hlavnì 
pro pozvané politiky a novináøe, velice 
zajímavou prezentaci o rozvoji chovu 
slonù v ostravské zoo. Bohu�el, �ádný 
z pozvaných politikù nedorazil, a tak 
si tuto pøedná�ku vyslechli alespoò 
novináøi. Na úterý jsme pro náv�tìv-
níky pøipravili tzv. veøejnou pastvu, 
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kdy jsme vyrazili na pøilehlé louky na 
Mariánské skále. V�ichni zájemci, kteøí 
se shromá�dili u horní pokladny, tak 
mìli pøíle�itost vychutnat si procházku 
a pastvu na�ich slonic s komentáøem. 
Odpoledne mìl pak ná� kolega Pavel 
Zvolánek je�tì jednu pøedná�ku spoje-
nou s prezentací, tentokrát pro zájem-
ce z øad náv�tìvníkù a fanou�kù slonù. 
Støeda se nesla ve znamení barev 

a malování. Slony jsme na procházku 
pomalovali indickými motivy a ustrojili 
jsme se do originálních kostýmù, které 
jsme si vypùjèili z ústeckého divadla. 
Velice pìknì nás doplnila man�elka 
Pavla Zvolánka v indickém sárí i s in-
dickými �perky (foto 4). Abychom 
pøilákali i �kolní kolektivy, pøipravilo 
na�e propagaèní oddìlení na ètvrtek 
u horní pokladny køídy a dìti mohly 

malovat (a hojnì toho vyu�ily) na pa-
nelech kolem cesty od horní pokladny 
k na�emu pavilonu obrázky pro slony. 
Odpoledne jsme pak po cvièení 
v rámci enrichmentu náv�tìvníkùm 
pøedvedli, �e i sloni, konkrétnì Delhi, 
umìjí malovat. Na závìr produkce 
dostal její právì namalovaný obrázek 
náv�tìvník, který správnì odpovìdìl 
na tematickou otázku. V pátek jsme 
opìt vyrazili s na�imi slony v doprovo-
du náv�tìvníkù na pastvu. Velice nás 
pøekvapil poèet a zájem lidí, kteøí se 
nám hlásili i na facebookovém profilu 
na�ich slonic. Na�tìstí se vydaøilo i po-
èasí a zájemci o tuto akci odcházeli 
opravdu spokojeni. Samozøejmì jsme 
poèítali s tím, �e vyvrcholení celého 
týdne bude probíhat o víkendu, kdy 
jsme oèekávali i vìt�í náv�tìvnost, co� 
se nakonec i pøes veliké horko potvrdi-
lo. V sobotu si náv�tìvníci mohli pøed 
procházkou, kterou jsme absolvovali 
opìt v kostýmech, zkusit pøipravit en-
richment ve výbìhu a poté, co jsme 
se vrátili se slony z procházky, mohli 
pozorovat, jak si s ukrytým krmením 
na�e slonice poradí. U výbìhu byly 
umístìny dva stánky, ve kterých velmi 
milé a pøíjemné dámy z Vietnamu 
prodávaly originální vietnamské jídlo 
a výrobky. Cvièení jsme pak zpestøili 
jednak rý�ovými klobouky a re�nými 
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ko�ilemi, které pøiblí�ily, jak jsou odìni 
domorodí mahauti (foto 5), jednak 
koupáním slonic v pøírodním jezírku ve 
výbìhu. Nedìle u� jen uzavøela velice 
nároèný, ale povedený sloní týden. Ze 
Sokolova k nám dorazila paní Andrá�-
ková, která je jednak velikou nad�en-
kyní �do slonù�, ale hlavnì je sbìra-
telkou sloních figurek, so�ek a dal�ích 
podobných artefaktù. Pøivezla s sebou 
asi 100 figurek, ze kterých jsme uspoøá-
dali výstavku pøímo v pavilonu v lo�-
nicích slonù. Odpoledne pak pøijela 
Monika Absolonová, která spoleènì 
s adoptivními rodièi a sponzory � ma-
lými sleènami Natálkou a Magdièkou 
Zavoralovými a zástupcem Skupiny 
ÈEZ panem Schneppem � pøedala 
Delhi je�tì jeden rý�ovo-ovocný dort. 
Po celý týden kromì toho v�dy po 
cvièení probíhaly (o víkendu dokonce 
tøikrát dennì) komentované prohlídky 
pavilonu a zázemí, jejich� úèastníci 
dostali na závìr malý dárek v podo-
bì �ínì a pamìtní kartièky a mohli 
si zakoupit kvìtinu zasazenou pøímo 

v su�eném sloním bobku (foto 6). 
Výsledkem tohoto nároèného týdne 
byl jednak mediální zájem o chov 
slonù, ale i penì�ní dotace ve vý�i 
1 000 000 Kè z Ústeckého kraje, kterou 
jsme se rozhodli vyu�ít na vybudování 
nových podlah v lo�nicích na�ich slo-
nic, k úpravám okolí výbìhu vèetnì 
vybudování malých tribun na hlavním 
výhledovém místì a k výrobì nových 
edukativních prvkù kolem výbìhu, 
abychom více pøiblí�ili náv�tìvníkùm 
�ivot na�ich slonic.

V závìru roku byl na�ím zøizovatelem 
schválen investièní zámìr na dostav-
bu chovného zaøízení pro slony. Kon-
krétnì byly vyèlenìny 2 000 000 Kè na 
vypracování projektové dokumentace 
ke stavebnímu øízení.

Bìhem roku jsme se zúèastnili nìkolika 
akcí celé zoo, jako napøíklad Noci snù 
pro handicapované dìti nebo �tìdré-
ho dne v zoo a vánoèní nadílky pro 
slony. Také u nás probìhlo nìkolik na-

táèení jak pro internetové televize, tak 
pro Èeskou televizi do poøadu �Ze zoo 
do zoo� s Vandou Hybnerovou èi na-
táèení reklamního spotu pro Èeské 
dráhy k poøadu S Elfíkem do zoo.

Svojí náv�tìvou nás poctilo té� nìkolik 
VIP hostù, konkrétnì Veronika �ilková 
s dìtmi èi Tereza Kostková se synem 
a man�elem, re�isérem Petrem Krací-
kem (foto 7).

Závìrem bych chtìl je�tì poukázat na 
nemalý finanèní pøínos do pokladny 
zoo, konkrétnì 94 500 Kè, které jsme 
získali díky velmi dobøe fungujícím 
zá�itkovým programùm �Krmení a kon-
takt se slony� èi �Den chovatelem 
v pavilonu slonù�.

Nesmím samozøejmì zapomenout ve-
lice podìkovat na�im sponzorùm, kon-
krétnì Skupinì ÈEZ, na�im adoptivním 
rodièùm Natálce a Magdièce Zavora-
lovým, firmám Oase, Dorant, Bushman 
a v�em pøíznivcùm na�ich slonù.

7
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podaøilo umístit do adopce.

Úspì�né bylo centrum i na rùzných 
výstavách oøí�kù, kterých se opako-
vanì úèastníme. Posláním úèasti na 
tìchto výstavách je nejen odmìna za 
pøípadné umístìní pejska v soutì�i, ale 
hlavnì propagace centra a výchova 
na�ich dobrovolníkù k lásce ke zvíøa-
tùm a péèi o nì. Doprovodnou akcí 
vìt�inou také bývá umís�ovací výsta-
va, kde získávají na�i svìøenci dal�í 
�anci dostat se co nejrychleji k nové-
mu páníèkovi.

Nadace na ochranu zvíøat nás letos 
zahrnula do projektu pro útulky s ná-
zvem Naplòte misky. Prostøednictvím 
firmy MARS nám pøedala krmení pro 
na�e svìøence na pùl roku, co� je pro 
nás velmi hodnotná pomoc.

Èinnost Centra pro zvíøata v nouzi 
Jaroslava Je�ková

V roce 2012 pro�lo Centrem pro zvíøata 
v nouzi celkem 557 psù a 288 koèek, 
z toho bylo vráceno zpìt majitelùm 
257 psù. V�echny koèky byly umístìny 
do adopce, popøípadì vypu�tìny 
zpìt do lokality po kastraci èi léèbì.

Radikálnì vzrostl poèet problémových 
a dlouhodobì umístìných psù, proto 
jsme se zamìøili hlavnì na jejich pøe-
výchovu a socializaci, abychom je do-
kázali vrátit do normálního �ivota a oni 
byli schopni adopce (foto 1). V mno-
hých pøípadech se nejednalo o psy, 
kteøí by byli povahovì nevyrovnaní èi 
agresivní, spí�e to byla zvíøata, která 
nezvládla pobyt v centru èi ztrátu ma-
jitele. Takoví psi potøebují mnoho èasu 
na to, aby získali dùvìru v èlovìka 
a schopnost komunikovat s ním. Od-
mìnou pak je 254 psù, které se nám 

1

Pøíjem psù do péèe od 1. 1. do 31. 12. 2012

pøíjem psa od obèana mìsta 149

pøíjem psa (jiná obec) 16

pøíjem psa (Mìstská policie UL) 344

pøíjem psa (mìsto - MVDr. Linzmayer) 35

pes uvázaný u centra 13

Celkem psù 557

Výdej psù z péèe od 1. 1. do 31. 12. 2012

výdej psa obèanu mìsta k adopci 254

výdej psa majiteli zpìt po odchycení 257

psi utracení pro zranìní èi neléèitelnost 14

psi ukradení z areálu 3

psi uhynulí na úraz èi nemoc 28

psi uteklí z areálu 1

Celkem psù 557
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Náklady centra v roce 2012

platba za vydaného psa (oèkován, èipován) 300 Kè

platba za vydaného psa (oèkován, èipován) 
mimo mìsto Ústí nad Labem 400 Kè

poplatek za 1 den pobytu psa 60 Kè

poplatek za pøevoz psa do centra 100 Kè

pau�ální platba za pobyt psa (pes do 30 cm) 1000 Kè

pau�ální platba za pobyt psa (pes nad 30 
cm) 1500 Kè

platba za kadáver 22 Kè/kg

Léèba psù po dobu jejich pobytu 
a vakcinace od 1. 1. do 31. 12. 2012

aplikace èipu ISO 226

oèkování proti vzteklinì 252

odèervení zvíøete 232

odble�ení zvíøete 201

léèba antibiotiky, jiná léèba (úraz, ko�ní nem.) 111

kastrace psa 7

Výkonù celkem 1029

Koèky pøijaté a o�etøené 
od 1. 1. do 31. 12. 2012

pøijaté koèky 288

vydané koèky 222

uhynulé koèky 23

utracené koèky 14

koèky vrácené do lokality 29

Pøehled léèby koèek od 1. 1. do 31. 12. 2012

vykastrované koèky 57

oèkování koèek proti vzteklinì 69

léèba zranìní èi jiných chorob 95



31

Handicapovaná zvíøata na�í fauny za rok 2012

pøíjem zvíøat 14

vrácení zvíøat zpìt do pøírody 10

úhyn èi utracení zvíøete 4

léèba handicapovaných zvíøat 4

Financování centra v roce 2012

spotøeba materiálu 315 725 Kè

spotøeba energie 102 866 Kè

opravy a údr�ba 78 341 Kè

ostatní slu�by 140 994 Kè

ostatní náklady 13 583 Kè

mzdové náklady 552 665 Kè

zdr. a soc. poji�tìní 162 941 Kè

pøíjmy centra � adopèní popl., sponz. dary 300 017 Kè

dotace za rok 2012 1 053 400 Kè
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Handicapovaní �ivoèichové 
Mgr. Martina Kocábková

V roce 2012 pøijalo Centrum pro han-
dicapované �ivoèichy 150 jedincù 
v cca 45 druzích volnì �ijících �ivo-
èichù èeské fauny (tab. 1). Tradiènì 
bylo nejvìt�í zastoupení ptákù v poètu 
91 kusù v 30 druzích, následovali savci 
v poètu 56 jedincù z 12 druhù. Pøíjem 
handicapovaných plazù èi oboj�ivel-
níkù bývá tradiènì zanedbatelný.

Ptáci
Jedním z nejèastìj�ích obyvatelù Cen-
tra pro handicapované �ivoèichy bý-
vají mláïata ptákù. Vìt�inou se jedná 
o mláïata, která nezvládla svùj první 
výlet z hnízda. V men�í míøe se k nám 
dostávají ptáèata mlad�í, je�tì ne zce-
la opeøená, která buï také vypadla 
z hnízda, nebo ta, jejich� hnízda byla 
po�kozena èi znièena. Nezanedbatel-
ný podíl také tvoøí dospìlí jedinci, kteøí 
bývají poranìni èi pouze otøeseni po 
nárazu do sklenìných výplní oken èi 
po srá�ce s automobily.
V pøedchozích letech se na první 
pøíèce v poètu pøijatých jedincù dr�eli 
rorýsi. I v leto�ním roce jich záchranné 
centrum pøijalo vysoký poèet � celkem 
18 jedincù, z nich� se podaøilo úspì�-
nì vypustit 12 zvíøat. Absolutní prven-
ství z ptaèí øí�e ov�em pøekvapivì dr�í 
po�tolky. Z 22 pøíchozích se nám jich 
podaøilo vrátit do pøírody 14, nìkteré 
za pøítomnosti médií (foto 1). U zbý-
vajících jedincù se vìt�inou jednalo 
o devastující poranìní køídel nebo 
hlavy, která byla s dal�ím �ivotem ne-
sluèitelná.
Kromì tradièních zástupcù na�í ptaèí 
fauny (dravcù, svi��ounù, pìvcù) pro-

�lo záchranným centrem také nìkolik 
zajímavých ptaèích druhù, které si 
zaslou�í podrobnìj�í zmínku.
Koncem kvìtna bylo u øeky Labe nale-
zeno nìkolik dní staré opu�tìné mládì 
lysky èerné (Fulica atra) � foto 2. Péèe 
o takto mladé zvíøe si vy�ádala celo-
denní úsilí o�etøovatele. Lyska úzkost-
livì vy�adovala tìsný tìlesný kontakt, 
a tak i první noci trávila schoulená 
u svého adoptivního rodièe. Pozdìji 
dostala vlastní bazének, ve kterém si 
postupnì navykala na své pøirozené 
prostøedí. Jeliko� se mláïata nerodí 
s plnì vyvinutými a funkèními mazo-
vými �lázami, musel být její pobyt ve 
vodì peèlivì regulován. Bez dosta-
teèného proma�tìní peøí toti� hrozilo, 
�e pták brzy prochladne. V této dobì 
jsme u mladé lysky zaèali více po-
zorovat deformaci pravé nohy. Prsty 
se stáèely více pod tìlo a mládì se 
pohybovalo do�lapováním na hranu 
konèetiny. I pøes ve�kerou péèi se 
tento stav nepodaøilo zvrátit. Nicmé-
nì zvíøe jinak dobøe prospívalo a tato 
drobná odchylka se ukázala být spí�e 
kosmetickou vadou. Otázkou ov�em 
zùstává pøíèina této deformace. Moh-
lo se jednat o vrozenou vadu nebo 
o dùsledek nerozpoznaného zranìní, 
napø. pøi neodborném odchytu mlá-
dìte. Po nìkolika týdnech byla mladá 
lyska pøesunuta a vypu�tìna v expozi-
ci vodního ptactva zoologické zahra-
dy. Zpoèátku si stále udr�ovala tìsnou 
vazbu se svým o�etøovatelem, av�ak 

postupem èasu získala pøirozenou 
plachost a na zaèátku srpna sama 
odlétla.
V øíjnu byl do centra pøivezen dospìlý 
výr velký (Bubo bubo). Aèkoli mìl roz-
sáhlé poranìní køídla po srá�ce s au-
tomobilem, rozhodli jsme se pro léèbu. 
Tohoto úkolu se zhostila specialistka na 
poranìné ptactvo, veterinární lékaøka 
MVDr. Helena Vaidlová z Kralup nad 
Vltavou. Pøi nároèné nìkolikahodino-
vé operaci dokázala nìkolik desítek 
úlomkù roztøí�tìných kostí vrátit na 
jejich pùvodní místo, a zajistit tak za-
chování funkènosti køídla po jejich 
opìtovném srùstu. Výr se v prùbìhu 
nìkolika mìsícù podrobil je�tì dal�ím 
zákrokùm a prognóza je velmi pozi-
tivní. Køídlo se zhojilo a výr se rychle 
dostal do dobré kondice. Na jaøe roku 
2013 se ho pokusíme navrátit zpìt do 
pøírody.
V listopadu se do centra dostal ohro-
�ený zástupce èeské fauny � sluka 
lesní (Scolopax rusticola). Tento ne-
nápadnì zbarvený pták s dlouhým 
�tíhlým zobákem bývá v na�í pøírodì 
málokdy spatøen. Jedná se toti� o skry-
tì �ijící samotáøské zvíøe, které navíc 
bývá aktivní povìt�inou za soumraku. 
Tento jedinec na�tìstí nemìl �ádné 
zranìní, byl pouze vysílen. Ji� po nìko-
lika dnech se zvíøe dostalo do dobré 
kondice a naopak bylo zøejmé, �e by 
mu del�í pobyt ve voliéøe neprospìl. 
Po zhruba týdenním pobytu sluky 
v centru jsme � po konzultaci s Agen-
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se i pøes karanténní opatøení a pravi-
delnou veterinární péèi nedalo nikdy 
úplnì vyhnout.
V souèasné dobì obývají spoleènou 
vnitøní ubikaci pouze mladí je�ci s hra-
nièní váhou pod 600 gramù. Výraznì 
mladá, oslabená nebo nemocná zví-
øata jsou dr�ena zvlá�� a je jim poskyt-
nuta individuální péèe. Naopak vìt�í 
a ji� dostateènì �vykrmení� jedinci byli 
pøesunuti do venkovní voliéry, kde mo-
hou zazimovat v pøipravené kupì z listí 
a jiného pøírodního materiálu. I tìmto 
zdravým a silným zvíøatùm bývá pøes 
zimu nabídnuta potrava, aby se i ne-
klidní spáèi mìli mo�nost nasytit. V se-
zonì 2011�2012 se nám takto podaøilo 
pøezimovat velké mno�ství jedincù, 
kteøí se v prvních jarních mìsících 
sami �vypustili� do pøírody, kdy� se jim 
podaøilo objevit otvor v pletivu voliéry.
Tabulka 2 ukazuje úspì�nost pøezimo-
vání je�kù od roku 2007, ale èísla je 
tøeba doplnit také komentáøem. Napø. 
v sezonì 2010�2011 byla úspì�nost ni�-
�í ne� v pøedchozím období, av�ak je 
tøeba zmínit, �e nám statistiku výraznì 
pokazilo velké mno�ství pøípadù, které 
jsme nemìli �anci ovlivnit. Velmi èasto 
se v té dobì toti� stávalo, �e k nám 
byla pøinesena velmi mladá zvíøata, 
která byla ji� nìkolik dní v neodborné 
péèi ochotných lidí. Bohu�el, kvùli ne-
dostatku znalostí a pod vlivem mnoha 
za�itých pøedsudkù jim byla nabízena 
zcela nevhodná potrava (napø. zrní 
pro hlodavce èi ptáky, ovoce), a zví-
øata tak byla do centra donesena 
zesláblá a na pokraji �ivota. Ve vìt�inì 
pøípadù se ji� takovéto je�ky nepodaøi-
lo zachránit.
Druhou nejèastìj�í skupinou pøijatých 
savcù bývají netopýøi (foto 5). Èást se 
jich podaøilo vypustit je�tì na podzim, 
zbytek pøeèkal zimní spánek v centru. 
Se�lo se 13 zástupcù rùzných druhù, 
tak�e leto�ní rok byl na pøíchod tìchto 
okøídlených savcù nezvykle bohatý. Je 
to dáno nejen zvý�eným povìdomím 
veøejnosti o netopýøí problematice, ale 
také nestálostí poèasí. Staèí toti�, aby 
v prùbìhu zimy do�lo k výraznìj�ímu 
oteplení, které má za následek probu-
zení netopýrù. Ti se následnì marnì 
vydávají hledat potravu. K takovému 
zmatení zvíøat mù�e dojít i vlivem lid-
ské èinnosti, napøíklad pøi zahájení 
topné sezony. Náhlé výrazné prohøátí 
zdí budov, v jejich� �tìrbinách èasto 
netopýøi pøezimují, mívá stejný efekt 
jako rozmary poèasí.

Plazi a oboj�ivelníci
V leto�ním roce pøijalo centrum pouze 

turou ochrany pøírody a krajiny � vy-
brali vhodnou lokalitu u obce Strá�ky 
a sluku zde vypustili (foto 3).
A koneènì v polovinì prosince nám 
pøinesli z Èí�kovické cementárny 
mladou èejku chocholatou (Vanellus 
vanellus). Zvíøe se nìkolik dní pohybo-
valo mezi stavebními dìlníky a bylo 
zøejmé, �e bez lidské pomoci nedo-
ká�e pøe�ít. V centru èejka pobyla 
více ne� mìsíc, bìhem kterého zesílila 
a vybarvila se ve svùj typický èernobílý 
�at. Nakonec svùj nový domov nalezla 
v zoologické zahradì v Praze, kde se 
úspì�nì zaøadila do hejna ostatních 
jedincù svého druhu.

Savci
Absolutní prvenství v poètu pøijatých 
jedincù zaujímají, stejnì jako v pøed-
chozích letech, je�ci (Erinaceus spp.) 
(foto 4). Je�èí sezona je oproti ostat-
ním handicapùm specifická. Jeliko� 

zvíøata v na�í péèi pøezimují, období 
jejich pobytu zasahuje do dvou kalen-
dáøních rokù. Úspì�nost jejich vypu�tì-
ní lze proto poèítat pouze zpìtnì a ke 
konci kalendáøního roku tak máme 
k dispozici jen prùbì�né údaje.
V pøedchozích sezonách (2007�2010) 
nebývala úspì�nost pøe�ití je�kù v na�í 
péèi nikterak vysoká. V prùbìhu èasu 
jsme ov�em na�i metodiku chovu 
vylep�ili, co� se na procentu úspì�-
nosti výraznì projevilo. V døívìj�ích 
sezonách byla vìt�ina zvíøat umístìna 
v jedné ubikaci, kde mìla mo�nost 
výbìru z nìkolika úkrytù a boudièek. 
Také potrava se jim podávala na více 
miskách, aby se zamezilo kompetici 
silnìj�ích a slab�ích jedincù. Je�ci jsou 
ale výraznì samotáøská zvíøata a tento 
skupinový pobyt jim nikterak neprospí-
val. Navíc vysoká koncentrace zvíøat 
na malém prostoru podporovala �íøení 
parazitù a pøípadných chorob, èemu� 
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tøi jedince studenokrevných zástupcù 
èeské fauny � u�ovku hladkou, zmiji 
obecnou a ropuchu zelenou. Zmije 
obecná bohu�el svým zranìním pod-
lehla. U�ovka i ropucha byly úspì�nì 
vypu�tìny v areálu zoologické zahra-
dy.

Celkový pøehled uvádí tabulka 3.

5

PØEHLED HANDICAPÙ ZA ROK 2012

KUSÙ VYPU�TÌNO ÚHYN JINÉ
krmné 

dny
pozn.

          SAVCI

je�ek (Erinaceus sp.) 33 16 6 11 2464 k 31. 12. 2012 zùstávají

kuna skalní (Martes foina) 1 1 2

netopýr 2 2 2

netopýr dlouhouchý (Plecotus austriacus) 2 2 79

netopýr hvízdavý (Pipistrellus pipistrellus) 1 1 29 stanice Nyctalus � Praha

netopýr parkový (Pipistrellus nathusii) 1 1 20 k 31. 12. 2012 zùstává

netopýr pestrý (Vespertilio murinus) 2 2 26 k 31. 12. 2012 zùstávají

netopýr rezavý (Nyctalus noctula) 5 3 2 302 k 31. 12. 2012 zùstávají

plch velký (Glis glis) 1 1 1

prase divoké (Sus scrofa) 2 2 3

veverka obecná (Sciurus vulgaris) 1 1 7

zajíc polní (Lepus europaeus) 1 1 1

Tab. 1 

          SKUPINA DRUHÙ KUSÙ VYPU�TÌNO ÚHYN JINÉ KRMNÉ DNY

savci (Mammalia) 12 52 24 11 17 2936

ptáci (Aves) 30 91 44 43 4 1192

plazi (Reptilia) 2 2 1 1 0 2

oboj�ivelníci (Amphibia) 1 1 1 0 0 1

CELKEM 45 146 70 55 21 4131

           ÚSPÌ�NOST VE VYPOU�TÌNÍ JE�KÙ

sezona pøijatých vypu�tìných zùstatek
procento 

úspì�nosti

2007�2008 78 16 20.5

2008�2009 63 25 39.7

2009�2010 59 25 42.4

2010�2011 72 28 38.9

2011�2012 51 43 84.3

2012�2013 33+ 12+ 11

Tab. 2 

Tab. 3 
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PØEHLED HANDICAPÙ ZA ROK 2012

KUSÙ VYPU�TÌNO ÚHYN JINÉ
krmné 

dny
pozn.

          PTÁCI

èejka chocholatá (Vanellus vanellus) 1 1 41 umístìna v Zoo Praha

dlask tlustozobý (Coccothraustes 
coccothraustes) 1 1 1

drozd zpìvný (Turdus philomelos) 1 1 1

holub skalní (Columba livia) 3 2 1 124 adoptován na do�ití

holub høivnáè (Columba palumbus) 2 2 6

jiøièka obecná (Delichon urbica) 5 5 8

kachna divoká (Anas platyrhynchos) 1 1 3

kalous u�atý (Asio otus) 1 1 23

kánì lesní (Buteo buteo) 4 2 2 55

krahujec obecný (Accipiter nisus) 1 1 2

konipas horský (Motacilla cinerea) 1 1 6

kos èerný (Turdus merula) 4 2 2 22

labu� velká (Cygnus olor) 1 1 71

ledòáèek (Alcedo sp.) 1 1 2

lyska èerná (Fulica atra) 1 1 67

po�tolka obecná (Falco tinnunculus) 22 14 8 343

pu�tík obecný (Strix aluco) 1 1 78 k 31. 12. 2012 zùstává

racek (Larus sp.) 1 1 1

rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 3 2 1 28

rorýs obecný (Apus apus) 18 12 6 127

sluka lesní (Scolopax rusticola) 1 1 9

sojka obecná (Garrulus glandarius) 2 2 3

straka obecná (Pica pica) 2 1 1 36

strakapoud (Dendrocopus sp.) 4 2 2 24

sýèek obecný (Athene noctua) 1 1 19

sýkora (Parus sp.) 4 1 3 13

vrabec domácí (Passer domesticus) 1 1 5

vrána �edá (Corvus cornix) 1 1 1

výr velký (Bubo bubo) 1 1 69 k 31. 12. 2012 zùstává

�luna zelená (Picus viridis) 1 1 4

           PLAZI

u�ovka hladká (Coronella austriaca) 1 1 1

zmije obecná (Vipera berus) 1 1 1

           OBOJ�IVELNÍCI

ropucha zelená (Pseudepidalea viridis) 1 1 1
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Projekt Pesisir Balikpapan v roce 2012
Mgr. Stanislav Lhota

Projekt Pesisir Balikpapan je výzkumný 
a ochranáøský program, který Zoo Ústí 
nad Labem za�ti�uje od roku 2007. 
Jeho cílem je ochrana unikátního 
území Balikpapanského zálivu ve 
Východním Kalimantanu v Indonésii. 
Záliv zahrnuje tak rùznorodé ekosysté-
my, jakými jsou primární a sekundární 
de�tný prales (èásteènì chránìné 
v rezervaci Sungai Wain), pobøe�ní 
mangrovy, korálové útesy a mìlké 
moøe. Je domovem opic kahauù 
nosatých, delfínù orcel tuponosých 
a dal�ích více ne� 100 druhù savcù, 
témìø 300 druhù ptákù a øady jiných 
�ivoèichù a rostlin. Plní významné 
ekologické funkce, je zdrojem èisté 
vody pro mìsto Balikpapan, poskytuje 
ob�ivu poèetným tradièním rybáøským 
komunitám a nese s sebou znaèný 
potenciál pro rozvoj ekoturismu.

Program projektu Pesisir Balikpapan 
se v roce 2012 zamìøil na kampaò 
proti plánovanému roz�íøení prùmys-
lové zóny do pøírodních ekosystémù 
Balikpapanského zálivu. Probíhaly 
v�ak také dal�í aktivity, jako napøíklad 
program ekologické výchovy nebo 
výzkumné aktivity.

Monitoring
Základem úèinné ochranáøské prá-
ce je vìdìt o tom, co se právì dìje 
v terénu, a vìdìt to vèas. Mnoho 
destruktivních stavebních projektù se 
v Indonésii podaøilo prosadit proto, �e 
spoleènost zaèala s výstavbou více 
nebo ménì v tajnosti, a na negativní 
dùsledky stavby se tak nepøi�lo buï 
vùbec, anebo pøíli� pozdì, kdy� u� ne-
bylo mo�né projekt (zalo�ení plantá�e, 
tì�bu døeva, výstavbu továrny) zasta-
vit. Abychom takovým situacím pøede-
�li, zavedli jsme v roce 2008 program 
pravidelného monitoringu stavu po-
bøe�í Balikpapanského zálivu (foto 1). 
Program probíhal témìø bez pøeru�ení 
a� do února 2012, kdy jsme ho bohu�el 
museli pøeru�it pro nedostatek financí 
v souvislosti s probíhající intenzivní 
kampaní (viz ní�e). Od prosince 2012 
jsme ale program pravidelného moni-
toringu opìt obnovili.

Vedoucím týmu monitoringu je u� od 
poèátku (od roku 2008) Darman, rybáø 
z vesnice Gersik. Na lodi ho pùvodnì 
doprovázeli lodníci Bedul a Ali z vesni-
ce Kampung Baru, kteøí byli mými asis- 
tenty pøi výzkumu kahauù nosatých 
v letech 2007�2008. Tento pùvodní 
tým se v�ak rozdìlil poté, co jsme 
zalo�ili sdru�ení Landing, jeho� cílem 
je ekoturismus a ekologická výchova 
(viz ní�e). Tým z Kampung Baru se 
plnì zamìøil na tento nový program, 
zatímco Darman si poøídil vlastní loï 

a program pravidelného monitoringu 
spojil s osvìtovým a propagaèním 
pùsobením tím, �e si jako lodníky pro 
monitoring vybírá jiné rybáøe z Gersiku 
a okolních vesnic. Ti se v jednotlivých 
mìsících støídají. To umo�òuje na jed-
né stranì blí�e seznámit rybáøe s fak-
tory, které vedou k devastaci pobøe�í 
Balikpapanského zálivu, a tím pádem 
i ke sni�ujícím se úlovkùm ryb, a mo-
tivovat je k úèasti v kampaních za 
záchranu zálivu. Zároveò to ale také 
Darmanovi umo�òuje podchytit øadu 
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u�iteèných informací (�drbù�), které 
kolují mezi místními vesnièany.

Tým monitoringu objí�dí jednou mì-
síènì zhruba polovinu pobøe�í Balik-
papanského zálivu. Zvolili jsme jeho 
severní polovinu, která je je�tì z vìt�í 
èásti dobøe zachovalá a kde budou 
mít ochranáøské snahy nejvìt�í dopad 
(monitoring a ochrana celého pobøe-
�í, tj. území o rozloze pøibli�nì 320 km2, 
by bohu�el nebyly v na�ich silách). 
Monitoring trvá ka�dý mìsíc pøibli�nì 
3�5 dní. Hlídka objí�dí celé pobøe�í 
a vplouvá do vìt�iny øek tak daleko, 
jak to hloubka vody umo�ní. Trasa 
monitoringu tak pøedstavuje nìkolik 
set kilometrù. Pravidelnì jsou nav�tì-
vována pøedev�ím ta místa, kde jsme 
rùzné destruktivní aktivity zaznamenali 
v minulosti nebo kde je oèekáváme 
na základì rùzných neformálních 
zpráv. Záznam je vyplòován do stan-
dardizovaných formuláøù, aby pak 
s daty mohli pracovat i ostatní ochra-
náøi. Formuláø zahrnuje údaje o plan-
tá�ích palmy olejné, hnìdouhelných 
dolech, pøístavech, krevetích a rybích 
farmách, prùmyslových podnicích, ile-
gální tì�bì døeva, pálení døevìného 
uhlí, spekulacích s pozemky, vypalo-
vání lesa a jakýchkoli stavbách.

Ekoturismus a ekologická výchova
Program ekologické výchovy jsme 
zahájili v roce 2012 z iniciativy místní 
uèitelky Mary Anny Asrani, která se na 
mì obrátila s prosbou o podnìty na 

podobnou èinnost. Dohodli jsme se 
na vytvoøení nového programu, jeho� 
cílem by bylo ukázat pøírodu Balikpa-
panského zálivu obyvatelùm mìsta 
Balikpapanu. Vzhledem k nedostat-
ku financí jsme se rozhodli program 
postavit tak, aby dokázal sám sebe 
financovat, a to formou výdìlku z eko-
turismu. Za tím úèelem jsme zalo�ili ne-
vládní sdru�ení Landing (co� je místní 
název jednoho z druhù mangrovù).

Ekoturistický program sdru�ení Lan-
ding je zamìøen v první øadì na oby-
vatele mìst Balikpapan a Samarinda 
(foto 2), kteøí sice �ijí v tìsné blízkosti 
divoké pøírody, ale povìt�inou u� 
o tom ani nevìdí. Odcizení se pøírodì 
toti� v indonéských mìstech postupuje 
velmi rychle a pokroèilo u� znaènì da-

leko. Nicménì výlety do mangrovù Ba-
likpapanského zálivu se mezi místními 
lidmi setkávají se znaèným ohlasem. 
Velkými lákadly jsou pro nì kahauové 
nosatí a delfíni orcely tuponosé, ale 
také celodenní výlety do rozsáhlých 
primárních mangrovù v odlehlej�ích 
èástech Balikpapanského zálivu. Sou-
èástí výletù je i nenucené vzdìlávání 
a kampaò za zapojení místních oby-
vatel do ochranáøských aktivit.

Poplatky za výlety do Balikpapanské-
ho zálivu pro místní obyvatele jsou 
udr�ovány na minimální vý�i, tak�e 
sice pokryjí výdaje celého programu, 
dal�í výdìlek ale negenerují. To by 
mohl umo�nit ekoturismus zamìøený 
na zahranièní turisty, co� má ale zatím 
øadu úskalí, poèínaje malou kapacitou 
stávajícího týmu, pokud jde o poèet 
náv�tìvníkù (jediná loï, jediný an-
glicky mluvící prùvodce), a konèe 
mnohem vy��ími nároky a men�í 
mírou uspokojení zahranièních 
náv�tìvníkù ve srovnání s místními 
turisty. Problémem je také to, �e ke 
kahauùm i k delfínùm lze vozit jen 
omezený poèet výprav, aby se pøe-
de�lo pøíli�nému vyru�ování zvíøat. 
Z toho dùvodu se sna�íme ekoturistic-
ký program co nejvíce diverzifikovat, 
abychom mohli náv�tìvníkùm nabíd-
nout i jiné atrakce, napøíklad náv�tìvu 
rybáøských vesnic, �norchlování na 
korálových útesech, pozorování �ivota 
na moøském pobøe�í bìhem odlivu 
a v budoucnu snad také birdwatching 
a výlety do rezervace Sungai Wain.

Dal�ím programem sdru�ení Landing 

2

3



38

je ekologická výchova na �kolách, kte-
rá zahrnuje jak pøedná�ky, tak i akce 
v terénu, napøíklad èi�tìní mangrovù 
v okolí �koly od odpadkù. Mara Anna 
Asrani pøipravuje také pøíruèku s návo-
dy pro �green life style� pro obyvatele 
Balikpapanu, která bude zahrnovat 
konkrétní mo�nosti výkupu a recykla-
ce odpadu, �etøení energií a ekologic-
ky �etrnìj�ího nakupování.

Kampaò za záchranu Balikpapan-
ského zálivu
Politická situace v Balikpapanu ve 
vztahu k ochranì pøírody a �ivotního 
prostøedí se v posledních dvou letech 
vyvíjí znaènì nepøíznivì. Zatímco bý-
valý starosta Imdaad Hamid pova�o-
val témata �ivotního prostøedí za velmi 
prioritní, nový starosta Rizal Effendi a je-
ho vláda jsou výraznì zamìøení na co 
nejrychlej�í ekonomický rozvoj mìsta 
bez ohledu na pøírodu a prostøedí. 
Stejnou strategii sleduje u� nìkolik let 
i vláda celé provincie Východního 
Kalimantanu v èele s guvernérem 
Awangem Faroekem. Proto stále zù-
stává aktuálním tématem i plánovaná 
výstavba mostu pøes ostrov Balang 
(foto 3) a s ním spojená dálnice ko-
lem celého Balikpapanského zálivu, 
co� je projekt, na kterém mají Awang 
Faroek a nìkteøí èlenové jeho vlády 
osobní zájem. Projekt je pova�ován 
nejen za ekologicky katastrofální, ale 
i za ekonomicky nesmyslný, proto se 
doposud nena�el investor, který by 
byl ochoten ho financovat. Guvernér 
v�ak v hledání investorù pokraèuje, 
pøedev�ím u èínských spoleèností, 
kterým jako odmìnu nabízí koncese 
na zakládání nových plantá�í palmy 

olejné a nových hnìdouhelných dolù.

Zatímco v�ak døíve byly nejvìt�í hrozby 
pro budoucnost Balikpapanského 
zálivu spojeny se zájmy provinèní 
vlády, v posledních letech zaèínají 
dominovat zájmy nového starosty 
a jeho místní vlády. To pøineslo celou 
øadu nových komplikací, které je tøe-
ba øe�it. Nejvìt�ím problémem se stal 
nový územní plán mìsta Balikpapanu. 
V nìm je toti� zmìnìn status asi 20 pro-
cent doposud zdravého pobøe�í zálivu 
z chránìného území na prùmyslovou 
zónu. Je�tì pøed schválením tohoto 
územního plánu zaèaly dvì spoleè-
nosti zpracovávající palmový olej (Wil-
mar a Kencana Agri, Ltd.) s kácením 
pralesù a s výstavbou pøístavù.

Proti zmìnì územního plánu a aktivi-
tám zmínìných dvou spoleèností se 

rozpoutala intenzivní kampaò jak na 
úrovni místní (Balikpapan) a provinèní 
(Východní Kalimantan) vlády, tak i na 
úrovni národní vlády � ministerstev, par-
lamentu a prezidentské kanceláøe. Do 
kampanì se zapojila øada nevládních 
organizací, její hnací silou v�ak byli stu-
denti organizovaní ve skupinách Pe-
cinta Alam (Milovníci pøírody) po celé 
Indonésii. V rámci nìkolika rùzných 
skupin Pecinta Alam jsme vytvoøili akti-
vistické fórum Peduli Teluk Balikpapan, 
které pak poøádalo mítinky, demon-
strace (foto 4) a koncerty, spravovalo 
diskuse na Facebooku a distribuovalo 
letáky a bro�urky o problematice Ba-
likpapanského zálivu dal�ím skupinám 
Pecinta Alam, nevládním organiza-
cím, médiím a vládì. O problematice 
Balikpapanského zálivu jsme natoèili 
také film nazvaný Gone with the Tide, 
který je volnì ke zhlédnutí na internetu 
a byl (spolu s devíti dal�ími filmy) oce-
nìn jako nejlep�í dokument na dru-
hém roèníku mezinárodního festivalu 
Golden Lens.

Kampaò za záchranu Balikpapan-
ského zálivu byla finanènì pomìrnì 
nároèná, a právì z toho dùvodu byl 
od února do listopadu 2012 pøeru�en 
i program pravidelného monitoringu. 
Bohu�el, vzhledem ke zkorumpova-
nosti místní i provinèní vlády a k silné 
lobby spoleèností, jako je Wilmar, 
byla nakonec novela územního plánu 
schválena, co� do budoucna pøinese 
je�tì vìt�í problémy pøi snaze zachrá-
nit zbývající pøírodní ekosystémy Balik-
papanského zálivu.
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Mezinárodní kampaò
Vzhledem k neuspokojivému výsledku 
vyjednávání s vládou a korporacemi 
na místní, provinèní i národní úrovni 
bylo nutné pøejít k mezinárodní kam-
pani. Jejím vlajkovým druhem se mìl 
stát orangutan, proto�e právì v Balik- 
papanském zálivu (v rezervaci Sun-
gai Wain) probìhl jeden z historicky 
prvních úspì�ných programù rehabi-
litace konfiskovaných orangutanù ze 
zajetí do volné pøírody. Bìhem tohoto 
programu se zrodila i jedna z nejvý-
znamnìj�ích mezinárodních organiza-
cí vìnujících se ochranì orangutanù. 
Byla nazvána BOS, tedy Balikpapan 
Orangutan Society, i kdy� pozdìji byl 
její název zmìnìn na Bornean Oran-
gutan Survival Foundation (BOS F). 
Orangutani vysazení organizací 
BOS F v Sungai Wainu zde doposud 
�ijí a dále se zde úspì�nì rozmno�ují. 
Organizace BOS F se bohu�el za jejich 
ochranu nepostavila, podporu jsme 
v�ak mìli ve tøech jiných podobnì 
zamìøených organizacích � COP 
(Center for Orangutan Protection), OLT 
(Orangutan Land Trust) a JAAN (Jakar-
ta Animal Aid Network). V srpnu 2012 
jsem odjel na kongres Mezinárodní pri-
matologické spoleènosti v mexickém 
Cancúnu, abych pro ochranu oran-
gutanù a kahauù v Balikpapanském 
zálivu získal �ir�í podporu (foto 5). Na 
kongresu probíhaly velmi emotivní 
diskuse o tom, zda by se mezinárodní 
primatologická komunita mìla pou�-
tìt do podobných politických aktivit. 
Bohu�el, její aktivní úèast na dìní v Ba-

likpapanském zálivu (a ani na jiných 
podobných pøípadech) se nakonec 
prosadit nepodaøilo.

Zatímco mezinárodní vìdecká veøej-
nost se k ochranì Balikpapanského 
zálivu postavila spí�e zády, podaøilo se 
získat podporu nìkolika aktivistických 
organizací, jako je kanadské sdru�ení 
Friends of Borneo nebo nìmecké 
Save Wildlife. Spoleènì s nimi se sna�í-
me pøimìt ke komunikaci nadnárodní 
spoleènosti, které do destruktivních 
ekonomických aktivit v Balikpapan-
ském zálivu investují. Pøedev�ím díky 
organizaci OLT (Orangutan Land Trust) 
se tak podaøilo zahájit vyjednávání se 
singapurskou spoleèností Wilmar. Zá-
stupci Wilmaru strávili v Balikpapanu 
nìkolik dní, provedli vy�etøování v te-

rénu, kontaktovali i nìkolik místních 
výzkumníkù a ochranáøù, ale i zástup-
ce místních komunit. Bohu�el, tato jed-
nání nevedla k �ádné reálné zmìnì 
praktik Wilmaru v terénu � destrukce 
mangrovových pralesù v místì jejich 
plánovaného pøekladi�tì a továrny na 
zpracování palmového oleje pokraèu-
je stále stejným tempem. Obrátili jsme 
se proto s oficiálním protestem na or-
ganizaci RSPO (Roundtable for Sustai-
nable Palm Oil), jí� je Wilmar èlenem. 
Kompromisem, který navrhujeme, je 
dobudování pøekladi�tì, do jeho� stav-
by u� Wilmar investoval nìkolik miliard, 
ale rehabilitace ve�keré mangrovové 
ba�iny, kterou Wilmar zabral a odlesnil 
ilegálnì (foto 6), a pøesunutí plánova-
né (doposud nezapoèaté) výstavby 
továrny na jiné, vhodnìj�í místo.

Výzkum
V roce 2012 strávila v Balikpapanském 
zálivu dva mìsíce britská studentka 
Kat Scottová, která zde zopakovala 
mùj výzkum kahauù nosatých z roku 
2007. Cílem bylo zjistit, jak se za uply-
nulých pìt let zmìnil stav populace 
kahauù. Podle matematického mo-
delu, který jsme publikovali v roce 
2012 spolu s kanadskou studentkou 
Danicou Starkovou a dal�ími kolegy, 
toti� hrozí populaci kahauù nosatých 
v Balikpapanském zálivu vyhynutí bì-
hem pouhých pøí�tích 15�30 let. Cílem 
Kat bylo ovìøit tento výsledek reálným 
pozorováním. Pou�ila tedy stejné 
metody, stejnou loï a zèásti i stejný 
tým asistentù, se kterými jsem kahauy 
sèítal v roce 2007. Bìhem dvou mìsícù 
zvládla spoèítat kahauy na dvou od-
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dìlených lokalitách, které spoleènì 
pøedstavují asi 20 procent celého po-
bøe�í zálivu. Zatímco na jedné z lokalit 
zùstala poèetnost kahauù víceménì 
stálá, na druhé lokalitì Kat zazname-
nala naprosto drastický pokles � zhru-
ba o 20 procent bìhem pouhých pìti 
let. To bohu�el odpovídá na�emu ma-
tematickému modelu a jde o velmi 
znepokojující výsledek. Pokles poèet-
nosti kahauù je toti� daleko rychlej�í 
ne� úbytek jejich biotopu, jaký v Balik- 
papanském zálivu zaznamenáváme 
analýzou satelitních snímkù. Zdá se 
tedy, �e pouhá degradace lesa selek-
tivní tì�bou a vyru�ování pøibli�ující se 
civilizací staèí k tomu, aby kahauové 
nosatí z pobøe�ních mangrovù mizeli.

Také v rezervaci de�tného pralesa 
Sungai Wain, která je souèástí povo-
dí Balikpapanského zálivu, probíhal 
v posledním roce intenzivní vìdecký 
výzkum. Podaøilo se nám zajistit spo-
lupráci s Univerzitou Oxford Brookes 
v Anglii, která do Sungai Wainu vy-
slala kromì Kat je�tì tøi dal�í studenty 
a s nimi i dvì pomìrnì slavná jména 
� primatolo�ku Susan Cheyneovou 
a mamaliologa Davida McDonalda. 
Pod jejich vedením probìhl v Sungai 
Wainu výzkum nìkolika druhù primátù 
a �elem. Studentka Lauren Gilhoolyo-
vá se vìnovala zji��ování populaèní 
poèetnosti gibonù Müllerových. Její 
data na�tìstí dokládají stabilní stav 
populace, který se nijak zásadnì ne-
zmìnil od doby mých výzkumù v roce 
2005 ani od dob star�ích výzkumù pri-
matologa Vincenta Nijmana v 90. le-
tech. Studentka Elena Bersacola 
studovala populaèní hustoty hulmanù 
ka�tanových (Presbytis rubicunda). Její 
výsledky prozatím nejsou k dispozici, 
pøekvapující je ale to, �e se jí nepoda-
øilo ani jednou pozorovat hulmany bì-
loèelé (Presbytis frontata), které jsem 
na stejných místech zaznamenal já 
i Vincent Nijman. Zdá se, �e za uplynu-
lých 20 let mù�e docházet k poklesu 
poèetnosti tohoto vzácnìj�ího druhu. 
Máme proto obavy z tzv. ostrovních 
jevù, zpùsobených stále vìt�í izolací 
Sungai Wainu od okolních pralesních 
blokù. Zatímco bì�nìj�í druhy nadále 
prosperují, vzácnìj�í druhy se mohou 
z rezervace pomalu a nepozorovanì 
vytrácet.

Tým Davida McDonalda a jeho syna 
Ewana se vìnoval výzkumu koèkovi-
tých �elem v Sungai Wainu. Zazname-
náno zde ji� máme v�ech pìt druhù 
bornejských koèek, vèetnì populár-
ního levharta obláèkového (Neofelis 
diardii) � foto 7 (autorka Gabriela 
Fredriksson). Výzkumný tým v pralese 
rozmístil 140 kamerových pastí, které 
mají dokumentovat poèetnost a bio-
topovou preferenci jednotlivých dru-
hù. Výsledky zatím nejsou k dispozici, 
zato u� ale máme zhodnocená data 
z pøedchozího výzkumu jiné �elmy 
� medvìda malajského (Helarctos 
malayanus), kterému se vìnovala 
indonéská studentka Wiwit J. Sastra-
midjaja spoleènì s mými bývalými 
asistenty Fitrim a Ulirem. Tým Wiwit sle-
doval stopy, kterých za sebou medvìd 
malajský zanechává velké mno�ství, 
pøedev�ím pøi vyhledávání potravy. 
Výsledky této studie jsou povzbudivé, 
dokládají toti� postupné obnovování 
populace medvìdù v sekundárním 
pralese, který vyhoøel bìhem kata-
strofálních po�árù v roce 1998 a od 
té doby se regeneruje. Zatímco po 
po�áru se medvìdi takovému pralesu 
vyhýbali (jak plyne z výzkumu holand-
ské zoolo�ky Gabriely Fredrikssonové), 
nyní je zde hustota zaznamenaných 
stop ji� polovièní ve srovnání s primár-
ním pralesem. Navíc není rozdíl mezi 
sekundárním pralesem uvnitø rezerva-
ce a mimo její hranice � medvìdi vyu-
�ívají ve�keré zalesnìné území. Takový 
výsledek dokládá dùle�itost sekun-
dárních lesù mimo rezervaci Sungai 
Wain, tedy tìch lesù, které místní vláda 
a rùzné korporace mylnì oznaèují za 
degradované, ekologicky bezcenné 
a vhodné ke konverzi pro jiné vyu�ití.

Zatímco výzkum medvìdù dolo�il vý-
znam ve�kerého pralesa, primárního 
i sekundárního, analýza star�ích dat 
nasbíraných Ale�em Dolným, Danem 
Bártou a asistenty Fitrim a Ulirem do-
kládá zvlá�tní dùle�itost zbývajícího 
primárního pralesa, který je zachova-
ný ji� jen v jádrovém území rezervace 
Sungai Wain. Tento tým sledoval dru-
hovou pestrost vá�ek v rùzných bioto-
pech Sungai Wainu. V nové publikaci 
z roku 2012 jsme se pokusili statisticky 
ovìøit, jak je druhová bohatost toho-
to hmyzu ovlivnìna rùznými lidskými 

zásahy do lesního porostu � od tìch 
nejmen�ích (jako je údr�ba okolí vý-
zkumného kempu) a� po ty nejhrub�í 
(pøedstavované napø. kompletním 
odlesnìním nebo zaplavením). Výsle-
dek byl pøekvapivý � nejen hrubé, ale 
dokonce i ty nejjemnìj�í lidské zásahy 
do struktury primárního pralesa toti� 
sni�ují výskyt vzácnìj�ích, endemic-
kých nebo specializovaných druhù 
vá�ek. To dokládá, �e primární de�tný 
prales je velmi citlivým ekosystémem, 
kterému by mìla být alespoò místy 
poskytnuta striktní a bezvýhradná 
ochrana, má-li být zachován ve své 
plné bohatosti.
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Shrnutí pìti let projektu �100 ptaèích budek�
Ing. Eli�ka Vrabcová

V roce 1908 dr. Heinrich Lumpe zalo�il 
uprostøed prùmyslového mìsta ptaèí 
rezervaci. Ta se pozdìji promìnila na 
dne�ní zoologickou zahradu v Ústí nad 
Labem. V areálu zoologické zahrady 
nacházejí útoèi�tì jak exotická zvíøa-
ta, tak i mnoho volnì �ijících druhù, 
pøedev�ím ptákù. S cílem podpoøit 
na�i volnì �ijící avifaunu a zároveò 
navázat na aktivity dr. Lumpeho byl 
v roce 2008 zahájen projekt �100 pta-
èích budek�.
Na plo�e témìø tøiceti hektarù bylo 
rozvì�eno sto døevìných ptaèích 
budek v jedenácti odli�ných modifi-
kacích. V tìchto budkách se mù�e 
zabydlet celkem a� 21 druhù ptákù, 
kteøí hnízdí v dutinách a �tìrbinách. 
Budky zhotovila sponzorsky firma Ku-
chynì Pokorná, s. r. o., a jako materiál 
byla pou�ita prkna o tlou��ce 1,5 cm. 
Jednalo se o budky nìkolika rùzných 
typù: polobudky s otevøenou pøední 
stìnou pro rehky a konipasy, �paèníky 
s vletovým otvorem o prùmìru 5 cm, 
budky pro sovy (foto 1), lejskovníky 
s oválnými vletovými otvory, dále 
speciální podlouhlé budky pro rorýse 
a budky rùzných podtypù pro sýkory 
� sýkorníky se �tìrbinou, sýkorníky pro 
velké druhy sýkor a sýkorníky pro malé 
druhy sýkor. Budky pro sovy mìly od-
klápìcí støechu, aby se dalo zjistit, zda 
jsou obsazeny èi ne, ostatní budky 
(�paèníky, sýkorníky, rorýsovníky a lej-
skovníky) mìly vyklápìcí pøední stìnu. 
Ukázalo se, �e tento zpùsob otevírání 
má své výhody i nevýhody. V dobì, 
kdy u� mìli ptáci vylétávat z hnízd, 
se nìkdy stalo, �e nám pøi kontrole po 
odklopení pøední stìny vyskoèili ven, 
na druhé stranì v�ak tento zpùsob 
otvírání umo�òoval lep�í kontrolu vajec 
a vylíhlých holátek. Budky pro sýkory, 
lejsky a �paèky byly rozvì�eny na stro-
my do vý�ky asi 3�4 metrù nad zemí, 
pro sovy to bylo 4�5 metrù a budky 
pro rorýse a polobudky byly rozvì�eny 
na budovy 7�8 metrù nad zem èi na 
pøístøe�ky pøibli�nì 3�4 metry nad zem. 
Za úèelem pravidelné kontroly hníz-
dìní byly budky oèíslovány. Nejvíce 
zastoupeným typem byl sýkorník pro 

velké druhy sýkor s poètem 40 budek. 
Polobudky byly zastoupeny 15 kusy. 
Sýkorník pro malé druhy sýkor, sýkorník 
se �tìrbinou a budky pro �paèky byly 
zastoupeny ka�dá 10 budkami. Lej-
skovníkù, rorýsovníkù a budek pro sovy 
bylo vyvì�eno pìt od ka�dého typu.
Budky jsme sledovali pravidelnì ka�dý 

rok v období od zaèátku dubna 2008 
do konce srpna 2012. Sna�ili jsme se 
je kontrolovat jednou týdnì a celkem 
bylo provedeno ka�dý rok zhruba 
tøináct kontrol. Ze získaných údajù za 
posledních pìt let mù�eme konstato-
vat, �e úspì�nost obsazenosti ptaèích 
budek byla v roce 2008 34 %, v roce 
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2009 ji� 51 %, v roce 2010 dokonce 
64 %, v roce 2011 mírnì klesla na 61 %, 
co� mù�e být zpùsobeno i poklesem 
poètu budek, a v roce 2012 dokonce 
klesla na 58 % (graf 1). V neobsaze-
ných budkách jsme na�li nedostavìná 
hnízda èi trochu materiálu na dnì, ve 
tøech pøípadech vosí hnízdo, jednou 
hnízdo sr�ní, asi v pìti budkách jsme 
objevili mraveni�tì a jednou, kdy� byl 
vletový otvor zvìt�en nìkterým ze 
strakapoudù, se uvnitø usídlila veverka 
obecná a vyvedla tøi mláïata. V roce 
2010 zaèaly budky chátrat a nìkteré 
bylo nutno z technických dùvodù sun-
dat a opravit. Proto bylo v roce 2011 
vyvì�eno pouze 95 budek, a v roce 
2012 dokonce pouze 93 budek.
V roce 2008 zahnízdilo v budkách cel-
kem pìt ptaèích druhù, a to sýkora ko-
òadra (Parus major), sýkora modøinka 
(Cyanistes caeruleus), vrabec domácí 
(Passer domesticus), �paèek obecný 
(Sturnus vulgaris) a rehek zahradní 
(Phoenicurus phoenicurus). O dva 
roky pozdìji, tedy v roce 2010, to bylo 
ji� sedm druhù, a to navíc s brhlíkem 
lesním (Sitta europaea) a rehkem do-
mácím (Phoenicurus ochruros). V le-
tech 2011 a 2012 poèet zahnízdìných 
druhù klesl znovu na pìt, a to bez 
obou rehkù (zahradního i domácího), 
kteøí si nejspí�e vybrali pro zahnízdìní 
pøirozené dutiny èi �tìrbiny (tab. 1).
Ka�dý rok mìla nejvy��í procentuální 
zastoupení sýkora koòadra. V roce 
2009 mìla 39,2 %, v roce 2010 37,5 %, 
v roce 2011 44,8 % a v roce 2012 to 
bylo 33,3 %. Druhé místo obsadil 
�paèek obecný. V roce 2009 mìl za-
stoupení 19,6 %, v roce 2010 to bylo 
25 %, roku 2011 20,69 % a v roce 2012 
22,2 %. Tøetí místo zaujala v roce 2009 
sýkora modøinka s 15,6 %, v letech 
2010, 2011 a 2012 to byl vrabec domácí 
(14,0625 %, 18,96 %, 20,37 %).

Hnízda pozorovaných druhù byla vel-
mi zajímavá a podle materiálu, který 
byl pou�it na jejich stavbu, se dalo 
poznat, jaký druh budku obsadil. Vel-
mi krásné hnízdo mìl napøíklad brhlík 
lesní. Mìl zazdìný vchod a �kvíry 
v budce smìsicí hlíny a slin. Brhlík mìl 

hnízdo postaveno z kùry a bláta na-
skládaných a� do dvou tøetin budky, 
nahoøe bylo utvoøeno ze �upinek kùry 
(foto 2). Hnízda sýkor koòader a sýkor 
modøinek vypadala stejnì, byla z vìt-
�í èásti tvoøena mechem s jehlièím 
a hnízdní kotlinka byla ze srsti savcù 

2 3

4

Druh Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012

Brhlík lesní (Sitta europaea) X X X X

Sýkora koòadra (Parus major) X X X X X

Sýkora modøinka (Cyanistes caeruleus) X X X X X

Vrabec domácí (Passer domesticus) X X X X X

�paèek obecný (Sturnus vulgaris) X X X X X

Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) X X X

Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) X X

Tab. 1
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(koz kamerunských èi lam krotkých). 
V roce 2009 se v jednom hnízdì ob-
jevil i rù�ový, �lutý a zelený chemlon 
(foto 3). Hnízda rehkù zahradních 
a rehkù domácích byla tvoøena z jeh-
nìd a mechu s hlínou, trávou, srstí 
a peøím. Hnízda vrabcù domácích 
byla velmi zajímavá a krásná a neby-
la vùbec neuspoøádaná, jak bychom 
èekali. Byla tvoøena ze suché trávy 
a z peøí od pávù, p�trosù a papou�kù. 
Peøí bylo rùznì naskládané, a� nako-
nec utvoøilo kulovité hnízdo postavené 
ze suché trávy, kterou vrabci rùznì 
propletli a vyrobili z ní vlez se zahnutou 
chodbièkou do hnízda (foto 4). Tato 
budka se proto nedala kontrolovat. 
Hnízda �paèkù obecných byla tvoøe-
na z trávy, klacíkù a peøí, nìkdy ptáci 
pou�ili i igelit, papír a dal�í materiál.
Pøi pozorování bìhem roku jsme nara-
zili na rùzné fáze reprodukce. V nìkte-
rých hnízdech ji� byla vylíhlá mláïata 
(foto 5), která se chystala vylétnout, 
zatímco v jiných teprve samice zahøí-
vala vejce. Zále�elo také na druhu, 
kolikrát za dané hnízdní období ptáci 
vyvádìjí mláïata. Napøíklad vrabci 
domácí zahnízdili bìhem hnízdní 
sezony 2009 a 2010 i tøikrát za sebou, 
nìkteré sýkory koòadry, �paèci obecní 
a rehkové domácí zahnízdili dvakrát 
po sobì. Sýkory modøinky snesly vejce 
a vyvedly mláïata mnohem pozdìji 
ne� sýkory koòadry, proto zahnízdily za 
sezonu pouze jednou. Také brhlík lesní 
a rehek domácí vyvedli svá mláïata 
pouze jednou za sezonu. V letech 
2011 a 2012 zahnízdila vìt�ina druhù 
dvakrát, bohu�el kvùli plchùm velkým 
nìkteøí ptáci hnízdìní nedokonèili.
Plchové velcí (Glis glis) se do budek 
nastìhovali koncem èervence roku 
2009. V tomto roce se vyskytlo v bud-
kách 12 plchù. V budkách se plcho-
vé vyskytovali ve dvojicích a pozdìji 
vyvedli i mláïata. V�echny tyto budky 
se nacházely v lesnatìj�í èásti zoolo-
gické zahrady (obr. 1). V øadì budek 
mìli plchové veliké zásoby �aludù. Od 
roku 2010 se zaèali vyskytovat v bud-
kách ji� koncem èervna, a proto mìli 
ptáci v øadì pøípadù pouze jedno, 
maximálnì dvì hnízdìní. V roce 2010 
bylo plchy obsazeno 20 budek, v roce 
2011 poèet mírnì klesl na 18 budek 
a v roce 2012 plchové obsadili 21 bu-
dek (foto 6).
Pokud nebyli pøítomni v hnízdì èi 

5

Obr. 1

poblí� rodièe, mohli jsme urèit i podle 
vzhledu snù�ky, o jaký druh se jedná. 
O jednobarevná svìtle modrá, a� na-
zelenalá vejce peèoval rehek zahrad-
ní, vejce �paèka obecného byla zbar-
vena do modra, sýkory mìly vejce kro-
penatá s hnìdo-oran�ovými teèkami 
na bílém podkladì, podobnì snù�ku 
vrabce domácího maskovaly hnìdo-

-�edé skvrny pokrývající bílý povrch.
Nejpoèetnìj�í snù�ku mìly v letech 
2010 a 2011 sýkory modøinky, a to a� 
12 kusù, vìt�inou se jednalo o 9�10 va-
jec. V letech 2008, 2009 a 2012 mìly 
nejpoèetnìj�í snù�ku sýkory koòadry 
� 11 vajec, poèty vajec se ale pohybo-
valy spí�e od 8 do 10 kusù. V hnízdech 
�paèkù obecných jsme na�li vìt�inou 
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4�6 vajec. Vrabci domácí mìli 2�5 va-
jec, mìli tedy nejmen�í snù�ku ze 
v�ech ptaèích obyvatel. V roce 2009 
mìl brhlík lesní 6 vajec, následující 
roky jsme v�ak budku brhlíka neotví-
rali, abychom neporu�ili jeho hnízdo. 
U rehka domácího a zahradního se 
snù�ky pohybovaly od 4 do 6 vajec.
Dal�ím parametrem, který jsme sle-
dovali, byla úmrtnost ptaèích mlá-
ïat. V roce 2008 jsme úmrtí mláïat 
nezaznamenali, o rok pozdìji bylo 
8 mrtvých mláïat (sýkora koòadra 5, 
modøinka 2 a vrabec 1). V roce 2010 
jsme zaznamenali 28 mrtvých mláïat 
(�paèci 10, modøinky 9, koòadry 2 
a rehek zahradní 7). V roce 2011 zahy-
nulo 10 mláïat (koòadry 6, �paèci 2, 
modøinky a vrabec po jednom). V ro-
ce 2012 to bylo 12 mláïat (koòadry 9 
a modøinky 3). Ze získaných údajù mù-
�eme konstatovat, �e ka�dý rok s výjim-
kou roku 2010 mìly nejvy��í úmrtnost 
sýkory koòadry. Naopak brhlík lesní 
a rehek domácí mají stoprocentní 
�ivotnost.
Men�í èást ptaèích budek byla v roce 
2009 oplechována lesklým nenatøe-
ným plechem (foto 7), aby se zabráni-
lo oklovávání vletových otvorù straka-
poudy s následným pojídáním vajec 
èi mláïat ptaèích obyvatel. Pøi na�em 
pozorování jsme sledovali preferenci 
oplechovaných a neoplechovaných 
budek a na závìr mù�eme øíct, �e 
ptáky lesklý povrch neodrazoval a by-
lo jim jedno, jakou budku si vybrali. Ke 
konci hnízdní sezony v�dy probìhla 
kontrola a èi�tìní budek. V øadì bu-
dek byly blechy a klo�i, a tak jsme je 
vystøíkávali Biokillem a jinými veteriná-
øem pøedepsanými pøípravky, které by 
ptákùm nemìly nijak u�kodit. Závìrem 
mù�eme øíct, �e projekt �100 ptaèích 
budek� v ústecké zoo je velice smys-
luplný, nebo� se ukázalo, �e pomáhá 
volnì �ijícímu ptactvu zahnízdit a vy-
vést mláïata. Dosud sledované hnízd-
ní sezony mù�eme hodnotit jako velice 
zdaøilé a doufáme, �e i ty nadcházejí-
cí budou také tak úspì�né.

6

7
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Stavy zvíøat k 31. 12. 2012

Stav k 1. 1. 2012 Narození Pøíchod Úhyn Odchod Stav k 31. 12. 2012

savci (Mammalia)
adax 2.0     2.0

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

aguti støedoamerický 0.1     0.1

Dasyprocta punctata RDB=LR

alpaka 4.12 3.2   2.1 5.13

Vicugna pacos  

anoa ní�inný 2.2     2.2

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

antilopa jelení 5.4 0.2   2.0 3.6

Antilope cervicapra RDB=NT

gepard �tíhlý 2.0  0.1   2.1

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

gibon bìlolící 2.2     2.2

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

guanako 0.2  1.0 0.1  1.1

Lama guanicoe RDB=LR

gueréza plá�tíková 1.3 0.1    1.4

Colobus guereza caudatus ESB, RDB=LR

hulman jávský 0.3  1.0   1.3

Trachypithecus auratus RDB=VU

hulman støíbrný 0.2     0.2

Trachypithecus cristatus RDB=NT

chvostan bìlolící 2.0  0.1 0.1  2.0

Pithecia pithecia EEP, RDB=LC

irbis 2.1     2.1

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

jelen bìlohubý 2.7 1.0.2    3.7.2

Cervus albirostris RDB=VU

je�ek západní 0.0.22  0.0.23  0.0.34 0.0.11

Erinaceus europaeus RDB=LR

kaloò pobøe�ní 2.3     2.3

Pteropus hypomelanus RDB=LR

koèka rybáøská 1.3    0.2 1.1

Prionailurus viverrinus EEP, ISB, RDB=EN

koèka slani�tní 1.0 0.1 0.1   1.2

Oncifelis geoffroyi EEP, RDB=NT, CITES=I

koèkodan Brazzùv 2.3     2.3

Cercopithecus neglectus ESB, RDB=LR
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Stav k 1. 1. 2012 Narození Pøíchod Úhyn Odchod Stav k 31. 12. 2012

savci (Mammalia)
koèkodan diadémový 1.1     1.1

Cercopithecus mitis RDB=LR

kosman zakrslý 7.6  0.1 0.1 5.4 2.2

Callithrix pygmaea niveiventris RDB=LC

koza domácí 0.1     0.1

Capra hircus  

kùò domácí � pony 1.4 0.2   0.3 1.3

Equus caballus  

lachtan tmavý 1.0     1.0

Zalophus californianus ESB, RDB=LR

lama krotká 1.2 1.0    2.2

Lama glama  

lemur kata 3.5 2.3   2.2 3.6

Lemur catta ESB, RDB=NT, CITES=I

lenochod dvouprstý 1.3   0.2  1.1

Choloepus didactylus ESB, RDB=LC

lev kon�ský 1.1     1.1

Panthera leo bleyenberghi RDB=VU

levhart mand�uský 1.3     1.3

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

levhart obláèkový 3.2    0.1 3.1

Pardofelis nebulosa EEP, ISB, RDB=VU, CITES=I

lvíèek zlatý 1.4 1.1    2.5

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

makak kápový 2.3 1.0 1.0   4.3

Macaca radiata RDB=LR

mandril 3.7 0.1   1.1 2.7

Mandrillus sphinx EEP, RDB=VU, CITES=I

mara stepní 2.2 0.3.1   0.3 2.2.1

Dolichotis patagonum RDB=NT

medvìd malajský 2.5   0.1  2.4

Helarctos malayanus ESB, RDB=VU, CITES=I

munt�ak malý 2.2 0.2.1   1.2 1.2.1

Muntiacus reevesi RDB=LR

nilgau 3.3 2.1    5.4

Boselaphus tragocamelus RDB=LC

nosál èervený 3.2   0.2  3.0

Nasua nasua RDB=LR

nosoro�ec tuponosý ji�ní 0.1     0.1

Ceratotherium simum simum EEP, ISB, RDB=NT

orangutan 1.0     1.0

Pongo sp. EEP, ISB, RDB=EN, CITES=I
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Stav k 1. 1. 2012 Narození Pøíchod Úhyn Odchod Stav k 31. 12. 2012

savci (Mammalia)
orangutan bornejský 2.2     2.2

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

osel somálský 3.4 0.1    3.5

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

ovce domácí � kamerunská 2.12 7.2  1.0 7.1 1.13

Ovis aries aries  

ovce domácí � vøesovi�tní 1.3     1.3

Ovis aries aries  

panda èervená 1.1     1.1

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

pekari páskovaný 0.2     0.2

Pecari tajacu RDB=LR

pes domácí 0.1     0.1

Canis familiaris  

rosomák sibiøský 1.1  1.0 1.0  1.1

Gulo gulo sibirica EEP, RDB=LC

serau malý 0.1     0.1

Naemorhedus crispus ESB, ISB, RDB=LR

sika vietnamský 3.8 1.4   1.2 3.10

Cervus nippon pseudaxis EEP, ISB, RDB=LC

slon indický 0.2     0.2

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

surikata 1.3   0.1  1.2

Suricata suricatta RDB=LR

tamarín bìlohubý 1.1.2 0.0.1    1.1.3

Saguinus labiatus ESB, RDB=LC

tamarín pinèí 2.2.1 0.0.2    2.2.3

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

tamarín �lutoruký 2.0     2.0

Saguinus midas ESB, RDB=LC

tapír jihoamerický 1.2    0.1 1.1

Tapirus terrestris EEP, RDB=VU

tuleò obecný 1.1     1.1

Phoca vitulina RDB=LR

tygr malajský 0.1     0.1

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

vari èernobílý 4.1     4.1

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

vari èervený 1.0    1.0 0

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

velbloud dvouhrbý � domácí 1.5 2.0 1.0  3.0 1.5

Camelus bactrianus RDB=CR
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Stav k 1. 1. 2012 Narození Pøíchod Úhyn Odchod Stav k 31. 12. 2012

savci (Mammalia)
veverka Prévostova 1.0     1.0

Callosciurus prevostii RDB=LR

vlk høivnatý 1.1     1.1

Chrysocyon brachyurus EEP, ISB, RDB=NT

vodu�ka èervená 1.4 1.0 1.0  1.2 2.2

Kobus leche kafuensis ISB, RDB=VU

vodu�ka jelenovitá 1.3 1.0    2.3

Kobus ellipsiprymnus defassa RDB=NT

vydra malá 1.2 3.2   2.2 2.2

Amblonyx cinerea ISB, RDB=VU

zebra Hartmannové 2.8 0.1  0.1  2.8

Equus zebra hartmannae EEP, ISB, RDB=VU

�irafa Rothschildova 2.4  1.0 1.0 1.1 1.3

Giraffa camelopardalis rothschildi EEP, RDB=EN

ptáci (Aves)

alexandr malý 1.1   1.0  0.1

Psittacula krameri RDB=LC

amazoòan modroèelý 1.0     1.0

Amazona aestiva RDB=LC

amazoòan pomouèený 2.2    0.1 2.1

Amazona farinosa farinosa RDB=LC

ara arakanga 1.1     1.1

Ara macao RDB=LC, CITES=I

ara ararauna 2.4    0.1 2.3

Ara ararauna RDB=LC

ara èervenouchý 0.1  1.0   1.1

Ara rubrogenys EEP, RDB=EN, CITES=I

ara hyacintový 1.1     1.1

Anodorhynchus hyacinthinus EEP, RDB=EN, CITES=I

ara kaninda  1.1   1.1

Ara glaucogularis EEP, ISB, RDB=CR, CITES=I

ara vojenský 5.5    4.4 1.1

Ara militaris ISB, RDB=VU, CITES=I

ara zelenokøídlý 2.1    1.0 1.1

Ara chloroptera RDB=LC

aratinga sluneèní 1.1     1.1

Aratinga solstitialis RDB=EN

èírka kropenatá 0.2     0.2

Anas versicolor RDB=LC

emu hnìdý 1.1     1.1

Dromaius novaehollandiae RDB=LC
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Stav k 1. 1. 2012 Narození Pøíchod Úhyn Odchod Stav k 31. 12. 2012

ptáci (Aves)
holub chocholatý 1.1     1.1

Ocyphaps lophotes RDB=LC

holub zelenokøídlý   1.0.2   1.0.2

Chalcophaps indica indica RDB=LC

husièka vdovka 1.2     1.2

Dendrocygna viduata RDB=LC

jeøáb panenský 1.1     1.1

Anthropoides virgo RDB=LC

kachnièka mandarinská 1.1.5   0.0.1  1.1.4

Aix galericulata RDB=LC

kachnièka �edoboká   1.1   1.1

Callonetta leucophrys RDB=LC

kakadu molucký 2.1     2.1

Cacatua moluccensis EEP, RDB=VU, CITES=I

kakadu palmový 2.1     2.1

Probosciger aterrimus EEP, RDB=LC, CITES=I

kalous u�atý 0.0.1  0.0.1  0.0.2 0

Asio otus RDB=LC

korela chocholatá 1.1 0.0.2   0.0.2 1.1

Nymphicus hollandicus RDB=LC

korunáè vìjíøový 1.1     1.1

Goura victoria ESB, ISB, RDB=VU

krkavec velký 1.1     1.1

Corvus corax CROH=OH, RDB=LC

køepel kalifornský 1.1   1.0  0.1

Lophortyx californica RDB=LC

køepelka korunkatá 2.2   1.0 0.1 1.1

Rollulus rouloul RDB=NT

lori zelenoocasý 1.2     1.2

Lorius chlorocercus RDB=LC

majna Rothschildova 1.1     1.1

Leucopsar rothschildi EEP, RDB=CR, CITES=I

marabu africký 1.0     1.0

Leptoptilos crumeniferus ESB, RDB=LC

morèák bílý 1.1     1.1

Mergus albellus RDB=LC

nandu pampový 2.1.2 0.0.1    2.1.3

Rhea americana RDB=NT

papou�ek senegalský  1.1   1.1

Poicephalus senegalus RDB=LC

papou�ek vlnkovaný 0.0.28 0.0.40 0.0.6 0.0.5 0.0.15 0.0.54

Melopsittacus undulatus RDB=LC
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Stav k 1. 1. 2012 Narození Pøíchod Úhyn Odchod Stav k 31. 12. 2012

ptáci (Aves)
páv korunkatý 3.5.3 0.1  0.1.3  3.5

Pavo cristatus RDB=LC

perlièka kropenatá 0.0.2   0.0.2  0

Numida meleagris RDB=LC

polák malý 2.2     2.2

Aythya nyroca CROH=KOH, RDB=NT

po�tolka obecná 0.0.1  0.0.17 0.0.5 0.0.13 0

Falco tinnunculus RDB=LC

pu�tík bìlavý pobaltský 1.1   0.1  1.0

Strix uralensis liturata CROH=KOH, RDB=LC

pu�tík obecný 0.0.1  0.0.1   0.0.2

Strix aluco RDB=LC

raroh velký 1.1     1.1

Falco cherrug CROH=KOH, RDB=VU

sova pálená 1.1     1.1

Tyto alba CROH=SOH, RDB=LC

sovice snì�ní 1.3  1.1  0.1 2.3

Nyctea scandiaca RDB=LC

sup himálajský 1.1     1.1

Gyps himalayensis RDB=LC

sýèek obecný 1.1     1.1

Athene noctua CROH=SOH, RDB=LC

turako fialový 1.1   1.0  0.1

Musophaga violacea ESB, RDB=LC

výr velký 1.1  0.0.1   1.1.1

Bubo bubo CROH=OH, RDB=LC

zebøièka australská 2.3.11   0.0.2 0.0.9 2.3

Taeniopygia guttata castanotis  

zoboro�ec kaferský 1.1   1.0  0.1

Bucorvus leadbeateri ESB, RDB=VU

zoboro�ec vrásèitý 3.3 0.0.2   1.1 2.2.2

Aceros corrugatus EEP, RDB=NT

�ako �edý 1.1 0.0.1   0.0.1 1.1

Psittacus erithacus RDB=NT

plazi (Reptilia)

agama bradatá 1.2  1.1 1.2  1.1

Pogona vitticeps  

agama koèinèinská 1.0.7   1.0  0.0.7

Physignathus cocincinus  

aligátor americký 1.0     1.0

Alligator mississippiensis RDB=LR
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Stav k 1. 1. 2012 Narození Pøíchod Úhyn Odchod Stav k 31. 12. 2012

plazi (Reptilia)
anolis obrovský 1.1    1.1 0

Anolis equestris  

èukvala zavalitá 0.2  1.0   1.2

Sauromalus obesus RDB=LC

dlouhokrèka drsná 2.0.1     2.0.1

Macrochelodina rugosa  

felzuma madagaskarská 1.1 0.0.10   0.0.8 1.1.2

Phelsuma madagascariensis RDB=LC

gekonèík noèní 0.0.4  1.0 0.0.1  1.0.3

Eublepharis macularius  

hrozný� Dumerilùv 1.1   1.1

Acrantophis dumerili RDB=VU, CITES =I

hrozný� královský 0.1  0.1   0.2

Boa constrictor  

hrozný�ovec duhový  2.2   2.2

Epicrates cenchria cenchria

hrozný�ovec kubánský 1.0     1.0

Epicrates angulifer EEP, RDB=LR

chameleon pardálí 1.1   0.1  1.0

Furcifer pardalis  

kajmánek malý 1.1     1.1

Paleosuchus trigonatus RDB=LR

karetka novoguinejská 2.0     2.0

Carettochelys insculpta RDB=VU

korálovka èerveno�edá 1.1     1.1

Lampropeltis alterna RDB=LC

korálovka mexická 1.1     1.1

Lampropeltis mexicana greeri RDB=LC

korálovka pruhovaná 0.2  0.0.1  0.0.1 0.2

Lampropeltis getula californiae RDB=LC

korálovka sedlatá honduraská 1.1     1.1

Lampropeltis triangulum hondurensis  

korálovka sedlatá sinaloaská 2.2.10 0.0.13  0.0.4 0.0.10 2.2.9

Lampropeltis triangulum sinaloae  

ko�natka èínská 0.0.1     0.0.1

Pelodiscus sinensis RDB=VU

krajta královská 1.1     1.1

Python regius RDB=LC

krajta tmavá 1.0  0.1 0.1  1.0

Python bivittatus RDB=LR

krajta zelená 0.1     0.1

Morelia viridis RDB=LC
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Stav k 1. 1. 2012 Narození Pøíchod Úhyn Odchod Stav k 31. 12. 2012

plazi (Reptilia)
krátkokrèka èervenobøichá 0.0.2     0.0.2

Emydura subglobosa RDB=LR

leguán kubánský 1.2     1.2

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

scink dlouhonohý 1.1     1.1

Eumeces schneideri  

trnorep skalní 2.7     2.7

Uromastyx acanthinura  

u�ovka tenkoocasá   1.1   1.1

Orthriophis taeniurus ridleyi  

varan Hornùv 1.0     1.0

Varanus panoptes horni  

varan modroocasý 1.2   0.2  1.0

Varanus doreanus  

�elva amboinská 3.0     3.0

Cuora amboinensis ESB, RDB=VU

�elva anámská 0.0.5     0.0.5

Mauremys annamensis RDB=CR

�elva ètyøprstá 4.2   1.0  3.2

Testudo horsfieldii RDB=VU

�elva nádherná 0.2  1.0  1.0 0.2

Trachemys scripta RDB=LR

�elva ostruhatá 0.0.3     0.0.3

Centrochelys sulcata RDB=VU

�elva ouachitská 0.0.1     0.0.1

Graptemys ouachitensis  

�elva pentlièková 1.2.12 0.0.2   0.0.1 1.2.13

Cyclemys pulchristriata  

�elva tlustohrdlá 0.1     0.1

Siebenrockiella crassicollis ESB, RDB=VU

�elva tmavobøichá 0.0.1     0.0.1

Mauremys rivulata  

�elva uhlíøská 6.6.2 0.0.10   0.0.9 6.6.3

Chelonoidis carbonaria  

�elva zelenavá 0.1.1     0.1.1

Testudo hermanni RDB=NT

�elva zubatá 2.0     2.0

Cyclemys dentata RDB=LR

�elva �lutohnìdá 1.0     1.0

Testudo graeca RDB=VU
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Stav k 31. 12. 2012 Odchov

oboj�ivelníci (Amphibia)
drápatka vodní 1.1.6  

Xenopus laevis laevis RDB=LC

drsnoko�ka thajská 1.1.6 6

Theloderma stellatum RDB=NT

létavka obecná 0.0.1  

Polypedates leucomystax RDB=LC

listovnice pestrá 0.0.2  

Phyllomedusa hypochondrialis RDB=LC

parosnièka nádherná 0.0.1  

Kaloula pulchra RDB=LC

parosnièka srdíèková 0.0.4  

Dyscophus guineti RDB=LC

pralesnièka azurová 0.0.1  

Dendrobates azureus RDB=LC

pralesnièka barvíøská 0.0.2  

Dendrobates tinctorius RDB=LC

pralesnièka batiková 0.0.1  

Dendrobates auratus RDB=LC

pralesnièka brazilská 0.0.1  

Dendrobates galactonotus RDB=LC

pralesnièka harlekýn 0.0.9  

Dendrobates leucomelas RDB=LC

ropucha argentinská 0.0.4  

Bufo arenarum RDB=LC

rosnice siná 0.0.8  

Pelodryas caerulea  

rosnièka vèelí 0.0.4  

Phrynohyas resinifictrix RDB=LC

víèkovnice yucatanská 0.0.1  

Triprion petasatus RDB=LC

�ebrovník Waltlùv 0.0.7  

Pleurodeles waltl RDB=NT

ryby (Pisces)

cichlida ocasooká 1.1  

Cichla ocellaris  

glyptoper velkoploutvý 0.0.2  

Glyptoperichthys gibbiceps  

gurama velká 0.0.3  

Osphronemus goramy  

keøíèkovec jihoafrický 0.0.2  

Clarias gariepinus  

Stav k 31. 12. 2012 Odchov

ryby (Pisces)
krunýøovec jednopruhý 0.0.19  

Otocinclus affinis  

krunýøovec øasnatý 0.0.18  

Ancistrus cirrhosus  

labeo èervenoploutvé 0.0.8  

Epalzeorhynchos frenatum  

myloplus èervenoploutvý 0.0.4  

Myloplus rubripinnis  

neonka èervená 0.0.53  

Paracheirodon axelrodi  

no�ovec 0.0.1  

Xenomystus sp.  

ostnovec 0.0.4  

Ctenopoma kingsleyae RDB=LC

pakeøíèkovec obecný 0.0.4  

Heteropneustes fossilis RDB=LC

pancéøníèek kropenatý 0.0.1  

Megalechis thoracata  

pancéøníèek Sterbùv 0.0.5  

Corydoras sterbai  

pangas dolnooký 0.0.2  

Pangasianodon hypophthalmus  

parma Wetmoreova 0.0.2  

Hypsibarbus wetmorei  

parmièka duhová 0.0.4  

Puntius titteya RDB=LR

parmièka Schwanenfeldova 0.0.21  

Barbodes schwanenfeldii  

parmoun siamský 0.0.29  

Crossocheilus siamensis  

peøovec skvrnitý 0.0.11  

Synodontis eupterus RDB=LC

piraòa Nattererova 0.0.22  

Pygocentrus nattereri  

razbora klínoskvrnná 0.0.1  

Trigonostigma heteromorpha  

sekavka nádherná 0.0.4  

Botia macracantha  

sekavka zdobená 0.0.3  

Botia almorhae RDB=LC

skalára amazonská 0.0.1  

Pterophyllum scalare  
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Stav k 31. 12. 2012 Odchov

ryby (Pisces)
skalára vysoká 0.0.9  

Pterophyllum altum  

sumèík støíbøitý 0.0.3  

Schilbe mystus RDB=LC

sumíèek indický 0.0.1  

Mystus vittatus RDB=LC

terèovec zelený 0.0.7  

Symphysodon aequifasciatus  

tetra èervenoústá 0.0.70  

Hemigrammus rhodostomus  

tlamovec Lombardùv 0.0.25  

Metriaclima lombardoi  

tlamovec pøíènopruhý 0.0.21  

Maylandia zebra  

trnovec høebenoèelý 0.0.6  

Agamyxis pectinifrons  

vrubozubec paví 0.0.1  

Astronotus ocellatus  

paryby (Chondrichthyes)

trnucha skvrnitá 1.1  

Potamotrygon motoro RDB=DD

bezobratlí (Evertebrata)

sklípkan kadeøavý 0.0.1  

Brachypelma albopilosum  

sklípkan plaménkový 0.0.1  

Brachypelma auratum  

stra�ilka 0.0.6  

Onchestus rentzi  

stra�ilka 0.0.50  

Peruphasma schultei  

zlatohlávek 0.0.3  

Pachnoda thoracica  
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Stavy zvíøat 2012

K 1. 1. 2012 K 31. 12. 2012

Druhy Jedinci Druhy Jedinci

Savci (Mammalia) 68 310 67 302

Ptáci (Aves) 47 174 48 177

Plazi (Reptilia) 41 136 43 141

Oboj�ivelníci (Amphibia) 18 96 16 62

Ryby (Pisces) 27 214 34 369

Paryby (Chondrichthyes) 0 0 1 2

Bezobratlí (Invertebrata) 8 28 5 61

Celkem 209 958 214 1114
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Odchovy 

savci odchov

Mammalia
alpaka 3.2

Vicugna pacos

antilopa jelení 0.2

Antilope cervicapra

gueréza plá�tíková 0.1

Colobus guereza caudatus

jelen bìlohubý 1.0.2

Cervus albirostris

koèka slani�tní 0.1

Oncifelis geoffroyi

kùò domácí � pony 0.2

Equus caballus

lama krotká 1.0

Lama glama

lemur kata 2.3

Lemur catta

lvíèek zlatý 1.1

Leontopithecus rosalia

makak kápový 1.0

Macaca radiata

mandril 0.1

Mandrillus sphinx

mara stepní 0.3.1

Dolichotis patagonum

munt�ak malý 0.2.1

Muntiacus reevesi

nilgau 2.1

Boselaphus tragocamelus

osel somálský 0.1

Equus africanus somalicus

ovce domácí � kamerunská 7.2

Ovis aries aries

sika vietnamský 1.4

Cervus nippon pseudaxis

tamarín bìlohubý 0.0.1

Saguinus labiatus

tamarín pinèí 0.0.2

Saguinus oedipus

savci odchov

Mammalia
velbloud dvouhrbý � domácí 2.0

Camelus bactrianus

vodu�ka èervená 1.0

Kobus leche kafuensis

vodu�ka jelenovitá 1.0

Kobus ellipsiprymnus defassa

vydra malá 3.2

Amblonyx cinerea

zebra Hartmannové 0.1

Equus zebra hartmannae
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ptáci odchov

Aves
korela chocholatá 0.0.2

Nymphicus hollandicus

nandu pampový 0.0.1

Rhea americana

papou�ek vlnkovaný 0.0.40

Melopsittacus undulatus

páv korunkatý 0.1

Pavo cristatus

zoboro�ec vrásèitý 0.0.2

Aceros corrugatus

�ako �edý 0.0.1

Psittacus erithacus

plazi odchov

Reptilia
felzuma madagaskarská 0.0.10

Phelsuma madagascariensis

korálovka sedlatá sinaloaská 0.0.13

Lampropeltis triangulum sinaloae

�elva pentlièková 0.0.2

Cyclemys pulchristriata

�elva uhlíøská 0.0.10

Chelonoidis carbonaria
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Èinnost ekonomického oddìlení
Jana Èerná

V roce 2012 zamìstnávala Zoologická zahrada Ústí nad Labem 64 pøepoètených pracovníkù.

Hodnocení ekonomické situace:

V roce 2012 hospodaøila zoo s rozpoètem 47 871,31 tis. Kè a zapojovala do hospodaøení i svùj zisk z doplòkové èinnosti 
(foto 1) 1 489,85 tis. Kè.

Bli��í specifikace skuteèných nákladù a výnosù je uvedena ní�e:

Polo�ka v tis. Kè

Nákup materiálu 2.953,28
Nákup krmení 4.268,81
Spotøeba pohonných hmot 645,49
Elektrická energie 3.426,39
Spotøeba vody + stoèné 1.393,40
Opravy dlouhodobého majetku 2.122,17
Mzdové prostøedky 14.502,61
Odvody z mezd 4.879,11
Odpisy dlouhodobého majetku 9.325,51
Ostatní náklady 5.721,66
Náklady celkem 49.238,43
Tr�by ze vstupného 7.996,07
Ostatní výnosy (dary�) 1.042,09
Zapojení zisku z doplòkové èinnosti (prodej, reklama, nájmy�) 1.489,85
Zapojení fondù 0,00
Pøíspìvek zøizovatele 27.347,68
Pøíspìvek Ministerstva �ivotního prostøedí na provoz 795,38
Pøíspìvek Úøadu práce Ústí nad Labem 538,41
Pøíspìvek Ústeckého kraje 178,00
Èerpání fondù 7.000,00
Ostatní výnosy 3.097,26
Výnosy celkem 49.484,74
Hospodáøský výsledek (zisk) 246,31

Nejvy��í nákladovou polo�kou jsou 
osobní náklady organizace, které tvoøí 
39,36 % nákladù. Prùmìrnì dosaho-
vaná hrubá mzda v roce 2012 èinila 
17 626 Kè/pracovníka.

Dal�í významnou nákladovou po-
lo�kou jsou odpisy majetku orga-
nizace, které v roce 2012 dosáhly 
9 368,62 tis. Kè. Èástka 2 368,62 tis. Kè 
byla pokryta finanèními prostøedky 
a zbylá èást, nepokrytá finanèními 
prostøedky, byla proúètována proti 
èerpání fondù.

Náklady na krmení (foto 2) èinily 
4 268,81 tis. Kè. Z této èástky krmení 

vyrobené ve vlastní re�ii pøedstavovalo 
442,03 tis. Kè � jedná se o výrobu sena, 
zelené píce, odchov my�í, potkanù, 
králíkù a ostatního krmení spotøebova-
ného v daném roce. Spotøeba krmení 
Centra pro zvíøata v nouzi, které je sou-
èástí zoo, je 108,07 tis. Kè.

Náklady na elektrickou energii jsou 
rozdìleny na náklady na elektric-
kou energii pro bì�nou spotøebu 
(2 020,24 tis. Kè) a náklady spotøeby 
elektrické energie na chod tepelných 
èerpadel pou�ívaných pro vytápìní 
celé zoo (1 342,68 tis. Kè). Spotøeba 
elektrické energie Centra pro zvíøata 
v nouzi èinila 63,47 tis. Kè.

1
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Náklady na vodu vèetnì stoèného 
èinily 1 393,43 tis. Kè. Aèkoliv cena 
vody byla oproti roku 2011 vy��í, ná-
klady jsou ni��í. Dùvodem je uvedení 
do provozu investièní akce pro plou-
tvono�ce. Chlazením vody s vyu�itím 
dal�ích technologických prostøedkù 
do�lo ke sní�ení spotøeby vody, ale 
ke zvý�ení spotøeby elektrické energie 
pou�ité na její chlazení. Jako v�dy jsou 
nejvìt�ími spotøebiteli vody lachtani, 
tuleni (foto 3) a tapíøi.

Prostøedky vynalo�ené na opravu 
dlouhodobého majetku z provozního 
rozpoètu zoo byly:

� oprava motorových vozidel, oprava 
bytového fondu, správní budovy, pro-
najímaných prostor, strojù a zaøízení 
v celkové vý�i 2 122,17 tis. Kè.

Bli��í informace vèetnì informací 
o investicích provedených v roce 2012 
jsou uvedeny u zprávy provoznì-tech-
nického oddìlení.

Vlastní výnosy organizace jsou tvoøe-
ny z pøíjmù ze vstupného, pronájmu, 
reklamy a darù od sponzorù. V roce 
2012 do�lo k poklesu náv�tìvnosti 
o 6 750 náv�tìvníkù, co� v tr�bách zna-
mená pokles výnosù o 373,68 tis. Kè. 
Dosa�ená prùmìrná cena vstupné-
ho za leden a� prosinec 2012 vèetnì 
pøíplatku na vláèek (foto 4) èinila 
55,36 Kè, co� je o 2,93 Kè ménì ne� 
ve stejném období v roce 2011. Je 
to dáno zmìnou sazeb DPH v roce 
2011, kdy DPH vzrostla z 10 % na 14 %, 
a na�e organizace pøesto nezvy�ovala 
cenu vstupného.

Prùmìrné náklady na jednu vstupen-
ku byly v roce 2012 340,92 Kè. Rozdíl 
mezi zaplacenou cenou vstupného 
a skuteènou cenou 1 vstupenky je 
kryt:

� ze zisku z doplòkové èinnosti zoo 
(nájmy, reklama, prodej zbo�í�) ve 
vý�i 10,32 Kè;

� dále z pøíspìvkù od zøizovatele 
325,09 Kè oproti 253,19 Kè v roce 
2011;

� z pøíspìvku od Ministerstva �ivotního 
prostøedí ve vý�i 5,51 Kè. M�P pøispí-
vá na krytí èásti nákladù na chov 
ohro�ených druhù zvíøat a han-
dicapovaných zvíøat umístìných 
v zoo. Prostøedky z M�P byly pou�ity 
na èásteènou úhradu nákladù na 
krmení, energie a veterinární péèi 
o chovaná zvíøata.

V doplòkové èinnosti byly pøíjmy 
tvoøeny:

� pøíjmy z nájmu bytù a nebytových       
   prostor ve vý�i 882,52 tis. Kè;

� pøíjmy z reklamy 660,03 tis. Kè;

� tr�bami z prodeje zbo�í  
   362,13 tis. Kè;

� ostatními pøíjmy 1 113,09 tis. Kè (pøí-
jmy ze skákacího hradu, prodeje   kr-
mení v dìtském koutku zoo, provize 
od dodavatelù zbo�í, pøefakturace 
energií u nájmù�).

Náklady na doplòkovou èinnost jsou 
tvoøeny mzdami, energiemi pøefak-
turovanými nájemcùm a daní zapla-
cenou Finanènímu úøadu Ústí nad 
Labem.

2
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Dlouholetí pracovníci zoo k 31. 12. 2012
Zdena �vorcová

Zamìstnanci pracující v zoo více ne� 26 let
Bìlková �árka
Hippmannová Alena
Holubová Lenka
Petrbok Tomá�

Zamìstnanci pracující v zoo 21�25 let
Kökert Pavel
Král Pavel, Ing.
Roháèková Hana

Zamìstnanci pracující v zoo 16�20 let
Dosedìl Zdenìk
Gruntová Andrea
Hejduková Eva
Hrneèková Vìra
Hrubant Miroslav
Javùrek Jan
Kosteèka Jiøí
Novák Jaroslav
Nyáriová Zdeòka
Skopcová Hana
Starecký Vít
Va��iková Jiøina
Voráèek Petr
Vrabcová Vìra, Ing.

Zamìstnanci pracující v zoo 10�15 let
Beránek Jaroslav
Èerná Jana
Hacmac Petr
Hanzlík Jiøí
Ka�par Václav
Kosteèková Jana
Matìjù Patrik
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Èinnost provoznì-technického oddìlení
Jiøí Hanzlík

Výkony provoznì-technického od-
dìlení stále silnì poznamenává v�e- 
obecná ekonomická stagnace. Ne-
daøí se tak naplòovat poslání støediska, 
které by mìlo dbát na technický stav 
ve�kerého majetku mìsta Ústí nad 
Labem svìøeného na�í pøíspìvkové 
organizaci k její èinnosti. Po celý rok 
bylo nutno dbát na co nejvìt�í úspo-
ry, a tak èasto docházelo k opravám 
havarijních stavù, poruch a závad, ale 
pøedcházení tìmto stavùm a jejich 
prevence byly prakticky pozastaveny. 
V roce 2012 byl kladen je�tì vìt�í dù-
raz na zaji�tìní prací svépomocí v co 
nej�ir�ím mìøítku.

Provozní oddìlení je i nadále rozdì-
leno na støediska údr�by, dopravy 
a zahradnictví. Nej�ir�í zábìr má støe-
disko údr�by, které zabezpeèuje celé 
spektrum úkolù.

Z ka�dodenní èinnosti �lo pøedev�ím 
o dílenské práce:

� u provozního støediska se jedná 
hlavnì o práce tesaøské, truhláøské, 
zednické, elektrikáøské, zámeènic-
ké, topenáøské a vodoinstalaèní. 
Jde o drobné opravy, ale i o zá-
va�né havárie a poruchy v areálu 
zoo i Centra pro zvíøata v nouzi na 
Severní Terase, jeho� provoz zoo 
zaji��uje;

� ka�dodenní èinností je takté� údr�ba 
vozového a strojního parku prová-
dìná svépomocí v prostorách au-
todílny, dále je vyu�ívána výhodná 
nabídka podnájemce autodílny, 
který má dostateèné vybavení i pro 
vìt�í opravy vozidel a men�í gene-
rální opravy vèetnì následného 
lakování. Uvedený dodavatel také 
pravidelnì zaji��uje øádné prove-
dení v�ech zákonných technických 
prohlídek vozidel. Výjimku tvoøí Zoo-
vláèek, u kterého specifický druh vo-
zidla � speciální tahaè pøívìsù pro 
dopravu osob s kategorií vozidla R 
� vy�aduje pouze získávání tech-
nické prohlídky (namísto STK jako 
u bì�ných vozidel silnièního provo-
zu) cestou pøes jeho výrobce;

1
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� ke ka�dodenním èinnostem patøí 
i pracovní povinnosti zahradnického 
úseku (foto 1), který se stará a peèu-
je o zeleò v rozsahu 26 hektarù, jimi� 
Zoologická zahrada Ústí nad Labem 
disponuje. Dennì je provádìn úklid 
areálu, velmi nároèný je hlavnì 
podzimní úklid napadaného listí ve 
velmi èlenitém terénu;

� provoznì-technické oddìlení se 
ve své ka�dodenní èinnosti výraz-
nì zabývá dostateèným servisem 
pro ostatní oddìlení zahrady i pro 
samotný chod celé pøíspìvkové or-
ganizace. Jednou z hlavních náplní 
je zaji��ování potøebných materiálù 
vèetnì jejich cenové relace z hledis-
ka úspory nákladù na provoz.

Z èinnosti profesí:

� truhláøské práce jsou vyu�ívány hlav-
nì pøi výrobì zaøízení pro chov zvíøat, 
ale i pro jejich pøepravu èi rozmno-
�ování. Pøevá�nou èást výkonù truh-
láøské dílny zaji��uje jeden pracovník 
(foto 2) ve spolupráci se studenty na 
praxi, která se nám velmi osvìdèila 
a nadále v ní pokraèujeme;

� komplexní elektroúdr�ba spoèívá 
hlavnì v odstraòování poruch, zá-
vad a havárií, dále pak v postupné 
výmìnì starých zaøízení za energe-
ticky výhodnìj�í, levnìj�í a úspornìj�í 
osvìtlovací i topné elektrické systé-
my, hlavnì v expozicích pro zvíøata 

a v místech, kde intenzivnìji pracují 
zamìstnanci;

� zámeènická dílna provádí opravy, 
svaøování, pájení i údr�bu oplocení 
i dìlicích plotù kolem výbìhù a cest 
v areálu zoo, zaji��uje výrobu atypic-
kých kovových prvkù, komponentù 
a èástí kovových konstrukcí a strojù 
v areálu zahrady;

� provozní oddìlení je garantem 
odpadového hospodáøství zoo 
v souladu se zákony a platnými 
pøedpisy. Ve spolupráci se smluvními 
partnery � AVE CZ Ústí nad Labem, 
SITA CZ, s. r. o., a Veterinární asa-
naèní ústav VAPO Podboøany � je 
odpad pøedáván k jeho likvidaci. 
Hlavním úkolem se tak pro na�e pra-
covníky stává separace, skladování 

a dispeèink odvozù ve�kerého ko-
munálního, objemového, stavební-
ho a �ivoèi�ného odpadu vzniklého 
pøi èinnosti zahrady a nájemcù;

� samostatnou kapitolu tvoøí provoz 
kafilerního boxu pro vyu�ití na�eho 
zøizovatele � statutárního mìsta Ústí 
nad Labem. Je do nìj svá�en �ivo-
èi�ný odpad, který vzniká jednak pro-
vozem zoo pøi úhynech zvíøat, a dále 
pak jako zbytky nezkrmených kostí, 
kù�í a nezkonzumovaného masa. 
Èást produkce tohoto odpadu pak 
tvoøí mrtvá zvíøata svezená z teritoria 
mìsta Ústí nad Labem Mìstskou po-
licií, PÈR a hasièským sborem.

Z hlavních provedených oprav a vý-
konù:

� po ukonèení výstavby ustájení zeber 
bylo nutno je�tì dokonèit napojení 
na topný systém (foto 3) s vyu�itím 
termální vody rozvedený po areálu 
zahrady. Jednalo se o vybudování 
samostatné vìtve ústøedního topení 
vèetnì zpìtného okruhu a její na-
pojení na tepelnou stanici èíslo 3 
v délce necelých 120 metrù. Po tom-
to napojení celého objektu na cent-
rální zdroj tepla se podstatnì zvý�ila 
tepelná pohoda v pavilonu zeber;

� rekonstrukcí rozvodu topení a vody 
pro�el také skleník èíslo 2, který byl 
dva roky mimo provoz, nebo� pøi 
mrazech v zimì 2010�2011 do�lo 
k zamrznutí a popraskání ve�kerých 
zmiòovaných rozvodù. Oprava si 
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vy�ádala kompletní výmìnu potrubí 
pro topení i rozvody vody a náhradu 
znehodnocených registrù èásteènì 
za nové a èásteènì za repasované. 
Od zimy 2012�2013 je skleník opìt 
plnì vyu�íván;

� na základì kontroly inspektorù 
Krajské hygienické stanice bylo 
pøistoupeno k celkové rekonstrukci 
osvìtlení obou nejvìt�ích dílen. Vý-
mìnou svìtel v truhlárnì a zámeè-
nické dílnì byly naplnìny podmínky 
dostateèného osvìtlení pracovi�tì 
vycházejícího z pøíslu�ných norem, 
co� také následné kontrolní mìøení 
osvìtlení plnì prokázalo;

� jednou z vìt�ích oprav in�enýrských 
sítí se stala v kvìtnu oprava hlavního 
èerpadla rezervoáru zaji��ujícího 
rozvod vody, kdy hrozil nedostatek 
pitné vody v areálu. Bylo nutno za 
pomoci tì�ké techniky èerpadlo 
demontovat a osadit místo nìj zá-
lo�ní èerpadlo ze skladu. Následnì 
pak bylo zakoupeno èerpadlo nové, 
které máme jako zálohu pro pøípad-
nou dal�í výmìnu. Na základì této 
havárie bylo poté rozhodnuto o vy-
pracování projektu na celkovou re-
konstrukci rozvodù pitné vody, nebo� 
systém vyu�ití dvou rezervoárù a pøe-
èerpávání vody s jejím následným 
hydrostatickým rozvodem do pa-
vilonù je velmi nákladný, zastaralý, 
ztrátový a nevýhodný z hlediska cel-
kové potøeby. Na základì propoètù 
projektantù by se náklady na tuto 
rekonstrukci mìly pohybovat kolem 
1,5 mil. Kè. Zatím nebylo o zahájení 
tìchto prací rozhodnuto;

� nejvìt�í investièní akcí se stala opra-
va rozvodù vody pro ploutvono�ce, 
kdy bylo doøe�eno zásobování vody 
pro bazén lachtana i tuleòù s vyu�i-
tím podzemní vody z vrtu v areálu 
zoo. Akci je vìnována samostatná 
èást v této výroèní zprávì;

� v jarních mìsících byl dokonèen 
pavilon �Domov gepardù� (foto 4), 
který byl svépomocí vystavìn v nej-
vy��í èásti zahrady na místì bývalé 
skládky stavebního materiálu. Tato 
stavba zatepleného objektu napo-
jeného na in�enýrské sítì s novými 
výbìhy vznikla v souladu s doporu-
èeným standardem chovatelského 
zaøízení pro gepardy. Vlastní stavba 

byla pøedána do zku�ebního provo-
zu v rámci oslav Mezinárodního dne 
dìtí v èervnu a následnì pak byla 
23. øíjna celá stavba zdárnì zkolau-
dována;

� ve druhé polovinì roku probìhla 
komplexní rekonstrukce vjezdové 
vrátnice, kdy pùvodnì instalovaná 
mobilní buòka byla nahrazena 
zdìnou, z hlediska tepelné izolace 
vyhovující budovou se samostatným 
WC a kuchyòským koutem. V rámci 
této opravy byla nová vrátnice novì 
napojena na vodovod a odkana-
lizována, dále pak byla zvý�ena 
izolace pøívodu otopové vody. Novì 
byla také osazena hliníková závora 
v prostoru hlavních vrat (foto 5). 
Rekonstrukce probìhla za plného 
provozu a nemìla podstatný vliv na 
výkon slu�by u vjezdu do areálu;

� pøi pøívalových de�tích byla postup-
nì ze svahu pod pavilonem �elem 
splavována zemina na krytý dvorek 
výbìhu pro anoa ní�inné, proto byla 
provedena celková úprava dvorku, 
která spoèívala v odkopu a odveze-

ní splavené zeminy, rozebrání znaè-
nì vyhnilé døevìné základové kon-
strukce z pra�cù a demontá�i èásti 
oplocení (foto 6). Novì byly pro-
vedeny opìrné zídky pod svahem 
z betonových tvarovek, do kterých 
bylo následnì ukotveno a nata�eno 
nové oplocení. Rozebraná døevìná 
základová konstrukce a betonové 
patky zastøe�ení pak byly nahraze-
ny pohledovou základovou zídkou 
z lomového kamene. Finální podo-
bu vtiskly venkovnímu dvorku nové 
døevìné konstrukce oplocení a za-
hradnická výsadba;

� jednou z vìt�ích havárií byl také 
únik zemního plynu u paty správní 
budovy, jak zjistili povolaní pracov-
níci RWE, na�eho dodavatele plynu. 
Okam�itì byla polo�ena nová sva-
øovaná pøípojka do budovy, která 
nahradila �roubované potrubí, ze 
kterého plyn unikal;

� systematicky se také do èinnosti ce-
lého oddìlení zapojilo støedisko au-
todopravy, které zaji��ovalo po celý 
rok dopravní obsluhu a èásteèný 
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servis strojù a aut na�eho autopar-
ku s ohledem na potøeby provozu. 
Bìhem uplynulého roku se autopark 
roz�íøil o nový nákladní automobil 
AVIA D90, ke kterému jsme poøídili 
pìt kontejnerù. Ten k na�í spokoje-
nosti plnì nahradil starý sklápìcí vùz. 
Dal�ím novým vozidlem se stal osob-
ní vùz Octavia, který bude vyu�íván 
k del�ím slu�ebním cestám, hlavnì 
pak k cestám do zahranièí. Generál-
ní opravou pro�ly traktor Zetor Z 5211 
pro rozvoz krmení a malé nákladní 
vozidlo Multicar M25 � pevný valník 
(foto 7). Pomìrnì stabilní byl v roce 
2012 provoz Zoovláèku ISUZU, u které-
ho se záva�né poruchy nevyskytly. 
Vláèek byl zapùjèen i k nìkterým 
akcím mimo areál, a tak se s ním 
mohli povozit napøíklad náv�tìvní-
ci oslav 90 let kopané v Trmicích, 
Dìtského dne v pískovnì Valtíøov, 
Cibichových pivních slavností ve 
Velkém Bøeznì, Svatováclavské 
pouti ve Valtíøovì a nakonec i pøi vá-
noèních trzích na Mírovém námìstí 
v centru Ústí nad Labem, na hradì 
Støekovì a na nìkolika dal�ích men-
�ích akcích mimo areál zoologické 
zahrady;

� po ukonèení letní sezony 2012 bylo 
na podzim pøistoupeno k celkové 
stavební rekonstrukci horní pokladny, 
která zahrnovala úpravu povrchù, 
výmìnu podlahy, zateplení, osazení 
nových trezorù a dal�í drobné sta-
vební úpravy. Dále pak byla horní 
pokladna v rámci dohody s provo-
zovatelem optické sítì procházející 
areálem napojena na optický kabel 
tak, aby bylo zaji�tìno pevné tele-
fonní a poèítaèové propojení mezi 
ní a správní budovou;

� v roce 2012 pokraèoval trend posled-
ních let, kdy je postupnì provádìna 
výmìna stávajících døevìných, èas-
to velmi poruchových oken a dveøí 
u v�ech objektù za nové plastové, 
pøiná�ející pomìrnì velké tepelné 
úspory. Pokraèovaly výmìny oken 
a dveøí na správní budovì, v pavi-
lonu orangutanù, pavilonu �elem, 
pøípravnì krmiv a samostatnì pak 
v nìkterých men�ích objektech;

� v rámci koneèných úprav pavilonu 
zeber bylo také provedeno osazení 
nových tepelnì izolaèních sekèních 
vrat, která byla z pùvodního projektu 
výstavby pavilonu kvùli úsporám 
vyjmuta, a tato byla osazena doda-
teènì;

� bìhem jarního období se také po-
daøilo zrealizovat tøi nové výletové 
voliéry na ji�ním prùèelí objektu pro 
zoboro�ce a dal�í zvíøata ze zimo-
vi�tì, která tak mohou plnì vyu�ívat 
voliéry k pobytu mimo vnitøní ubika-
ci; nákladovì byla akce realizována 
z vlastních prostøedkù a doba reali-
zace byla necelé tøi mìsíce;

� z hlediska potøeb náv�tìvníkù byla 
zahájena rekonstrukce veøejných 
WC (foto 8), kdy bude sociální 
zaøízení ve støední èásti zoo moder-
nizováno, budou provedeny nové 
obklady a dla�by, objekt bude novì 
zateplen a bude zaveden centrální 
ohøev elektricky ohøívaným zásob-
níkem teplé u�itkové vody pro celý 
objekt;

7

8



67

� bytový fond èítá celkem 9 bytù, které 
jsou pøidìleny na�im zamìstnan-
cùm. Výjimkou je nájemce jedné 
z bytových jednotek v samostatném 
RD, který má uzavøenu smlouvu, je� 
mu zaruèuje bydlení v areálu zoo 
i po více ne� 15 letech od skonèení 
jeho pracovního pomìru. Z prostøed-
kù vybraných za pronájem pokraèují 
i nadále opravy zbylých osmi byto-
vých jednotek v areálu zahrady;

� zástupci provoznì-technického 
oddìlení se v roce 2012 zúèastnili 
obou zasedání stavební komise 
UCSZOO, která probìhla na jaøe 
v Zoo Brno ve dnech 12.�13. dubna 
a na podzim v Zoo Plzeò ve dnech 
18.�19. øíjna. Tato zasedání pøispìla 
k prohloubení spolupráce mezi 
technickými pracovníky jednotli-
vých zahrad a k výmìnì plodných 
zku�eností z technických provozù 
èeských a slovenských zoologických 
zahrad. Na základì tìchto kontaktù 
pak zástupci technického úseku 
a chovatelé slonù nav�tívili nedávno 
rekonstruovaný pavilon slonù v Zoo 
Ostrava, následnì pak � pøed jeho 
slavnostním otevøením � dokonèova-
ný nový pavilon slonù v Zoo Praha. 
Dùvodem byla pøíprava investièní 
akce, pøi které bude upravena pod-
laha v lo�nicích na�ich slonic;

� z hlediska dal�ích investic byly kon-
cem roku zpracovány dvì studie, 
jedna reagovala na stávající stav 
chovu slonù v na�í zahradì, druhá 
potom na kapacitní nedostatky Cen-
tra pro zvíøata v nouzi. Obì studie 

øe�í stavební, ekonomický a provozní 
dopad pøi realizaci dané investice, 
a ná� zøizovatel tak má k dispozici 
podklady pro své rozhodnutí v obou 
vý�e popsaných pøípadech;

� na základì uzavøené smlouvy s mo-
bilním operátorem Telefónica O2 se 
kromì výhodných tarifù podaøilo 
z pøidìleného rozpoètu na�í pøí-
spìvkové organizace získat nìkolik 
notebookù pro vedoucí pracovníky 
zoologického oddìlení. Pøedpo-
kládáme zde je�tì poøízení dal�í 
IP techniky v následujícím období;

� za zmínku stojí také na�e spolupráce 
s Úøadem práce Ústí nad Labem, 
kdy se kromì smlouvy o výkonu 
veøejnì prospì�ných prací podaøilo 
dohodnout i výkon veøejné slu�by 
v na�í organizaci. Bìhem roku 2012 

tak u nás pracovalo 6 pracovníkù 
v pracovním pomìru VPP na dobu 
jednoho roku a více ne� 50 pracov-
níkù u nás vykonalo veøejnou slu�bu 
od února a� do øíjna, kdy byla celo-
státnì zru�ena;

� od bøezna se stala na�ím dodava-
telem elektrické energie, u ní� má 
na�e zahrada na základì systému 
vytápìní celého areálu uzavøené 
smlouvy jako velkoodbìratel, spo-
leènost Centropol energy, a. s., která 
pøevzala �tafetu od zøejmì ménì 
výhodného dodavatele ÈEZ, a. s. 
Výsledkem této zmìny je podstatné 
sní�ení ceny za dodávanou MWh 
elektrické energie na provoz zahra-
dy;

� v závìru roku nám Krajský úøad 
Ústeckého kraje odsouhlasil dotaci 
na projekt �Welfare slonic v ústecké 
zoo�, který bude realizován v nejbli�-
�í dobì.

Na�e nejvìt�í investice roku:

V prùbìhu roku 2012 byly v areálu Zoo 
Ústí nad Labem zrealizovány dvì vìt�í 
investice, o kterých bych se chtìl dále 
podrobnìji zmínit. Jednalo se o novo-
stavbu Domova pro gepardy a opra-
vu technologie bazénù ploutvono�cù. 
Zásadním zdrojem financování první 
akce byl nadací poskytnutý a dopl-
nìný výtì�ek z akce O stupeò lep�í 
Ústí, pøi druhé investici to byla úèelová 
dotace od zøizovatele � statutárního 
mìsta Ústí nad Labem. Na dofinanco-
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vání akcí a dal�í ji� zmínìné opravy byl 
vyu�it fond reprodukce majetku, který 
byl v prùbìhu roku doplnìn odpisy 
majetku.

Domov pro gepardy:

Zahájení novostavby Domova pro ge-
pardy vyvolala nutnost zøízení druhého 
pavilonu pro chov gepardù z podnìtu 
koordinátora Evropských chovných 
programù (EEP). Tato akce získala 
nejvìt�í podporu pøi hlasování respon-
dentù � obèanù mìsta a okolí � mezi 
tøemi uchazeèi o dotaci vyhlá�enou 
pøi akci O stupeò lep�í Ústí. Nadaèní 
fond, který akci vyhlásil, je�tì èást fi-
nancí na pokrytí celé zakázky poskytl 
ze svého.

Základní kámen stavby byl po vykli-
zení staveni�tì polo�en ji� v prosinci 
2011 a její dokonèení bylo pøíslu�ným 
stavebním postupem naèasováno 
na zaèátek èervna, kdy probìhlo 
slavnostní otevøení Domova gepardù 
v rámci oslav Mezinárodního dne dìtí 
za úèasti primátora statutárního mìsta 
Ústí nad Labem Ing. Víta Mandíka. 
Z hlediska svého vyu�ití se tak stal tento 
Domov pro gepardy jedinou novì ote-
víranou stavbou v roce 2012 (obr. 1).

V po�adovaném kontextu byla stavba 
pojata jako samostatnì fungující ubi-
kace a výbìh pro samce geparda. 
Vzhledem k pohledové exponovanos-
ti objektu bylo plnì vyhovìno pøání 
investora v pou�ití vizuálnì i technicky 
vyhovujících materiálù, hlavnì pøi po-
vrchových úpravách vlastní budovy 

i okolního terénu výbìhu a dvorkù. 
Byla vystavìna jednoduchá budova 
s oplocenými výbìhy. Po stránce ar-
chitektonické jde o pøízemní, zdìnou, 
nepodsklepenou budovu obdélníko-
vého tvaru o rozmìrech 8,5 x 5,5 metru 
dìlenou døevìnými pøíèkami, se sed-
lovou støechou o spádu 30° bez vyu�ití 
pùdních prostorù (foto 9). Hlavní zása-
dou pøi realizaci díla byla snaha o ma-
ximální vyu�ití v�ech získaných prostor. 
Nakonec byly vybudovány tøi vnitøní 
boxy, obslu�ná chodba, odchytový 
dvorek, oddìlovací dvorek, hlavní vý-
bìh o rozloze 890 m2 a zálo�ní výbìh 
se zaji�tìním proti podhrabu o výmìøe 
96 m2. Výbìhy jsou oploceny poplasto-
vaným, strojovì vyplétaným pletivem 
o vý�ce 2 metry. Pro stìhování samce 
geparda, u kterého se to pøedpoklá-
dá i nìkolikrát za rok v dobì páøení, 
byla po dohodì se zoologickým od-

dìlením provedena posuvná dìlicí 
pøíèka u prvního boxu pro odchyt do 
pøepravní bedny presováním, aby ne-
bylo nutno zvíøe pøi ka�dém stìhování 
uspávat. Pro tepelnou pohodu bylo 
v ka�dém z boxù do èásti konstrukce 
vlo�eno podlahové topení. Pøed do-
konèením hlavního výbìhu byla na 
trase optického kabelu, který prochází 
napøíè výbìhem, osazena propojova-
cí komora a polo�eno potrubí k horní 
pokladnì pro pozdìj�í prota�ení optic-
kého kabelu. Celá stavba byla pojata 
jako nízkoenergetický objekt. Finální 
povrchová úprava venkovní fasády 
� cementová omítka házená od l�íce 
� vytváøí z budovy pomìrnì zdaøilou 
stavbu, která spolu s vyu�itím velkého 
lomového kamene ve výbìhu zapa-
dá do celkové koncepce prostøedí 
potøebného k chovu gepardù.

Oprava technologie bazénù plout-
vono�cù:

Po nìkolikaleté snaze se nám koneènì 
podaøilo získat finanèní prostøedky na 
akci �Havarijní oprava areálu a tech-
nologie vodního hospodáøství plout-
vono�cù�, která tak navázala na pøed-
loòskou opravu povrchu bazénu pro 
lachtana. Hlavním pøedmìtem této 
veøejné zakázky byla doprava vody 
z opraveného vrtu v areálu zahrady 
a zásadní rekonstrukce technologie 
vodního hospodáøství. Byla realizová-
na nová filtrace pou�itím membráno-
vých tlakových filtrù. Souèástí systému 
filtrace je i tøíkomorová nerezová ná-
dr� o objemu skoro 3 m3, slou�ící jako 
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pøedfiltr hrubých neèistot, s ovládacími 
klapkami pro automatické spou�tìní 
nátoku vody z vrtu do bazénu pro 
lachtana. Pomìrnì prùkopnickým se 
jeví chlazení vody v bazénu (foto 10), 
hlavnì pak v letních mìsících, a� na 
stálou výslednou teplotu vody 12 °C. 
Takto chlazená voda celkem dobøe 
a bez dal�ích nákladù øe�í problém 
výskytu øas a sinic (hlavnì v letním 
období), které jsou ze zdravotního hle-
diska pro pobyt zvíøete ne�ádoucí. Vý-
sledkem je pak kvalitnìj�í voda v ba-
zénu pro potøebu chovu lachtana, ale 
i pokud jde o její prùzraènost. Celkem 
jako zásadní se projevila také aktivita 
chovaného lachtana v takto chlazené 
vodì a toto zji�tìní bylo jedním z kladù 
celého díla. S ohledem na èásteènou 
prùtoènost bazénu lachtana bylo dle 
projektu provedeno jeho napojení 
na potrubí pro odtok termální vody 
vyu�ívané k vytápìní areálu pøímo 
ze zoo do øeky Labe, èím� do�lo ke 
sní�ení ekonomických ztrát za úhradu 
stoèného pøi vyu�ití klasické kana-
lizaèní sítì mìsta Ústí nad Labem. 
Souèástí následné projektované úpra-
vy okolí bazénu lachtana je i novì 
zpøístupnìná podzemní èást, která 
je nyní pojata jako kamenná jeskynì 
s prùhledem pod hladinu. V jeskyni 
je také v rámci vzdìlávání vystavena 
kostra tulenì obecného (foto 11). Pøi 
finálních pracích pak bylo upraveno 
i okolí bazénu, hlavnì v prostorách 
pøístupných pro náv�tìvníky. V rámci 
celého projektu stavby byl do systému 
prùtoku zahrnut i bazén pro tulenì 
obecné, a tak se podaøilo v obou 

bazénech zajistit pomìrnì kvalitní 
podmínky k chovu ploutvono�cù. Ne-
výhodou celého systému je pomìrnì 
vysoká energetická nároènost, hlavnì 
pøi chlazení vody v letních mìsících. 
Kontrolní výpoèty v�ak prokázaly, �e 
èerpáním vody z vlastního zdroje je 
dosa�ena úspora na vodì, kterou nyní 
nemusíme kupovat od distributora, ta 
pak mírnì pøevy�uje náklady na elek-
tøinu. Dodavatelem stavby byla akcio-
vá spoleènost SKD Prùmstav � stavby, 
Ústí nad Labem (foto 12) a hlavním 
dodavatelem technologií se stala 
CHTS, spol. s r. o., Praha. Pøejímací 
øízení celé stavby bylo dokonèeno 
29. èervna 2012. Nová technologie se 
zprvu potýkala s nìkterými problémy, 
které se a� po nìkolikerém jednání 
s dodavateli podaøilo dotáhnout do 
dne�ního uspokojivého stavu celého 

díla. I tak nám zbývají nìkteré drobné 
problémy, jako optimalizace spínání 
èerpání vody a hlídání hladiny spodní 
vody ve vrtu, dále pak poruchovost 
hlavního èerpadla ve vrtu a nìkteré 
drobné problémy provozu strojovny 
u bazénu pro lachtana. Naopak 
u bazénu pro tulenì neregistrujeme 
problémy prakticky �ádné a s provo-
zem bazénu panuje plná spokojenost. 
Vzhledem k celkovému mno�ství vody 
dopravované z vlastního vrtu je�tì 
dále zva�ujeme napojení tohoto no-
vého vodního systému i na expozici 
tapírù, kde je hlavnì v letních mìsí-
cích pomìrnì velká spotøeba vody. 
Minimálnì jednou a� dvakrát týdnì je 
zde ve venkovním bazénu o objemu 
30 m3 mìnìna voda, a tak bychom pøi 
napojení expozice na uvedený systém 
i tady zvý�ili úsporu vody.
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V roce 2012 v oddìlení marketingu, 
propagace a vzdìlávání nedo�lo 
k �ádným zásadním zmìnám. Poèet 
pracovníkù a rozdìlení pracovních 
èinností se ustálily.

Náv�tìvnost
V roce 2012 nav�tívilo zoologickou 
zahradu celkem 144 430 náv�tìvníkù, 
z toho bylo 71 244 dìtí a 73 186 dospì-
lých. Oproti roku 2011 do�lo k poklesu 
náv�tìvnosti o 6 750 osob. Nejvìt�í 
pokles jsme zaznamenali ve druhém 
ètvrtletí � na zaèátku letní sezony � vli-
vem velmi chladného poèasí. Propad 
se nám nepodaøilo vyrovnat ani ná-
v�tìvností v letních mìsících.

Spolupráce s médii
Spolupráce s médii ji� mnoho let fun-
guje na základì rozesílání krátkých 
tiskových zpráv, které se týkají novinek 
z oblasti zoologie (narozená mláïata, 
dovezené druhy apod.) èi akcí, kte-
ré se v zoo konají. Do adresáøe jsou 
v pøípadì potøeby pøidávány i dal�í 
kontakty, tak�e prostøednictvím elek-
tronické po�ty jsou informováni redak-
toøi novin, èasopisù a dal�ích periodik 
a zpravodajské �táby rozhlasových 
i televizních stanic. V roce 2012 bylo 
odesláno celkem 39 pøíspìvkù a dvì 
vìt�í tiskové zprávy.

Televize � v celostátním zpravodajství 
jednotlivých televizních stanic bylo od-
vysíláno nìkolik reportá�í. Do poøadu 
Èeské televize Toulavá kamera byl na-
toèen pøíspìvek, v nìm� byly pøedsta-
veny zá�itkové programy, které na�e 
zoologická zahrada nabízí od dubna 
2011. Reportá� ukázala mo�nost stát 
se na jeden den chovatelem slonù 
èi chovatelem v pavilonu exotária 
nebo si nakrmit tulenì, �irafy èi slony. 
Ve dnech 14.�15. srpna se v na�í zoo-
logické zahradì natáèel jeden díl se-
riálu ostravské televize Ze zoo do zoo 
(foto 1). Jedná se o tøináctidílný cyklus 
pøedstavující jednotlivé zoologické za-
hrady v Èeské republice. Prùvodkyní 
seriálem je hereèka Vanda Hybnero-
vá. Na�i chovatelé a zoologové zde 
pøedstavili pìt druhù zvíøat (orangu-
tany bornejské, slony indické, zebry 
Hartmannové, levharty mand�uské 

probìhly za podpory dal�ích partne-
rù. Pro získání nových informací, vyu�ití 
stávajících vìdomostí a vyzkou�ení si 
zruènosti bylo pro náv�tìvníky pøipra-
veno sedm soutì�í a kvízù, pøi kterých 
mohli úèastníci vyhrát i zajímavé ceny 
(knihy o zvíøatech, vstupenky na pøed-
stavení Lord of the Dance�) nebo si 
ihned po odevzdání vyplnìného tike-
tu odnést drobnou odmìnu. Mezi nej-
zajímavìj�í a nejnav�tìvovanìj�í akce 
patøily ji� tradièní Slavnostní zahájení 
letní sezony, Dìtský den, Rozlouèení 
s prázdninami, Stra�idelná zoo, �tìdrý 
den a první roèník akce Mikulá� v zoo. 
Propagace akcí probíhá standardnì 
na webových stránkách zoo a Face-
booku zoo, výlepem letáèkù na akce 
v autobusech a trolejbusech mìstské 
hromadné dopravy, zasíláním infor-
mací do mateøských a základních �kol 
a kulturních center a neménì pod-
statným vyu�íváním webových portálù 
volného èasu, tipù na výlet apod.

Pololetní prázdniny v zoo 
(3.�5. února)
Po celé tøi dny byl pro náv�tìvníky 
v areálu zoo pøipraven zábavný kvíz 
zamìøený na zvíøata v èeských po-
hádkách a filmech. Ka�dý úèastník 
získal drobnou odmìnu a dìti s vyzna-
menáním mìly vstup do zoo zdarma.
V sobotu 4. února byly v pøízemí pa-
vilonu exotária slavnostnì odhaleny 
tøi zrekonstruované nádr�e akvárií 

Èinnost oddìlení marketingu, propagace 
a vzdìlávání
Bc. Tereza Limburská, Ing. Vìra Vrabcová

a lachtana kalifornského).
Rozhlas � hlavními partnery, kteøí in-
formují o novinkách v na�í zoologické 
zahradì, jsou ji� nìkolik let Rádio Bla-
ník a Èeský rozhlas Sever. Na druhé 
jmenované stanici byly vysílány pravi-
delné rozhovory s chovateli zoo o je-
jich práci a zvíøecích svìøencích (sloni, 
papou�ci, orangutani, �abky�).
Tisk � obyvatelé ústeckého 
regionu jsou informováni zejména 
prostøednictvím Ústeckého deníku, 
pøípadnì dal�ích lokálních mutací 
Deníkù Bohemia a regionálních 
stránek MF Dnes, Práva, Blesku, 
Aha a Metra, dále také v rùzných 
týdenících (Na�e Ústí, 5 + 2 dny). 
Do ostatních regionù jsou novinky 
dodávány prostøednictvím ÈTK. 
Pravidelné informace o akcích 
a novinkách se objevují v Nových 
ústeckých pøehledech èi v Mìstských 
novinách.
Internet � informace o zoologické 
zahradì jsou pravidelnì aktualizovány 
na na�ich dvou webových stránkách 
www.zoousti.cz a www.choboti.cz. 
Novinky èi pozvánky na akce jsou 
také zveøejòovány na Facebooku zoo, 
který je aktivnì vyu�íván, èi na rùzných 
informaèních serverech.

Akce pro veøejnost
V roce 2012 se poøádalo celkem 
21 akcí pro veøejnost, z toho tøi akce 
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rozmístìno deset otázek zamìøených 
na vajíèka rùzných �ivoèi�ných druhù. 
Ka�dý úèastník si odnesl tematicky la-
dìnou odmìnu a zároveò byl zaøazen 
do slosování o tøi opravdová vejce 
nandu pampového.

Mezinárodní den Zemì aneb Barev-
ná planeta trochu jinak 
(21. dubna)
Program byl zamìøen zejména na 
kampaò EAZA/IUCN na ochranu 
jihovýchodní Asie (Southeast Asia 
Campaign 2011�2013). Dìti ze Z� si pøi-
pravily stanovi�tì se soutì�emi a aktivi-
tami v areálu zoo, v pavilonu exotária 
zaèala výstava výrobkù dìtí z M� na 
téma �Zakletý prales ANEB Pohádka 
o princeznì Saole� a v pavilonu �e-
lem se promítaly prezentace studentù 
S� na téma �Jihovýchodní Asie � dale-
ká zemì, blízký problém�. Po celý den 

byly v areálu zoo pøipraveny stánky 
s etnickou tematikou (Afrika, Gruzie, 
Arménie�). Hlavní program probìhl 
u restaurace Koliba � divadelní a ta-
neèní pøedstavení �ákù Z� Ane�ky 
Èeské a Z� Vojnovièova, vyhodnocení 
soutì�e pro studenty S�, ukázka afric-
kého bubnování (Tam Tam d�Afrique), 
orientálních tancù (Karima), mongol-
ských tancù a hudby (Dund�ingarav) 
(foto 3) a vystoupení hudební skupiny 
Draga Banda.

Ptaèí den v zoo 
(1. kvìtna)
Akce probíhala v èasných ranních ho-
dinách, kdy zájemci mohli pozorovat 
volnì �ijící ptactvo, zaposlouchat se 
do ptaèího zpìvu èi zhlédnout ukázku 
odchytu a krou�kování.

První máj v zoo 
(1. kvìtna)
Pro náv�tìvníky byl pøipraven kvíz �Lás-
ka v pøírodì�. Ka�dý úèastník si odnesl 
drobnou odmìnu. Hlavní program 
probìhl u restaurace Koliba � dìtský 
sbor Terasáèek, vystoupení rockové 
skupiny New Black Jack, pøedstavení 
kouzelníka Vendelína a na závìr vy-
stoupení skupiny U.X.B.

Po li�èí stopì 
(12. kvìtna)
Osmý roèník tradièního programu 
pøipravovaného skautským støediskem 
Bílý javor probíhal po celém areálu 
zoo, kde byla pøipravena poznávací, 
sportovní èi vìdomostní stanovi�tì.

Noc snù 
(1. èervna)
Po tøíleté pøestávce jsme se opìt zapo-
jili do celoevropské akce Noc snù, kte-

zamìøené na biotop Ji�ní Ameriky 
(foto 2). Dìti se mohly zúèastnit soutì-
�e �Hledá se Nemo� nebo si nìco vy-
robit v pøipravené výtvarné akvadílnì. 
Probíhala zde také men�í akvaristická 
burza s prodejem ryb, rostlin a krmení. 
V prvním patøe pavilonu byla pøipra-
vena výstava podmoøských fotografií 
Martiny Balzarové.

Jarní prázdniny v zoo 
(3.�11. bøezna)
Jarní prázdniny byly vìnovány ce-
loevropské kampani na ochranu 
jihovýchodní Asie (Southeast Asia 
Campaign 2011�2013). Po zoo byla 
rozmístìna stanovi�tì se soutì�ními 
otázkami a úkoly. Ka�dý úèastník si 
odnesl drobnou odmìnu.

Slavnostní zahájení letní sezony 
(1. dubna)
Tradièní akce, která se koná v�dy 
zaèátkem dubna, byla po celý den 
doprovázena hudební skupinou Brass 
Bombers, která vítala náv�tìvníky pøi 
pøíchodu do zoo. V horní èásti zoo si 
skauti z Ne�tìmic pøipravili soutì�e 
a aktivity pro dìti. Hlavní program 
probìhl u restaurace Koliba � vyhlá-
�ení vítìzù ankety Mládì roku 2011, 
bublinová show Matìje Kode�e a vy-
stoupení hudební skupiny The Boom. 
Program pokraèoval u Bornejského 
pavilonu, kde hereèka a moderátorka 
Tereza Kostková slavnostnì pokøtila sa-
mièku orangutana bornejského. Celý 
program zakonèil klaun Fíla se svým 
zábavným poøadem.

O vejce ptáka nandu 
(5.�9. dubna)
Po dobu pìti dnù byl pro dìti pøipra-
ven velikonoèní kvíz. V areálu zoo bylo 
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rá je zamìøena pouze na dlouhodobì 
nemocné a posti�ené dìti a probíhá 
ve veèerních hodinách. Úèastníci, kteøí 
byli rozdìleni do skupin, si u�ili prohlíd-
ku zákulisí zoo a pøi�li do kontaktu s nì-
kterými druhy zvíøat (sloni, velbloudi, 
lama, terarijní zvíøata�). U restaurace 
Koliba byl pro v�echny pøipraven pro-
gram s písnièkami animaèního týmu 
Dance Mission. Program pokraèoval 
prohlídkou pavilonu �elem a exotária, 
kde byly pro dìti také pøipraveny rùzné 
soutì�e. Veèer byl zakonèen cvièením 
lachtana a ohnivou show (foto 4).

Dìtský den v zoo
(3. èervna)
Po celý den probíhal v areálu zoo pes-
trý zábavný program, byly zde rozmís-
tìny atrakce pro dìti (houpaèky, ko-
lotoè, lezecká láhev, minitrampolína, 
obøí skluzavka�) a pøipraveny soutì�e, 
které si pro dìti pøipravili ústeètí skauti. 
Malí náv�tìvníci mohli také vyu�ít ma-
lování na oblièej. Pøi pøíchodu do zoo 
v�echny vítala country skupina Trha-
nec. V horní èásti zoo byl slavnostnì 
otevøen nový výbìh pro gepardího 
samce za doprovodu ma�oretek 
a dìtského pìveckého sboru Ko�ata. 
Hlavní program probíhal u restaurace 
Koliba � animaèní show Dance Mis- 
sion, koncert skupiny Maxim Turbulenc, 
vystoupení Mí�i Rù�ièkové �Zpíváme 
a tanèíme s Mí�ou�. Na závìr pro-
bìhly køtiny dvou sameèkù velbloudù 
dvouhrbých, jejich� èestným kmotrem 
se stal ústecký boxer Luká� Koneèný. 
Akce probìhla za významné podpo-
ry statutárního mìsta Ústí nad Labem 
a Ústeckého kraje.

Sloní týden v zoo 
(18.�24. èervna)
Celotýdenní akce byla plná aktivit 
pøipravených u pøíle�itosti výroèí 25 let 
od pøíchodu slonice Delhi do na�í zoo. 
Oslavy se neobe�ly bez dortu pro obì 
slonice, a to pøi zahájení i zakonèení 
celého týdne. V jednotlivých dnech 
se konala výstava fotografií slonù od 
Petra Slavíka, prezentace o úspì�ném 
chovu slonù v Zoo Ostrava v podání 
ostravských chovatelù, veøejné pro-
cházky na louku na Mariánské skále, 
malování na slony i kreslení slonù, 
prodej vietnamských výrobkù i pochu-
tin, pøíprava enrichmentu samotnými 
náv�tìvníky, výstava sloních figurek 
Jaroslavy Andrá�kové ze Sokolova 
a náv�tìva Moniky Absolonové. Ka�dý 
den se konaly prohlídky pavilonu slo-

nù vèetnì ukázky zázemí a komentá-
øe chovatelù, zájemci si mohli zakoupit 
kvìtinu v originálním kvìtináèi (sloním 
koblí�ku).

Za vysvìdèení do zoo 
(29. èervna � 1. èervence)
Na tyto dny nebyl pro náv�tìvníky pøi-
praven �ádný doprovodný program, 
pouze pøekvapení v podobì volného 
vstupu pro dìti, které pøinesly ukázat 
vysvìdèení s vyznamenáním.

Den pro dìti s Èeskými drahami 
� S Elfíkem do zoo 
(26. srpna)
Zábavné sloní a �eleznièní odpoledne 
pøipravila akciová spoleènost Èeské 
dráhy. Pro dìti byly pøipraveny soutì-
�e, za které si mohly odnést zajímavé 
ceny, a program u restaurace Koliba 
v podobì pøedstavení Divadélka 
Romaneto a vystoupení kouzelníka 
Navara.

Rozlouèení s prázdninami aneb Po-
hádková zoo 
(15. záøí)
Celým dnem provázely pohádkové 
postavy, které mìly pro dìti pøipra-
vené jednoduché úkoly, za jejich� 
splnìní je odmìnily drobnou sladkostí. 
Po celý den probíhal také slosova-
telný Pohádkový kvíz o ceny. Hlavní 
program probìhl u restaurace Koliba 
� vyhodnocení soutì�e Doplò bublinu, 
pøedstavení Svá�ova dividla a Divadla 
Na nitích rodiny Kopeckých, na zá-
vìr hudební poøad Vandy a Standy. 
Celou akci zakonèily slavnostní køtiny 
mládìte zebry Hartmannové, jejím� 
kmotrem se stala hereèka Veronika 
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�ilková (foto 5). Náv�tìvníci, kteøí pøi-
nesli pou�itý elektrospotøebiè, získali 
od spoleènosti ELEKTROWIN, a. s., slevu 
na vstupném do zoo.

Den pøátel zoo 
(6. øíjna)
Tradièní akce pro zvané, která je po-
øádána pro adoptivní rodièe, patrony, 
sponzory a dal�í partnery na�í zoo. 
Byla pro nì pøipravena komentovaná 
prohlídka novinek v horní èásti zoo 
za uplynulý rok. Následoval program 
u restaurace Koliba, kde významní 
a dlouholetí sponzoøi obdr�eli zlaté 
certifikáty a velkoformátové fotogra-
fie Petra Slavíka. Mohli zde zhlédnout 
vystoupení kouzelníka Navara, skupiny 
historického �ermu Hartigo a hudební 
skupiny Tatrman.

Svìtový den zvíøat 
(6. øíjna)
Tradièní oslava Svìtového dne zvíøat, 
který pøipadá na 4. øíjna. Akce je urèe-
na pro v�echny náv�tìvníky, kterým je 
pøístupná èást programu pro pøátele 
zoo. Náv�tìvníci si tak mohli u�ít vy-
stoupení kouzelníka Navara a skupiny 
historického �ermu Hartigo. K poslechu 
zahrála hudební skupina Tatrman. Po 
celý víkend byl pro zájemce pøipraven 
kvíz na téma Za zvíøaty do celého svì-
ta. Kvíz byl slosovatelný a ve høe byly 
zajímavé ceny (napø. vstupenky na 
pøestavení Lord of the Dance).

Stezkami zoo
(25.�28. øíjna)
Na podzimní prázdniny byl pro náv�- 
tìvníky pøipraven slosovatelný kvíz 
o zajímavé ceny na téma Jak se zvíøa-
ta chystají na zimu.

Stra�idelná zoo 
(3. listopadu)
Stra�idelná zoo byla ji� podruhé po-
øádána jako spoleèná akce Unie 
èeských a slovenských zoologických 
zahrad. Poèasí sice moc nepøálo, ale 
velký poèet náv�tìvníkù ukazuje, �e 
se tato akce tì�í stále vìt�í oblibì. 
Pro dìti byla pøipravena výtvarná 
stra�idílna a dlabání dýní. Po vyhod-
nocení soutì�e o nejhezèí dýni se 
vydal lampionový prùvod stra�idelnou 
stezkou smìrem do spodní èásti zoo, 
kde ji� èekali ohniváci se svou ohnivou 
show, hejkal, èarodìjnice, bezhlavý 
rytíø, duch nebo upír, u kterého byly pøi-
praveny rùzné stra�idelné úkoly (napø. 
hod èesnekem do upíøí pusy nebo 
hledání mincí v rakvièce s mouènými 
èervy). Nìkterá stanovi�tì byla oproti 
pøedchozímu roèníku nazvuèena stra-
�idelnými zvuky. Na závìr pak v�ichni 

mohli zhlédnout cvièení lachtana za 
veèerního osvìtlení.

Mikulá� v zoo 
(2. prosince)
První roèník akce probíhal v odpoled-
ních hodinách v pavilonu �elem, kde 
byla pro dìti pøipravena mikulá�ská 
výtvarná dílna, vystoupilo zde divadlo 
Krabice Teplice se svou Mikulá�skou 
pohádkou a nechybìl ani èert, Miku-
lá� a andìl s mikulá�skou nadílkou pro 
v�echny dìti. Po nadílce se náv�tìvní-
ci vydali Èertovskou stezkou smìrem 
do spodní èásti zoo, na trase si dìti 
mohly zahrát kostky èi karty s èertem 
nebo hádat hádanky. Pøed správní 
budovou ve spodní èásti zoo byl na 
závìr akce slavnostnì rozsvícen vá-
noèní strom (foto 6). Vzhledem k nad-
�ení zamìstnancù podílejících se na 
pøípravì a realizaci akce a i malých 
náv�tìvníkù se tato akce stane jistì 
tradicí. Akce probíhala pod zá�titou 
primátora mìsta Ústí nad Labem.

�tìdrý den v zoo 
(24. prosince)
Ka�doroèní nadílka pro zvíøata v podo-
bì zabalených dárkù a ozdobených 
stromeèkù se konala v dopoledních 
hodinách. Ozdobené stromeèky 
a zabalené dárky byly postupnì pøi-
praveny u orangutanù bornejských, 
mandrilù rýholících, makakù kápo-
vých, medvìdù malajských a slonù 
indických, tak�e náv�tìvníci mohli 
zároveò posoudit bìhem prohlídky 
rùznou �techniku� rozbalování dárkù. 
V polovinì trasy bylo pøipraveno ob-
èerstvení v podobì teplých nápojù 
a vánoèního cukroví.
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Vánoèní zpívání
(27. prosince)
Program probíhal v pavilonu �elem. 
Dìti si mohly vytvoøit novoroèní pøá-
ní èi zálo�ky do kní�ky v pøipravené 
výtvarné dílnì. O zábavu se postaral 
animaèní tým Dance Mission. Na 
závìr akce probìhly køtiny samièky 
mandrila rýholícího za úèasti èestné-
ho kmotra � zpìváka a moderátora 
Josefa Melena, který jako pøekvapení 
náv�tìvníkùm zazpíval nìkolik svých 
písní. Mezi nimi samozøejmì nechybìl 
jeho velice známý hit Né, pìtku né.

Výstavy
Zvíøátka z víèek PET lahví 
(1. ledna � 15. dubna)
Pokraèování výstavy z roku 2011; jedná 
se o �kolní projekt �ákù 3., 4. a 9. tøídy 
Z� praktické v Ne�tìmicích. Pro tvorbu 
mozaiky byl vyu�it netradièní materiál.

Tajuplný prales ANEB Pohádka 
o princeznì Saole 
(20. dubna � 31. srpna)
Výstava výrobkù dìtí z mateøských 
�kol k celoevropské kampani EAZA na 
ochranu jihovýchodní Asie (South East 
Asia Campaign 2011�2013); celkem se 
zúèastnilo 9 dìtských kolektivù.

Doplò bublinu 
(15. záøí � 31. prosince)
Výstava nejzajímavìj�ích výrokù 
v soutì�i o nejvtipnìj�í text ke tøem 
fotografiím umístìným na webových 
stránkách zoo bìhem èervence a srp-
na. Soutì� byla pøipravena na téma 
celoevropské kampanì na ochranu 
jihovýchodní Asie.

Výstava kaktusù a sukulentù 
(19.�24. èervna)
Klub kaktusáøù Ústí nad Labem ji� tra-
diènì poøádal výstavu kaktusù, suku-
lentù a maso�ravých rostlin. Náv�tìv-
níci si zde mohli prohlédnout velké 
mno�ství vypìstovaných rostlin a také 
si nìkteré výpìstky zakoupit.

�koly a EVVO
V�em typùm �kol nabízí zoo �iroké 
spektrum výchovných a vzdìlávacích 
programù. V roce 2012 bylo v nabíd-
ce 13 rùzných výukových programù, 
z nich� nìkteré jsou pøipraveny ve 
více variantách podle vìku úèastníkù. 
Pøi výuce je plnì vyu�ívána Zoo�kola 
Heinricha Lumpeho, která vyhovuje jak 
z hlediska technického zabezpeèení, 
tak z hlediska vybavení pøírodninami 
a dermoplastickými materiály. Navíc 
vìt�ina programù probíhá jako samo-
statná aktivita s pracovními listy, kdy 

se vyu�ívá celý areál zoo, zamìøení 
na jednotlivé druhy chovaných zvíøat, 
u nìkterých programù je domluvena 
i beseda s chovateli (foto 7). Dal�í 
mo�ností je objednávka komentované 
prohlídky s vyu�itím Zoovláèku. Výuko-
vé programy jsou zpoplatnìny èást-
kou 20 Kè na jednoho �áka. V roce 
2012 bylo provedeno celkem 77 aktivit, 
z toho 70 výukových programù a 7 ko-
mentovaných prohlídek. Zúèastnilo se 
jich celkem 1 722 dìtí a studentù, z to-
ho bylo 178 úèastníkù komentovaných 
prohlídek.

V závìru roku ji� tradiènì nabídla 
zoo mateøským �kolám mo�nost 
ozdobit si v zoo svùj vánoèní stromek. 
Tato aktivita je stále oblíbenìj�í, tak�e 
byly vytipovány i dal�í stromky (tisy, 
túje apod.). V roce 2012 vyu�ilo této 
nabídky celkem 41 dìtských kolektivù.

Ve spolupráci s UJEP se studenti Pøí-
rodovìdecké fakulty v letním semes-
tru úèastní povinného semináøe pro 
3. roèník s názvem Vyu�ití genofondu 
ohro�ených druhù zvíøat chovaných 
v lidské péèi pro repatriaèní progra-
my. Celkem se jednalo o dvì skupiny 
denního a kombinovaného studia 
s celkovým poètem 39 úèastníkù.

9



76

Ve spolupráci s ÈZU probìhla v Zoo- 
�kole Heinricha Lumpeho odborná 
pøedná�ka spojená s následnou 
besedou s chovateli v pavilonu slonù 
a orangutanù; zúèastnilo se 38 studen-
tù v rámci samostatného pøedmìtu. 
Pro univerzitu tøetího vìku byla pøipra-
vena prohlídka zoo vèetnì zákulisí, jí� 
se zúèastnilo 22 osob. V rámci kurzu 
SVOPAP probìhla komentovaná pro-
hlídka zoo s úèastí 16 osob.

Výzkumný pracovník zoo uskuteènil 
dvì pøedná�ky, které se týkaly ochra-
náøského projektu Pesisir Balikpapan. 
Jedna se konala v zoo pro èleny Zoo-
logického klubu, druhá byla pøiprave-
na v rámci odborného semináøe pro 
katedru biologie na UJEP.

Speciální pøedná�ka pro zrakovì po-
sti�ené vèetnì ukázky pøírodnin, která 
probìhla v Zoo�kole Heinricha Lumpe-
ho, se setkala s velkým ohlasem 45 do-
spìlých i dìtských úèastníkù.

Zoo také nav�tívila skupina èeských 
a nìmeckých dìtí, pro které byla pøi-
pravena prezentace o vyu�ití geoter-
mální energie v ústecké zoo, komen-
tovaná prohlídka a výukový program. 
Zúèastnilo se 35 osob.

Na speciální akci poøádané Muzeem 
Èeská Lípa u pøíle�itosti Mezinárod-
ního dne zvíøat se zoo prezentovala 
informaèními panely, aktivitami pro 
dìti a pøírodninami (foto 8). Celková 
úèast �kolních kolektivù a jednotlivcù 
byla 1 057 dìtí a dospìlých.

Pøedvádìcí akce se zvíøaty
I v roce 2012 probíhala øada pravidel-
ných pøedvádìcích akcí se zvíøaty, kte-
ré jistì v�em náv�tìvníkùm zpøíjemnily 
prohlídku zoologické zahrady. Mezi 
nejvyhledávanìj�í patøí zejména cvi-
èení lachtana Moritze, cvièení slonù èi 
jejich procházka po zoo, krmení a en-
richment u orangutanù bornejských 
nebo medový strom pro medvìdy 
malajské.

Mládì roku 2011
�estý roèník ankety o nejoblíbenìj�í 
zvíøe roku byl v tomto roce díky velkým 
chovatelským úspìchùm zamìøen 
pouze na mláïata, proto byl její název 
tentokrát trochu pozmìnìn. Anketa 
byla opìt vyhlá�ena na webových 
stránkách zoo a úèastníci mohli hlaso-
vat od 2. ledna do 18. bøezna. Do an-
kety bylo nominováno sedm mláïat, 
zapojilo se do ní celkem 2 262 hlasu-
jících a absolutním vítìzem se stala 
samièka orangutana bornejského, 
která získala 42 % hlasù. Vyhlá�ení vý-
hercù a pøedání cen probìhlo pøi akci 
Slavnostní zahájení letní sezony 2012, 
kdy byla malá samièka také pokøtìna 
jménem Cantik (foto 9).

Projekt Pesisir Balikpapan
Od roku 2007 podporuje zoo výzkum-
ný a ochranáøský projekt v Indonésii 
na ostrovì Borneo s cílem zalo�ení 
rezervace a ochrany unikátních po-
bøe�ních mangrovù. Vìdecký pracov-
ník zoo zde tráví vìt�inu roku (v roce 
2012 to bylo od ledna do èervence), 
spolupracuje s místní samosprávou, 

médii, veøejností, studenty a ochranáø-
skými organizacemi. V poslední dobì 
je jeho pùsobení zamìøeno zejména 
na informaèní kampaò o èinnostech 
ohro�ujících pøírodu v okolí Balikpa-
panského zálivu. Podílel se na vzniku 
dokumentù Zelená pou�� a Gone with 
the Tide. Aktuální zprávy z terénu jsou 
pravidelnì zveøejòovány ve speciál-
ním odkazu na webových stránkách 
zoo pod názvem Bornejský deník.

Zoologický klub
Zoologický klub díky úzké spolupráci 
se zoologickou zahradou pokraèuje 
ve spoleèných aktivitách, které jsou 
vìnovány zejména prohloubení vzta-
hu èlenù ZK a zoo. Bìhem roku se v Zo-
o�kole Heinricha Lumpeho uskuteènila 
jedna valná hromada a tøi setkání 
èlenù, v�dy s cestopisnou pøedná�kou, 
prezentací zajímavého chovu èi od-
chovu pøednesenou pøímo pracovníky 
zoo a prohlídkou èásti zákulisí. Èleno-
vé ZK dostávají pravidelnì ètyøikrát za 
rok Zpravodaj, který je blí�e seznamuje 
s dìním v zoo. Zoologická zahrada 
vydala dal�í díl sborníku Fauna Bohe-
miae Septentrionalis, Tomus 36 (2011) 
v poètu 250 výtiskù, do kterého pøispìli 
svými pøíspìvky pracovníci zoo i èle-
nové Zoologického klubu. Sborník je 
rozesílán nejrùznìj�ím vìdeckým insti-
tucím v ÈR i v zahranièí.

Dal�í aktivity
Pracovníci zoo se úèastní pravidelných 
setkání komise vzdìlávání a propaga-
ce UCSZOO, které se tentokrát konalo 
v Zoo Jihlava. Podíleli se na pøípravì 
prezentace ke kampani EAZA, mezi-
národní konference IZE a samostatný 
pøíspìvek v podobì .ppt prezentace 
byl vìnován problematice expanze 
palmy olejné.
Pracovnice oddìlení se zúèastnila 
mezinárodní konference pracovníkù 
pro vzdìlávání (IZE), která se konala 
v Anglii v Zoo Chester na konci srpna 
(foto 10).
Bìhem roku dochází k pravidelnému 
informování náv�tìvníkù o aktuálním 
dìní v zoo prostøednictvím webových 
stránek www.zoousti.cz. Zároveò jsou 
pravidelnì aktualizovány i novinky 
na druhých webových stránkách 
www.choboti.cz, které byly pøevedeny 
pod stejného administrátora a gra-
ficky upraveny. Zoo pøispívá svými 
informacemi také na stránky UCSZOO, 
a to nejen do novinek, ale také do ka-
lendáøe akcí.
Tøi pracovníci zoo se zúèastnili diskuz-

10
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ního fóra Pøírodovìdecké fakulty UJEP, 
které probíhalo formou kulatého stolu 
v rámci projektu �PARNET � partner-
ská sí��. Cílem projektu je vytvoøení 
sítì partnerù � firem, státních institucí, 
výzkumných ústavù a Pøírodovìdecké 
fakulty Univerzity J. E. Purkynì v Ústí 
nad Labem.
Dva pracovníci zoo se zúèastnili se-

mináøe Slunce v zoo, který poøádala 
Zoo Liberec a kde byl pøednesen pøí-
spìvek o projektu vyu�ití geotermální 
energie v Zoo Ústí nad Labem.
V polovinì èervna se dru�stvo Zoo Ústí 
nad Labem zúèastnilo 15. roèníku Zoo-
logických her bez hranic poøádaných 
Zoo Olomouc (foto 11).
V záøí se uskuteènil tematický zájezd 

do Zoo Norimberk, kterého se úèast-
nili zamìstnanci Zoo Ústí nad Labem, 
ostatních zoologických zahrad, 
èlenové Zoologického klubu a dal�í 
zájemci.
Zoo se prezentovala svými propagaè-
ními materiály na v�ech výstavách, 
kterých se úèastní statutární mìsto Ústí 
nad Labem.

11
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Adopce a patronství zvíøat, finanèní dary, 
reklama
Bc. Tereza Limburská

I v roce 2012 trvala finanèní podpora 
zoologické zahrady z øad jednotlivcù, 
kolektivù èi dal�ích rùzných subjektù 
prostøednictvím finanèních darù, 
tzv. adopce zvíøat èi patronství zvíøat, 
popø. zájmem o umístìní reklamy 
v areálu zoo. Adopce èi patronství 
zvíøat jsou èím dál èastìji vyu�ívány 
jako netradièní narozeninové èi 
vánoèní dárky.
V roce 2012 bylo adopcí zvíøat 
získáno 707 544 Kè, finanèními dary 
1 407 401 Kè a reklamou 660 027 Kè. 
V èástce finanèních darù jsou 
zahrnuty dary poskytnuté Centru pro 
zvíøata v nouzi pøi Zoo Ústí nad Labem 
ve vý�i 122 786 Kè a dar 1 000 000 Kè 
od spoleènosti Heineken na výstavbu 
nového výbìhu pro gepardího samce, 
které nám spoleènost vìnovala na 
základì vítìzství projektu v anketì 
�O stupeò lep�í Ústí� (foto 1).
�1000 sloních stop� je název reklamní 
kampanì, kterou Zoologická zahrada 
Ústí nad Labem poøádala od roku 
2006 a jejím cílem bylo propojení 
zoologické zahrady s významnými 
podnikatelskými subjekty  i význam- 
nými osobnostmi mìsta a regionu. 
Podstatou kampanì byl nákup 
�sloních stop�, tedy reklamních ploch, 
které byly umístìny na plo�e v areálu 
zoo vìnované pouze této kampani. 
Sloní stopy byly dostupné ve tøech 
velikostech dle daného finanèního 
rozpìtí. Výtì�ek z jejich prodeje byl 
pou�it na modernizaci zoologické 
zahrady.
Nejvìt�ímu zájmu se tato kampaò 
tì�ila v prvních tøech letech jejího 
fungování. V dal�ích letech, zøejmì 
i z dùvodu nedostatku finanèních 
prostøedkù podnikatelských subjektù, 
ji� nebyla podpora tak vysoká, a proto 
v roce 2012 probíhal poslední roèník 
této kampanì. Zapojilo se do ní ji� jen 
sedm subjektù (foto 2):

� AMÁDEUS REAL, a. s. � OC SEVER
� AZ Consult, spol. s r. o.
� AZ SANACE, a. s.
� ELI-PRO, s. r. o.
� K+K EXAKT, s. r. o.
� MONZAS, spol. s r. o.
� URBAN � PROJEKTOVÁ KANCELÁØ

Veliké podìkování patøí v�em 
partnerùm, kteøí se do reklamní 
kampanì bìhem sedmi let zapojili 
a zoologickou zahradu významnì 

podpoøili. Dìkujeme i v�em ostatním 
pøíznivcùm, jejich� pøehled je uveden 
v tabulce 1.

1
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Finanèní dary

Dárce Adresa Èástka v Kè

Unilever ÈR, spol. s r. o. Thámova 18, 186 00  Praha 8 � Karlín 100 000

Ústecká komunitní nadace Konìvova 1697/18, 400 01  Ústí nad Labem 1 000 000

�atecké lahùdky, s. r. o. Chomutovská 1043, 438 01 �atec 40 000

Pøíjmy z reklamy � finanèní plnìní

Partner Adresa Èástka v Kè (bez DPH)

AMÁDEUS REAL, a. s. � OC SEVER Dlouhá 13, 118 78  Praha 1 10 000

A-VET, s. r. o. Mladoboleslavská 968, 197 00 Praha-Kbely 100 000

AZ Consult, spol. s r. o. Klí�ská 12, 400 01  Ústí nad Labem 10 000

AZ SANACE, a. s. Pra�ská 53, 400 01  Ústí nad Labem 10 000

ÈEZ, a. s. Duhová 2/1444, 140 53  Praha 4 110 000

ELI-PRO, s. r. o. U Ráje 195, 403 21  Ústí nad Labem 17 10 000

K+K EXAKT, s. r. o. Masarykova 106/129, 400 01  Ústí nad Labem 10 000

MONZAS, spol. s r. o. Blahoslavova 937/62, 400 01  Ústí nad Labem 10 000

RWE Transgas, a. s. Limuzská 12/3135, 100 98  Praha 10 
� Stra�nice

70 000

URBAN � projektová kanceláø Jana Zajíce 2772/1, 400 11  Ústí nad Labem 10 000

Reklama barterovým zpùsobem

Partner Adresa Finanèní hodnota v Kè

AniFest, s. r. o. Jindøicha Plachty 3163/28, 150 00  Praha 5 84 000

Botanická zahrada Teplice, p. o. Josefa Suka 1388/18, 415 01  Teplice 3 000

Bus Promotion, s. r. o. Pivovarská 1513/1, 400 01  Ústí nad Labem 3 000

BW Hotel Vladimir Masarykova 36, 400 01  Ústí nad Labem 10 000

LP Komfort, s. r. o. Lazarská 5/1719, 110 00 Praha 7 590

Mìstské slu�by Ústí nad Labem, p. o. Panská 1700/23, 400 01  Ústí nad Labem 3 600

obecnì prospì�ná spoleènost Mile�ovka Mysliveèkova 41/16, 400 01  Ústí nad Labem 3 000

OLYMPIA Teplice, s. r. o. 
(Cushman & Wakefield, s. r. o.)

Pohoøelec 112/24, 118 00  Praha 1 42 000

Výstavi�tì Lysá nad Labem, spol. s r. o. Masarykova 1727, 289 22  Lysá nad Labem 3 000

YMCA Hradi�tì 4, 400 01  Ústí nad Labem 3 000

Zahradnictví Dvoøák a syn, 
Ing. Stanislav Dvoøák

Emílie Dvoøákové 19, 415 01  Teplice 40 803

Tab. 1



80

Jméno, název firmy Èástka Zvíøe

Advice, spoleènost s ruèením omezeným 1 000 agama koèinèinská

Advice, spoleènost s ruèením omezeným 1 000 vydra malá

Bøicháèek Tomá�ek 2 000 slon indický

Èernocká Petra 10 000 orangutan bornejský

Èervená Dana 1 000 slon indický

Èervená Jana 1 000 slon indický

Èi�márik Anton 1 000 lvíèek zlatý

Eringerová Janka 1 500 gibon bìlolící

Jana a Dan, Praha 1 000 tuleò obecný

KN OPTIK � oèní optika Teplice 1 000 surikata

Kolísek Franti�ek 1 000 orangutan (køí�enec)

Kresta Jan 20 000 slon indický

Kvapilová Jiøina 1 000 orangutan bornejský

Lasarová Jennifer 1 000 lachtan kalifornský (tmavý)

Luká�ová Dita 1 000 sovice snì�ní

man�elé Kiryèukovi 1 000 vlk høivnatý

Meèíøovi Jan a Michal 1 000 koèka rybáøská

Nosková Hana 2 400 tuleò obecný

Oldskautský klub 003 Pøemysla Oráèe, Ústí nad Labem 1 000 marabu africký

Pracný Jiøí 10 000 orangutan bornejský

rodina Stránských 1 000 lemur kata

Sieber Dominik M. 1 500 nosoro�ec tuponosý ji�ní

Telefónica, a. s., technická podpora UL 4 350 vydra malá

Ústecký kraj � èlenové Rady Ústeckého kraje 8 000 slon indický

Vaòura Jan 1 000 orangutan bornejský

Zukersteinová Eva 1 000 levhart mand�uský

�áci Základní �koly Ústí nad Labem, Hluboká 8 000 levhart mand�uský

�áci Základní a mateøské �koly Ústí nad Labem, Nová 6 539 lachtan kalifornský (tmavý)

Patroni

Adoptivní rodièe

Jméno, název firmy Èástka Adoptované zvíøe

Achsová Hana 3 000 koèka rybáøská

ALTING, s. r. o., Jitka Holanová 10 000 levhart obláèkový

Andìlovi Jitka a Luká� 3 000 koèka rybáøská

Auto�kola PERFEKT 1 000 pralesnièka azurová

Baierová Michaela 1 500 majna Rothschildova
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Jméno, název firmy Èástka Adoptované zvíøe

Basketbalový klub Ústí n. L., a. s. 30 000 panda èervená

Bauer Karel 1 000 ko�natka èínská

Bene� Martin 2 500 pu�tík bìlavý pobaltský

Beran Miroslav 2 000 páv korunkatý

Bíl Jan, Mgr. 3 000 koèka slani�tní

Bretová Monika 6 000 aligátor americký

Brigadoiová Jana 2 000 koza domácí

Brùhová Lenka 1 000 �elva uhlíøská

Búll Ale� 3 500 korunáè vìjíøový

Cimerman Jakub 1 000 �elva ètyøprstá

Cimerman Martin 6 000 lemur kata

Czipczirsch Václav 3 500 ara arakanga

Èaèaná Blanka 1 000 �elva zubatá

Èaèaný Ján 1 000 �elva zubatá

Dùm barev Ústí nad Labem, Tovární ul. 15 000 gepard �tíhlý

Endr�tová Jiøina, Mgr. 12 000 vlk høivnatý

EXIM � Ústí, s. r. o. 3 500 ara ararauna

FARMA MIRKOV, spol. s r. o. 45 600 nosoro�ec tuponosý ji�ní

Frinta Martin, MUDr. 4 000 nosál èervený

Frintová Libu�e, MUDr. 4 000 nosál èervený

Frintová Tereza, MVDr. 4 000 surikata

Geigerovi Zdena a Jiøí 1 500 sova pálená

Grunt Stanislav 1 000 korálovka pruhovaná

Hanzlík Jiøí 4 000 anoa ní�inný

HARTIGO � skupina historického �ermu 5 000 zoboro�ec kaferský

Heringová Lenka 1 000 agama bradatá

Hezouèká Ivana 4 000 surikata

Holanová Jitka, Ing. � daòový poradce 5 000 lvíèek zlatý

Huja Milo� 2 000 páv korunkatý

Humhej Ivan, MUDr. 1 000 agama koèinèinská

Hronová Lucie 1 000 piraòa Nattererova

Hubková Eva a Malý Libor 15 000 levhart mand�uský

Chocholatý Jan 2 000 varan modroocasý

Chocholatý Jan 4 000 pekari páskovaný

JAST UL, s. r. o. 5 000 sup himálajský

Jelínek Roman 4 000 surikata

Jelínek Roman 8 000 kosman zakrslý

Jelínková Eva 5 000 tamarín pinèí

Juhászová Helena 2 000 listovnice pestrá

Jùza Pavel 3 000 varan Hornùv

Jùza Pavel 7 000 lama krotká

Kauerová Jana 1 000 korálovka èerveno�edá
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Jméno, název firmy Èástka Adoptované zvíøe

Kauerová Kateøina 1 500 kaloò pobøe�ní

KELCOM, s. r. o. 6 000 mandril rýholící

Kiesenbauer Jindøich, Ing. 5 000 alpaka

Klub �en-�en: Alena, Iveta, Jitka, Ludmila, Monika a Zdeòka z UL 3 000 èukvala zavalitá (3x)

Kohout Petr 8 400 ara zelenokøídlý, tamarín 
�lutoruký

kolektiv Cayman Pharma, s. r. o. 2 500 kajmánek malý

kolektiv pracovníkù Provident Financial Ústí nad Labem 20 000 gepard �tíhlý

kolektiv tøídy 4. A Z� Ústí nad Labem, Ne�tìmická 1 000 èukvala zavalitá   

Ko��álovy Bára, Kristýna a Klára 2 500 sovice snì�ní

Koupilová Kristýna 2 000 lemur kata

Kraus Martin 1 500 sova pálená

Krausová Zdeòka 3 000 aguti støedoamerický

Kroupovi Kateøina a Antonín 1 000 �elva ètyøprstá

Køivková P., Køivková Z., Hlaváèková Z., Hlaváèková A. a Èunátová M. 4 000 munt�ak malý

Køí� Josef, Ing. � finanèní poradce 2 500 kajmánek malý

Køí� Pavel 6 000 vari èervený

Kubi�tová Jitka 2 500 pu�tík bìlavý pobaltský

Kuncl Jan, Ing. 4 000 pekari páskovaný

Kunclová Lenka, Ing. 4 000 vydra malá

Kvìtiny s úsmìvem Ústí n. L., Hanichová V., Køí�ová Z. 5 000 lvíèek zlatý

Lahovská Rù�ena, Novákovi Pavel a David 2 000 krajta tygrovitá tmavá

Lauková Hana 1 500 sova pálená

Lauková Milada 5 000 pony shetlandský

Luká�ová Dita 3 500 ara arakanga

Lu�ina Jan 1 500 majna Rothschildova

Lu�inová Eli�ka 1 000 korálovka sedlatá honduraská

Lu�inová Veronika 2 500 kajmánek malý

Mandovcová Dagmar 4 000 mara stepní

Mandovcová Dá�enka 4 000 kosman zakrslý

man�elé Døevínkovi 30 000 rosomák sibiøský (2x)

man�elé Pavel a Nikola Strycharzovi 2 000 varan modroocasý

Ma�átová Lenka, Mgr. 4 800 tamarín �lutoruký

Melichová Klára, MgA. 1 000 �elva amboinská

Mezianová Sandra 2 500 sovice snì�ní

Mikulcová Jana, MUDr. 5 000 sup himálajský

Morávek Jiøí 1 000 agama koèinèinská

Moudrý Lubomír, Ing. 1 000 korálovka mexická

Mu�ík Jan 5 000 serau malý

Najnarová Jana, MVDr. 1 000 korálovka sedlatá honduraská

Nováková Jana 2 500 lori zelenoocasý
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Nováková Jana 16 000 tapír jihoamerický (2x)

Nováková Helena 2 000 chameleon pardálí

Pacl Michael 4 000 emu hnìdý

Pavlíková Jana 3 500 ara ararauna

Pavlíková Jana 6 000 vari èernobílý

Pechanovy Barunka a Eli�ka 3 000 koèka slani�tní

Pídová Hana 1 000 korálovka sedlatá sinaloaská

Pøírodovìdecká fakulta UJEP Ústí nad Labem 15 000 medvìd malajský

Ptáèkovi Barbora a Matìj, Dragonová Veronika 15 000 levhart mand�uský

Puldová Lucie 1 500 kaloò pobøe�ní

rodina Uhrova 1 000 �elva uhlíøská

RONICA, s. r. o. 6 000 lemur kata

Rychtaøíková Ludmila 5 000 pony shetlandský

Rychtaøíkovi Terezka a Pavlík 5 000 alpaka

Rychtaøíkovi Terezka a Pavlík 6 000 mandril rýholící

Øeháková Alena 5 000 tamarín pinèí

Slámová Anna 1 000 pralesnièka azurová

Sobotková Monika 5 000 tamarín �lutoruký

Statutární mìsto Ústí nad Labem � mìstský obvod Ústí nad Labem 
Ne�tìmice

10 000 levhart obláèkový

Strnadovi Ivana a Libor 1 000 rosnice siná

Studentská unie UJEP 6 000 hulman jávský

�alatová Dana 5 000 koèkodan diadémový

�am�a Vladimír, Mgr. 1 000 scink dlouhonohý

�légrová Eva 2 000 páv korunkatý

�ubíkovi Vojta a Kuba 3 000 felzuma madagaskarská (3x)

Tomas Martin, Mgr. 5 400 makak kápový

Tomá� � Stavebniny, s. r. o. 10 000 lenochod dvouprstý

Urbanová Jana 5 000 tamarín pinèí

Ústecký kraj � èlenové Rady Ústeckého kraje 20 000 irbis

Veverková Lucie a Hu�ek Jan, PhDr. 10 000 lenochod dvouprstý

Vinotéka 33, Ústí nad Labem 5 000 koèkodan Brazzùv

VRABEC a VRABEC, s. r. o. 12 000 gibon bìlolící

Vysoko�kolský odborový svaz UJEP 5 000 vodu�ka èervená

Zahrádka Tomá� 1 000 korálovka mexická

zamìstnanci magazínu Koktejl 5 000 antilopa jelení

Zaplatílek Kvìtoslav 1 000 piraòa Nattererova

Zaplatílková Eva 1 500 sova pálená

Zatloukalovi 4 000 kosman zakrslý

Zavoralovy Natálka a Magdièka 60 000 slon indický

Základní �kola s roz�íøenou výukou HV, Teplice 15 000 gepard �tíhlý

Zelenkovy Jana a Miroslava 1 000 piraòa Nattererova
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Zoubková Lenka 1 000 karetka novoguinejská

Zounová Irena, Mgr. 1 000 agama bradatá

�ákovská Lucie 5 000 marabu africký

�ákovská Lucie 1 000 korálovka sedlatá sinaloaská

�áci Masarykovy základní �koly a Mateøské �koly v Krupce 1 500 majna Rothschildova

�áci Støední �koly obchodu, øemesel, slu�eb a Z�, Ústí nad Labem 1 000 èukvala zavalitá

�áci Základní �koly Dubí 1 4 430 surikata

�áci Základní �koly Eli�ky Krásnohorské, Ústí nad Labem 4 000 vydra malá

�áci Základní �koly Jitøní, Ústí nad Labem 5 000 tamarín pinèí

�áci Základní �koly Svá�ná, Most 1 500 sova pálená

�áci Základní �koly praktické Ústí nad Labem, Karla IV. 1 000 �elva uhlíøská

�áci 2. A a 2. B Základní �koly Velké Bøezno 1 000 �elva zubatá

�áci 1. stupnì Základní �koly Husova, Ústí nad Labem 1 512 �elva ètyøprstá

�áci a �ákynì Základní �koly v Teplicích, U Nových lázní 1 000 piaraktus plodo�ravý
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Zá�itkové programy se zvíøaty
Ing. Vìra Vrabcová

Výchovnì-vzdìlávací zá�itkové pro-
gramy zaèaly být v Zoo Ústí nad La-
bem oficiálnì nabízeny zájemcùm 
v dubnu roku 2011. Této mo�nosti vy-
u�ilo v tomto roce za období duben 
a� prosinec celkem 27 úèastníkù. Na-
bídka samozøejmì pokraèovala i v ro-
ce 2012, nejvýznamnìj�ím zdrojem 
podrobných informací byly zejména 
webové stránky zoo. V samostatném 
oddíle jsou uvedeny ve�keré infor-
mace o tom, co zá�itkové programy 
obná�ejí, komu jsou urèeny a jaké 
podmínky musejí být splnìny. Je zde 
i on-line kontaktní formuláø, pomocí 
nìho� si lze program velice snadno 
objednat. Vzhledem k tomu, �e jsme 
se pomìrnì èasto setkávali s pøáním 
vìnovat zá�itkový program jako dá-
rek, museli jsme doplnit a upøesnit 
pravidla pro tuto pøíle�itost. Smlouva 
je v takovém pøípadì uzavírána s dár-
cem, který pak obdarovanou osobu 
musí sám informovat o jednotlivých 
bodech smlouvy, zejména o jejích 
právech a povinnostech. Nezbytné 
poji�tìní pak rovnì� uzavírá osoba ob-
darovaná, co� dokládá kopií poji�tìní 
èi podepsáním èestného prohlá�ení 
o poji�tìní, stejnì jako v�ichni ostatní 
zájemci. Pøed absolvováním zá�itku je 
ka�dá osoba pro�kolena o pravidlech 
bezpeènosti, co� zároveò stvrzuje svým 
podpisem pøed kontaktem se zvíøaty 
i po absolvování zá�itku (�e odchází 
�ivý a zdravý J).
Nejvìt�í zájem o zá�itkové programy 

nebyl kupodivu zaznamenán v pro-
sinci pøed Vánocemi, jako tomu bylo 
v roce 2011, ale v èervenci. Dùvodem 
byla poutavá reportá�, která byla na-
toèena (foto 1) a odvysílána v Èeské 
televizi v poøadu Toulavá kamera na 
zaèátku prázdnin. Z celkového roèní-
ho poètu 69 smluv jich bylo v èervenci 
uzavøeno 19, pøièem� zbytek rovno-
mìrnì pokrýval ostatní mìsíce.
Celkem je nabízeno pìt zá�itkových 
programù ve dvou kategoriích � den 
chovatelem èi krmení vybraných dru-
hù zvíøat. Pro den chovatelem byly 
zvoleny dva úseky � pavilon exotária 
a pavilon slonù, krmení je mo�né ab-
solvovat u tuleòù, �iraf (foto 2) èi slonù. 

Den chovatelem je samozøejmì nároè-
nìj�í, tak�e pro nìj platí i pøísnìj�í pravi-
dla (napø. vìk nad 18 let), ale zájemce 
má i vìt�í �privilegia� (obìd, trièko zoo 
apod.). Tento program je pochopitel-
nì i dra��í, zájemce zaplatí 5 000 Kè. 
Nutno dodat, �e tento program vyu�í-
vají skuteèní milovníci zvíøat, nejèastìji 
si jej objednávají lidé, kteøí v�dy tou�ili 
v zoo pracovat, ale z nejrùznìj�ích 
dùvodù je osud zavál k úplnì jiné 
profesi. Pro krmení vybraných druhù 
zvíøat byla stanovena vìková hranice 
12 let (do 18 let vìku se smlouva uza-
vírá se zákonným zástupcem) a celý 
program je nejen krat�í, ale zároveò 
i levnìj�í � zájemce zaplatí 1 500 Kè. 
Doba strávená krmením zále�í na dru-
hu zvíøete, i kdy� èasto také na tom, jak 
si osoba absolvující zá�itkový program 
pøidìlenou potravu �etøí. Obecnì lze 
øíci, �e nejrychleji spolykají svùj pøídìl 
ryb tuleni (foto 3). Konzumace suché-
ho peèiva �irafami a speciálních kuli-
èek slony vyjde zhruba nastejno. Dal�í 
dobu mù�e zájemce strávit také poví-
dáním s chovateli, kdy zále�í na zájmu 
a mno�ství kladených otázek, nebo� 
chovatelé velice trpìlivì a fundovanì 
odpovídají na v�echny dotazy.
Ji� rok 2011 napovìdìl oblíbenost jed-
notlivých typù zá�itkových programù 
a rok 2012 tuto statistiku víceménì 
potvrdil. Tabulka 1 znázoròuje celkový 
poèet programù a poèet u jednotli-
vých typù. Jednoznaènì vede krmení 
a kontakt se slony (foto 4), za kterým 

1

2
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následuje krmení �iraf. O popularitì 
slonù svìdèí tøetí pozice finanènì ná-
roènìj�ího dne chovatelem slonù, ná-
sleduje krmení tuleòù a na posledním 
místì je den chovatelem v pavilonu 
exotária. Jednotlivé kategorie jsou vi-
zuálnì dobøe patrné v grafu 1.
O velké spokojenosti svìdèí øada 
ohlasù, které byly buï zveøejnìny 
v náv�tìvní knize na webových strán-
kách zoo, nebo byly doruèeny elek-
tronickou po�tou. Nezanedbatelná je 
i finanèní stránka, nebo� v roce 2012 
bylo vybráno 142 000 Kè.

3

Typ zá�itku Poèet zájemcù

Den chovatelem (pavilon exotária) 2

Den chovatelem (pavilon slonù) 9

Krmení a kontakt se slony 34

Krmení �iraf 19

Krmení tuleòù 5

Tab. 1 a graf 1

4
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Aktivity ke kampani na ochranu jihovýchodní 
Asie (EAZA � IUCN/SSC SOUTHEAST ASIA 
CAMPAIGN 2011�2013)
Ing. Vìra Vrabcová

Na�e zoologická zahrada se ke kam-
paním vyhla�ovaným Evropskou aso-
ciací zoologických zahrad a akvárií 
(EAZA) pøipojuje od samého zaèátku, 
tedy od roku 2000. Nejinak tomu bylo 
i v pøípadì v poøadí 10. kampanì, vy-
hlá�ené v záøí 2011 na 27. výroèním za-
sedání ve francouzské Zoo Montpellier 
a zamìøené na oblast jihovýchodní 
Asie. Poprvé v historii se ke kampani 
pøipojila významná mezinárodní or-
ganizace � Svìtová unie pro ochranu 
pøírody (IUCN) a jedna z jejích komisí 
� Komise pro záchranu druhù (SSC). A� 
v prùbìhu roku 2012 bylo rozhodnuto, 
�e kampaò bude trvat dva roky, tudí� 
bude slavnostnì ukonèena v záøí roku 
2013 ve skotské Zoo Edinburgh.

Na�e zoo ji� nìkolik let vìnuje kam-
paním velkou pozornost a aktuální 
téma v�dy provázejí nejrùznìj�í aktivity 
bìhem celého roku, resp. období od 
ledna do záøí. Sna�íme se pøipravovat 
speciální a originální aktivity, které jsou 
urèeny jednak náv�tìvníkùm zoo, jed-
nak dìtem ze v�ech typù �kol � ma-
teøských, základních i støedních. Také 
v tomto pøípadì bylo cílem seznámit 
v�echny úèastníky s dùvody, proè byla 
vybrána právì oblast jihovýchodní 
Asie (konkrétnì se jedná o státy sdru-
�ení ASEAN), dále s tím, jaká jsou hlav-
ní kritéria kampanì a také proè byla 
kampaò vyhlá�ena a jaké jsou její cíle. 
Po zhodnocení kritérií jsme zjistili, �e 
druhù, jich� se kampaò týká a které 
jsou zároveò chovány v na�í zoo, je 
celkem devìt: orangutan bornejský, 
gibon bìlolící, koèka rybáøská, tygr 
malajský, slon indický, anoa ní�inný, 
majna Rothschildova, �elva anámská 
a pangas dolnooký. Kromì toho cho-
vá zoo i dal�í vzácné druhy, které jsou 
také zapsány v Mezinárodní èervené 
knize, ale �pouze� v kategorii zranitel-
ný (VU): levhart obláèkový, medvìd 
malajský, panda èervená, kakadu 
molucký, korunáè vìjíøový, karetka no-
voguinejská a mnohé dal�í. Pøi prezen-
taci kampanì jsme samozøejmì vyu�ili 

chované druhy, ale zamìøili jsme se 
také na problematiku palmového 
oleje. Chtìli bychom zvý�it povìdomí 
veøejnosti a ovlivnit spotøebitelské cho-
vání, nebo� se dá øíci, �e nákup zbo�í 
s touto komoditou má pøímý vliv na 
ubývání jihoasijských pralesù v Indo-
nésii a Malajsii.

Jako v�dy byly jednotlivé aktivity pøi-
praveny od ledna roku 2012, proto�e 
v období od záøí do prosince 2011 pro-
bíhal nejprve pøeklad informaèních 

materiálù a zároveò bylo tøeba vymys-
let a pøedbì�nì pøipravit jednotlivé 
typy nápadù. Nìkteré akce byly jed-
norázové, dal�í trvaly po celou dobu, 
která byla pùvodnì pro kampaò za-
mý�lena, tedy od ledna do záøí 2012. 
Podrobné informace vèetnì fotografií 
a pøipravovaných aktivit byly v lednu 
zveøejnìny na webových stránkách 
zoo, zároveò byla zaslána podrobná 
tisková zpráva médiím (kupøíkladu 
Ústecký deník vìnoval kampani celou 
stránku � foto 1).
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Pro náv�tìvníky zoo jsme pøipravili cel-
kem osm aktivit:

1) Poznej, kdo jsem! (leden a� záøí 
2012)

  V Èeském rozhlase Sever byla v�dy 
poslední den v mìsíci odvysílána 
pøedtoèená relace na konkrétní 
téma (pøedstavení kampanì, cíle, 
kritéria, chování turistù, saola � vlaj-
kový druh apod.) spolu se soutì�ní 
otázkou. Na základì nìkolika nápo-
vìd mohli posluchaèi bìhem dne 
hádat �tajemné� zvíøe z jihovýchodní 
Asie chované v na�í zoo. Tøi vyloso-
vaní výherci v�dy obdr�eli hodnotné 
ceny ze zoo i z Èeského rozhlasu 
Sever.

2) Prezentace o kampani (leden a� 
záøí 2012)

V pøízemí pavilonu exotária byly 
v prosklené vitrínì umístìny infor-
mace doplnìné trojrozmìrnými 
exponáty a pøírodninami, nechy-
bìly ukázky výrobkù �s� a �bez�, 
tedy s palmovým olejem a bez nìj 
(foto 2).

3) Zoogeocaching (únor a� záøí 2012)

   V lednu jsme zaèali jednat o zalo�ení 
kampaòové �ke�ky�, po které pátrají 
milovníci této dobrodru�né aktivi-
ty. V únoru se nám podaøilo splnit 
v�echny podmínky a 3. února byla 
na�e cache poprvé odlovena. Zvo-
lili jsme typ �mystery�, tak�e hledaèi 
museli nejprve na webových strán-
kách geocachingu, kde jsou samo-
zøejmì informace o kampani, ale 
také základní informace o pou�ívání 
palmového oleje, pomocí odpovìdí 
na nìkolik otázek zjistit potøebné sou-
øadnice. A� poté se mohli vydat do 
zoo a pokusit se schránku najít. Úkryt 
jsme zvolili skuteènì originální, co� 
je èasto v komentáøích kvitováno. 
K dispozici byla i tzv. �travel� neboli 
cestovní cache. Zámìrem bylo do-
stat ji bìhem sedmi a pùl mìsíce 
z místa v ústecké zoo do místa ko-
nání 28. výroèního zasedání EAZA, 
tedy do rakouského Innsbrucku, 
kde mìla být v záøí 2012 kampaò 
slavnostnì ukonèena. Bohu�el, tento 
zámìr se nezdaøil, tøi cestovní cache 
putovaly je�tì v závìru roku 2012 po 
jiných místech Evropy.

4) Sbìr mobilních telefonù (bøezen a� 
prosinec 2012)

  Ve spolupráci s firmou Asekol jsme 
se rozhodli podpoøit ná� ochranáø-
ský projekt Pesisir Balikpapan na 
jihoasijském ostrovì Borneo formou 
sbìru starých èi nefunkèních mobilù. 
U spodní pokladny zoo bylo zøízeno 
sbìrné místo, kde byla umístìna 
informaèní tabule spolu s tubusem, 
kam mohli pøíchozí pøístroje vhazo-
vat. Byly vyti�tìny letáky s podrobný-
mi informacemi o celé akci, nebo� 
kromì podpory projektu byly pou�i-
té mobily zkontrolovány, a pokud to 
bylo mo�né, opraveny a pøedány 
dìtem do dìtských domovù. Za ka�-
dý pøístroj se Asekol zavázal vìnovat 
10 Kè, tak�e kdy� byly na konci roku 
v�echny vybrané pøístroje spoèítány 
(foto 3), získali jsme za 770 mobil-
ních telefonù 7 700 Kè na projekt.

5) Jarní prázdniny v zoo (3.�11. bøezna 
2012)

  Bìhem devíti volných dnù byla pro 
ústecké �koláky pøipravena v areá- 
lu zoo u devíti druhù týkajících se 
kampanì stanovi�tì s informacemi, 
pohybovými aktivitami a soutì�ní-
mi otázkami kvízu. Ka�dý úèastník 
obdr�el na závìr drobný tematicky 
ladìný dárek � sloní �íni pro �tìstí 
s obrázkem na�ich slonù. Této akce 
se zúèastnilo 539 soutì�ících.

2
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6) Mezinárodní den Zemì (21. dubna 
2012)

  Program pro náv�tìvníky pøipravily 
dìti ze v�ech typù �kol (M�, Z� a S�), 
které byly na zaèátku roku osloveny 
k úèasti ve speciálních aktivitách. 
V pavilonu exotária byla pøiprave-
na výstava prací dìtí z mateøských 
�kol s názvem Tajuplný prales ANEB 
Pohádka o princeznì Saole. Na 
�esti stanovi�tích v areálu zoo sezna-
movaly náv�tìvníky s jihovýchodní 
Asií dìti ze základních �kol, které si 
pøipravily vlastní aktivity (soutì�e, 
postery, tvoøivé dílny, kvízy apod.). 
Dal�ím typem pro dìti ze Z� bylo 
vlastní divadelní èi jiné pøedstavení 
na téma kampanì, které bylo sou-
èástí hlavního programu u restau-
race Koliba. Støedo�koláci pøedvedli 
soutì�ní prezentace v programu 
PowerPoint na téma Daleká zemì 
� blízký problém, které byly po celý 
den promítány v pavilonu �elem.

7) Doplòte bublinu (èervenec a� srpen 
2012)

  Bìhem prázdnin byla vyhlá�ena na 
webových stránkách zoo soutì� 
o nejvtipnìj�í text ke tøem fotografiím 
�kampaòových� zvíøat � oranguta-
na bornejského, slona indického 
a tygra malajského. Zúèastnilo se 
celkem 47 soutì�ících, kteøí vìt�inou 
glosovali v�echny tøi fotografie. V záøí 
2012 bylo devìt autorù nejvtipnìj�ích 
výrokù odmìnìno a v�echny texty 
byly zveøejnìny na výstavì v pavilo-
nu exotária.

8) Byly pøipraveny dva panely s in-
formacemi o kampani, které byly 
na konci roku umístìny u pavilonu 
orangutanù (foto 4). Souèasnì s tím 
probìhla oslava roèních narozenin 
malé orangutaní samièky Cantik, 
která spolu s celou rodinkou dostala 
velkou �kytici� z ovoce a zeleniny, 
nechybìla slavnostní tabule s ke-
límky èaje s kousky ovoce, zabalené 
dárky a ply�áci na hraní. V premiéøe 
byl také uveden dokumentární film 
Zelená pou��, jeho� autorem je 
student Pøírodovìdecké fakulty Uni-
verzity Karlovy Michal Gálik a spolu-
autorem Mgr. Stanislav Lhota, Ph.D., 

4
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ho programu na pódiu u restaurace 
Koliba (foto 7).

Pro støední �koly a odborná uèili�tì 
byla vyhlá�ena soutì� o nejlep�í 
zpracování tématu s názvem Daleká 
zemì � blízký problém v programu 
PowerPoint. Soutì� byla vìnována 
problematice devastace jihoasijských 
pralesù, zakládání plantá�í palmy 
olejné a nadmìrného vyu�ívání pal-
mového oleje evropskými spotøebiteli. 
Hlavní produkt � palmový olej � se 

výzkumný pracovník na�í zoo, který 
se vìnuje ochranáøskému projektu 
Pesisir Balikpapan. Film je zamìøen 
na problém pìstování palmy olejné 
v jihovýchodní Asii a v�ech z toho 
plynoucích dùsledkù. Konkrétnì na 
Borneu dochází v posledních letech 
k rapidnímu úbytku tropického de�t-
ného lesa, proto�e Indonésie a Ma-
lajsie se staly nejvìt�ími pìstiteli pal-
my olejné a plantá�e jsou zakládány 
právì na místì pùvodních pralesù. 
Dokument je nepøetr�itì promítán 
pro náv�tìvníky zoo a v jednání je 
vytvoøení jeho dvacetiminutové ver-
ze, co� by bylo èasovì vhodnìj�í.

Aktivity pro �koly byly rozdìleny podle 
vìkových kategorií dìtí a jednotlivých 
typù �kol:

Pro dìti z mateøských �kol byla vyhlá-
�ena výzva k vytvoøení výtvarného 
díla na téma �Tajuplný prales ANEB 
Pohádka o princeznì Saole�. V�em 
�kolkám byla rozeslána na�e vlastní 
vymy�lená pohádka, která dìti jed-
noduchou formou seznamovala s ne-
bezpeèím, které faunì jihovýchodní 
Asie hrozí. Úkolem bylo poté vyrobit 
strom s obyvateli jihoasijského pralesa 
s pou�itím libovolného materiálu. Této 
mo�nosti vyu�ilo osm �kolek a vytvo-
øily 13 prací, které byly u pøíle�itosti 
Mezinárodního dne Zemì vystaveny 
v pavilonu exotária (foto 5).

Pro základní �koly byl vyhlá�en tzv. pro-
jektový den, kdy mìly dìti za úkol 
pøipravit si vlastní informaèní stanovi�tì 
formou posterù, prezentací, soutì�í, 
tvoøivých dílnièek èi jiných nápadù 
(foto 6). Této nabídky vyu�ilo �est 
tøídních kolektivù z celého Ústeckého 
kraje. Pøedstavení projektù veøejnosti 
se uskuteènilo u pøíle�itosti Mezinárod-
ního dne Zemì, stejnì tak jako druhá 
aktivita � divadelní èi jiné pøedstavení 
na téma kampanì (pøíbìh, bajka, po-
hádka). Prezentace ètyø vystoupení ze 
dvou Z� probìhla jako souèást hlavní-

6

toti� vyu�ívá v potravináøském, kosme-
tickém a leteckém prùmyslu, pøièem� 
hlavními odbìrateli jsou Èína, Indie 
a na tøetím místì zemì Evropské unie. 
Souèástí zadání byla i otázka: Jaké je 
øe�ení? Soutì� byla urèena pro maxi-
málnì tøíèlenné týmy. Zapojilo se do-
hromady pìt �kol s celkovým poètem 
50 úèastníkù, kteøí zaslali 30 prací. 
U pøíle�itosti Mezinárodního dne Zemì 
bylo ocenìno pìt nejlep�ích dru�stev 
a v�echny práce byly po celý den ne-
pøetr�itì promítány v pavilonu �elem.

7
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Zpráva o úmrtí dlouholetého pracov-
níka zoo v�dy zasáhne v�echny, kteøí 
dotyènou osobu znali a setkávali se 
s ní v rámci ka�dodenní práce v zoo. 
Taková smutná zpráva dorazila na 
zaèátku února 2013 � zemøela paní 
Jiøina Beránková, která v zoo zaèala 
pracovat je�tì za prvního øeditele 
pana Sedláøe. Narodila se v roce 1943 
v Èeském Brodì a osud ji v roce 1949 
zavál na sever Èech, kde v Ústí nad 
Labem nav�tìvovala základní �kolu. 
V roce 1959 se pøestìhovala k ba-
bièce do Brna, kde pracovala zcela 
mimo zoologický obor. O rok pozdìji 
se vrátila zpìt do Ústí nad Labem 
a v prosinci roku 1963 nastoupila do 
zoo jako chovatelka exotické zvìøe. 
V letech 1965�1967 absolvovala od-
borné zemìdìlské uèili�tì v Trmicích 
a následnì uèili�tì v Praze v oboru 
chovatel exotické zvìøe. Ústecké zoo 
zùstala vìrná a� do svého odchodu 
do dùchodu v roce 1997 a bìhem 
34 let vystøídala nìkolik pozic, pøes sa-
mostatného odborného technického 
pracovníka a� po inspektora chovu. 
Za�ila v�echny øeditele, od MVDr. Du-
�ana Sedláøe pøes pana Rudolfa 
Bejdla, Ing. Boøka Voráèe a Ing. Zden-
ku Jeøábkovou, za jejího� vedení 
odcházela do dùchodu. Vìt�inu let 
strávila jako o�etøovatelka lidoopù, nej-
prve skupiny �impanzù a pozdìji páru 
orangutanù. Také její zásluhou pøe�ili 
v roce 1989 orangutani Òuòák s Òunin-
kou, kdy� pøi�li do zoo ve zubo�eném 
stavu a potøebovali nadmìrnou, ale 
hlavnì láskyplnou péèi.

Paní Beránková byla pro mì chodící 
kronikou zoo, pamatovala si jednotlivá 
zvíøata, pùvodní stavby, v�echny zmì-
ny, které se v zoo udály, tak�e mi èasto 
poslou�ila jako zdroj informací, �jak to 
bylo tenkrát��. Po odchodu do dùcho-

Vzpomínka na paní Beránkovou
Ing. Vìra Vrabcová

du do zoo moc nechodila, ale dveøe 
v jejich domeèku byly stále otevøené. 
Paní Beránková se ráda a èasto smá-
la, své historky vyprávìla zajímavým 
a poutavým zpùsobem, a kdy� k tomu 

pøipoètete výborné obèerstvení, byla 
ka�dá náv�tìva více ne� pøíjemná. Je 
mi to moc líto, �e u� mezi námi není�
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Vedení zoo

MVDr. Václav Po�ivil øeditel zoo (do 30. 9. 2012)

Jana Èerná zástupkynì øeditele, vedoucí ekonomického oddìlení, statutární zástupce zoo

  (od 1. 10. 2012)

Ing. Petra Padalíková vedoucí zoologického oddìlení

Jiøí Hanzlík vedoucí provoznì-technického oddìlení

Bc. Tereza Limburská vedoucí oddìlení marketingu, propagace a vzdìlávání

Odborní pracovníci zoo

Ing. Pavel Král provozní zoolog

Bc. Tomá� Andìl provozní zoolog

Dal�í vedoucí pracovníci

Hana Roháèková vedoucí zahradnictví

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

Zamìstnanci

Zoologické oddìlení  30 + 2 MD

Ekonomické oddìlení  5

Provoznì-technické oddìlení  10

Oddìlení marketingu, propagace a vzdìlávání  3

Centrum pro zvíøata v nouzi  2

Pracovníci na VPP  6

CELKEM k 31. 12. 2012 64 + 2 MD

Personální obsazení
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Údaje o zoo

Zoologická zahrada Ústí nad Labem, pøíspìvková organizace

Drá�ïanská 23

400 07 Ústí nad Labem

Èeská republika

Právní forma:  pøíspìvková organizace

IÈO:    00081582

DIÈ:    CZ00081582

Tel.:    +420 475 503 354

Tel., fax:   +420 475 503 421

E-mail:   zoo@zoousti.cz

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

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

Sídlo:    Drá�ïanská 23, 400 07 Ústí nad Labem, Èeská republika

Zøizovatel:   Statutární mìsto Ústí nad Labem

Sídlo:    Velká Hradební 8, 400 01 Ústí nad Labem

IÈO:    00081531

Primátor mìsta:   Ing. Vít Mandík 

Statutární zástupce zoo: MVDr. Václav Po�ivil (do 30. 9. 2012)

    Jana Èerná (statutární zástupce zoo od 1. 10. 2012)
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Zoo Ústí nad Labem je èlenem:


