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Úvodní slovo øeditele

Rok 2013 je za námi. Pøinesl mnoho 
nového do na�í spoleènosti. Zdá se, 
�e ekonomická krize je minulostí. I �ivot 
v zoologické zahradì doznal mnoha 
zmìn. Pøes v�echny ekonomické potí-
�e se podaøilo vybudovat nádhernou 
expozici pro tulenì v dolní èásti zoo. 
Poèasí nás trápilo zaèátkem turistické 
sezony. De�tì a povodnì ve mìstì 
znaènì pøispìly k tomu, �e se náv�tìv-
nost v první polovinì roku sní�ila. Ale 
ve ètvrtém ètvrtletí nastal zlom a na�e 
zoo ka�dý dal�í mìsíc zaznamenává 
rùst poètu náv�tìvníkù. Pevnì vìøím, 
a jsem o tom pøesvìdèena, �e i pes-
trá nabídka programù a akcí, zamì-
øených jak na dìti, tak na dospìlé, 
k tomu pøispìla. Vìtru a de�ti poruèit 
nedoká�eme, ale umíme pøipravit 
zajímavý a poutavý program, který 
k nám náv�tìvníky pøivádí. Svìdèí 
o tom i maximum pøíchozích na takové akce jako Mikulá� v zoo nebo Vánoce pro dìti a zvíøata.
Pøipravujeme mnoho novinek pro rok pøí�tí. Jsou to investièní akce, na kterých jsme zaèali pracovat ji� døíve. Kalendáø akcí 
na na�ich webových stránkách prozradí, co náv�tìvníky èeká v roce 2014. Celý kolektiv zamìstnancù zoo na tom usilovnì 
pracuje. Doèkáme se nových expozic pro zvíøata, mnoha novinek pro dìti, øady vzdìlávacích aktivit. Zoo i nadále bude 
plnit svoje základní funkce � kulturní, vzdìlávací a vìdeckou. Jak se nám podaøilo splnit tyto funkce v roce 2013, se do-
ètete v této zprávì.

           Marina Vanèatová, Ph.D.
                øeditelka zoo
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Èinnost zoologického oddìlení
Ing. Petra Padalíková

V leto�ním roce se opìtovnì podaøilo 
realizovat nìkolik stavebních projektù, 
které pøispìly ke zlep�ení �ivotních 
podmínek pro stávající druhy zvíøat. 
Nejvýznamnìj�í z nich byla celková 
rekonstrukce bazénu pro tulenì obec-
né (Phoca vitulina). Zaøízení po témìø 
dvanácti letech provozu postupnì 
zchátralo a hlavnì pøestalo splòovat 
prostorové po�adavky pro chov tohoto 
druhu. Díky podpoøe na�eho zøizovate-
le se podaøilo zásadním zpùsobem 
zvìt�it plochu i objem vody. Vznikla 
zcela nová expozice imitující skalna-
té pobøe�í a podmoøský pøíkop. Díky 
èlenitému dnu mají tuleni mo�nost 
pohybovat se v rùzných hloubkách. 
Celkový objem vody, který mají nyní 
tuleni k dispozici, èiní cca 250 m�. Vod-
ní plochu dále doplòují dva ostrùvky, 
na nich� mohou neru�enì odpoèívat. 
Èást bazénu je také mo�né rozdìlit 
a tento prostor v pøípadì nutnosti 
vyu�ít k odstavu jednotlivých zvíøat èi 
k oddìlení celé skupiny v dobì èi�tìní 
bazénu. Díky zvý�ení kapacity na�eho 
zaøízení jsme se rozhodli roz�íøit poèet 
chovaných zvíøat o dal�í samici, proto 
se nejvýznamnìj�ím transportem toho-
to roku stal pøíchod dvouleté samice 
Zoly ze Zoo Karlsruhe (foto 1). Zola 
k nám dorazila je�tì pøed slavnostním 
otevøením nové expozice a seznámení 
s na�ím chovným párem probìhlo bez 
problémù.
Druhá významná investièní akce pro-

bìhla v chovatelském zaøízení pro 
slony indické (Elephas maximus). Díky 
dotaci z Ústeckého kraje jsme do ven-
kovního výbìhu slonù instalovali nový 
sluneèník a v lo�nicích zvíøat probìhla 
pokládka nového povrchu z lité gumy. 
Èást této dotace smìøovala také 
k úpravì okolí venkovního výbìhu 
a na výstavbu tribun pro náv�tìvníky.
V porovnání s rokem 2012 do�lo 
k mírnému nárùstu celkového poètu 
chovaných taxonù. K 31. 12. 2013 na�e 
zoo chovala celkem 228 druhù zvíøat. 
Poèet dr�ených jedincù se zvý�il � ke 
konci roku jsme chovali celkem 1 216 
kusù zvíøat. V rámci mezinárodní spo-

lupráce na�e zoo participovala ve 36 
evropských záchranných programech 
(EEP) a chovala 15 druhù, pro nì� je 
vedena Evropská plemenná kniha 
(ESB). V leto�ním roce se rozmno�ilo 
celkem 37 druhù zvíøat.
O nárùst poètu chovaných druhù 
se postarali zejména ektotermní 
�ivoèichové. Akvária jsme doplnili 
o nìkolik nových rybích druhù. 
Novì zde náv�tìvníci mohou 
spatøit sekernatky mramorované 
(Carnegiella strigata), parmièky 
z Odìsy (Puntius padamya) nebo 
tetry èervenoústé (Hemigrammus 
rhodostomus). Kolekce �ab se roz- 
�íøila o dva dal�í druhy drobných 
�ípových �abek � pralesnièky stra�né 
(Phyllobates terribilis) a pralesnièky 
pruhované (Phyllobates vittatus), 
které jsme získali ze Zoo Plzeò. Novým 
druhem jsou také rosnièka bìlopruhé 
(Hyla cinerea) � foto 2, které se po 
nezbytné karanténì pøesunuly do 
jednoho z expozièních terárií. Ji� 
druhým rokem se také daøí mno�it 
zajímavý druh létavky � drsnoko�ky 
thajské (Theloderma stellatum) 
a po del�í pøestávce jsme se vrátili 
k mno�ení pralesnièek. U pralesnièek 
harlekýnù (Dendrobates leucomelas) 
se podaøilo dovést do úspì�né 
metamorfózy celkem 43 mláïat.
Kolekci plazù jsme roz�íøili o dva druhy 
bazili�kù. Bazili�ci zelení (Basiliscus 
plumifrons) novì obývají expozici 
�elv uhlíøských a bazili�ci pruhovaní 
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(Basiliscus vittatus) pak ubikaci kaj-
manù zakrslých. Tato expozice pro�la 
v minulém roce celkovou rekonstrukcí. 
Chovný pár dosáhl vìku pohlavní do-
spìlosti a hloubka stávajícího bazénu 
neumo�òovala páøení. Bazén jsme 
proto zásadnì prohloubili a zvìt�ili 
jeho plochu. Voda je novì filtrována 
pøes pískový filtr a dopadá do bazénu 
pøes malý vodopád. Právì zurèící po-
tùèky s èetnými tùnìmi jsou biotopem 
tohoto druhu, a tak doufáme, �e novì 
vytvoøené podmínky podnítí ná� pár 
k rozmno�ovacím aktivitám (foto 3). 
Terárium s plazy jihovýchodní Asie 
novì obývá dal�í druh agamy � dra-
koun èernohrdlý (Hypsilurus nigrigu-
laris). Malé terárium ve vstupní hale 
pøízemí jsme doplnili o zajímavé le- 
guánky ostnité (Sceloporus magister), 
se kterými do budoucna poèítáme do 
expozice Sonorské pou�tì. Z darované 
snù�ky vajec chameleona jemenské-
ho (Chamaeleo calyptratus) se nám 
vylíhlo celkem 22 mláïat (foto 4). 
I pøesto, �e se jedná o bì�nì chovaný 
druh, dorùstající mláïata budila v ex-
pozici velkou pozornost. Rozhodli jsme 
se tedy, �e si èást z nich ponecháme 
a budeme se tomuto druhu i nadále 
vìnovat. Nejvýznamnìj�ím novì pøí-
chozím druhem jsou korovci mexiètí 
(Heloderma horridum). Tyto zajímavé 
je�tìry chovala na�e zoo ji� v minulosti, 
a dokonce pro nì vedla plemennou 
knihu. V leto�ním roce jsme tak jejich 
chov obnovili a nakoupili chovné trio 
od renomovaného nìmeckého cho-
vatele. Naopak jsme ukonèili chov 
dvou druhù bì�nì chovaných korálo-
vek a také varana Hornova (Varanus 
panoptes horni), kterého se nám dlou-
hodobì nedaøilo dopárovat. V expo-
zici také uhynula stará samice krajty 
zelené (Morelia viridis). Uvolnìné mís-
to jsme vyu�ili k vystavení atraktivních 
u�ovek tenkoocasých (Orthriophis 
taeniurus ridleyi), které jsme doposud 
chovali v zázemí pavilonu. Novì upra-
vená expozice znázoròuje jeskynní 
prostøedí, ve kterém tito hadi loví svou 
potravu.
Z významných leto�ních odchovù 
plazù lze vyzdvihnout trnorepy skalní 
(Uromastyx acanthinura). Na�e zvíøata 
pocházejí ze zabavené zásilky, kterou 
pa�oval jeden èeský obèan z Maroka. 
V leto�ním roce se poprvé podaøilo 
odchovat jedno mládì.
Tradiènì se rozmno�ily �elvy pentliè-
kové (Cyclemys pulchristriata), �elvy 
uhlíøské (Chelonoidis carbonaria) 
a felsumy madagaskarské (Phelsuma 
madagascariensis). Poprvé se nám 

také rozmno�ili hrozný�ovci duhoví 
(Epicrates c. cenchria), vý�e zmínìné 
u�ovky tenkoocasé a gekonèíci noèní 
(Eublepharis macularius). Celkem ètyøi 
mláïata jsme získali od krajt králov-
ských (Python regius).
Leto�ní hnízdní sezona se opìtovnì 
vydaøila u na�ich zoboro�cù vrás-
èitých (Aceros corrugatus). Zku�ený 
pár odchoval tøi mláïata z jedné 
snù�ky. Pár loòských mláïat jsme 
v rámci chovného programu odeslali 
do Zoo Liberec a Zoo Bristol. Na�e zoo 
je jednou z mála, které tento druh pra-
videlnì mno�í, a proto jsme v souladu 
se strategií chovného programu letos 
sestavili druhý chovný pár. Nepøíbuz-
ného samce k na�í odchované samici 
jsme získali výmìnou se Zoo Paignton.
Naopak nezdarem skonèil chov 
zoboro�cù kaferských (Bucorvus 
leadbeateri), kteøí obývali otevøený 
výbìh v dolní èásti zoo. Ji� v loòském 
roce jsme pøi�li o samce, který padl za 
obì� li�ce. I po mnohonásobném za-

bezpeèení výbìhu elektrickým ohrad-
níkem letos zbývající samice podlehla 
útoku kuny. Bohu�el je zøejmé, �e tento 
typ výbìhù nelze v na�í zoo provozovat, 
a chov ptactva bychom mìli smìøo-
vat do bezpeèných voliér. Podobný 
osud stihl i na�eho samce marabu 
afrického (Leptoptilos crumeniferus), 
který po devíti letech pobytu v na�í 
zoo uhynul po útoku li�ky. Tento druh 
nebudeme z vý�e uvedených dùvodù 
obnovovat.
V odchovnì papou�kù se vylíhli dva 
�akové �edí (Psittacus erithacus) 
a také dva amazoòané pomouèení 
(Amazona f. farinosa). I v leto�ním roce 
jsme v souladu s dlouhodobou kon-
cepcí obohatili na�i kolekci velkých 
arù o dal�í vzácný druh, kterým je ara 
vojenský èisté mexické subspecie (Ara 
militaris mexicana). Pro tento poddruh 
je vedena Evropská plemenná kniha.
Novì chovaným druhem jsou ma-
jestátní jeøábi mand�u�tí (Grus 
japonensis). Chovný pár jsme sestavili 
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importem zvíøat ze Zoo Praha a Zoo 
Norimberk. Jeøábi osídlili lesnatý výbìh 
v blízkosti pavilonu slonù (foto 5). Mul-
tidruhové spoleèenství vodního ptac-
tva v dolní èásti zoo jsme také doplnili 
o èírku diamantovou (Anas punctata) 
a volavky rusohlavé (Bubulcus ibis).
Z chovaných dravcù a sov byla sezo-
na úspì�ná u rarohù velkých (Falco 
cherrug), kteøí odchovali tøi mláïata. 
Prvoodchovu jsme dosáhli u mladé-
ho páru sýèkù obecných (Athene 
noctua). Vylíhnuté mládì nabídneme 
do reintrodukèního programu.
Nandu pampoví (Rhea americana) 
odchovali dvì mláïata. Jejich odchov 
probìhl ji� tradiènì zcela pøirozenì 
pod samcem. Na ochranu proti 
predátorùm samce podporujeme 
zbudováním ochranné ohrady, 
v jejím� bezpeèí svá èerstvì vylíhlá 
mláïata vodí.
Druhová skladba chovaných savcù 
se ve srovnání s loòským rokem ne-
zmìnila. V pavilonu exotária bylo pro 
nás velkým pøekvapením narození 
mládìte lenochoda dvouprstého 
(Choloepus didactylus). Porodila stará 
chovná samice, u které jsme ji� zabøez-
nutí nepøedpokládali (foto 6). Ze Zoo 
Olomouc jsme získali do deponace 
perspektivní samici, abychom maxi-
málnì vyu�ili plodnost na�eho samce.
K zajímavým událostem do�lo ve 
skupinì lemurù kata (Lemur catta). 
V loòském roce prodìlaly samice vel-
mi silnou øíji, kdy do�lo k vzájemnému 
poranìní dvou ze tøí samic. Jednu 
z nich jsme nakonec museli trvale od-
dìlit, nebo� si jizvy po zranìní po�ko-
zovala neustálým lízáním. Samici jsme 
proto odeslali spolu s roèní dcerou 

k soukromému chovateli. Zbylé dvì sa-
mice odchovaly dvì mláïata, porod 
u druhé z nich probìhl a� v èervenci, 
co� odpovídá problematické øíji loò-
ského roku.
U lvíèkù zlatých (Leontopithecus 
rosalia) probìhly hned dva porody 
a výsledkem jsou tøi odchovaná 
mláïata. Dvì mláïata se narodila 
tamarínùm bìlohubým (Saguinus 
labiatus) a dal�í dvojèata tamarínùm 
pinèím (Saguinus oedipus). U kos-
manù zakrslých (Callithrix pygmaea 
niveiventris) jsme podezøívali samce 
z neplodnosti, nebo� chovné trio jsme 
sestavili ji� v loòském roce, a stále 
nepøicházel chovatelský úspìch. A� 
letos poprvé jedna ze samic porodila 
dvì zdravá mláïata, o která se spolu 
se samcem pøíkladnì starala. Druhá 
samice bohu�el musela být utracena 
z dùvodu náhlé parézy pánevních 

konèetin. Pøíèina tohoto stavu zùstala 
neobjasnìna.
V pavilonu starosvìtských primátù 
se opìtovnì rozmno�ily v�echny tøi 
chovné samice mandrila rýholícího 
(Mandrillus sphinx), ke konci roku tak 
skupina èítala celkem 12 jedincù. 
Úspì�ný byl rok i u gueréz plá�tíko-
vých (Colobus guereza). V loòském 
roce jsme do skupiny zapojili nového 
samce, ale ze tøí nezku�ených samic 
mládì odchovala pouze jedna. Le-
tos se ji� odchov podaøil v�em tøem 
(foto 7). V pøípadì hulmanù jávských 
(Trachypithecus auratus) jsme dosáhli 
pouze èásteèného úspìchu. Tento lis-
to�ravý druh patøí k nejcitlivìj�ím oby-
vatelùm na�eho pavilonu. V loòském 
roce jsme ke tøem samicím pøipojili 
mladého samce Árona ze Zoo Dvùr 
Králové. Samice doposud mládì ne-
odchovaly, a tak jsme letos s napìtím 
oèekávali, zda zabøeznou. Do repro-
dukce se zapojily dvì z nich, pøièem� 
jedna stihla porodit hned dvakrát. 
Bohu�el, ani v jednom pøípadì mlá-
dì odchováno nebylo. Nezku�enost 
samic se projevila ve zpùsobu no�ení 
mláïat, kterým nebylo umo�nìno 
sání z mléèné �lázy. Mláïata uhynu-
la v�dy bìhem nìkolika dní a pitva 
potvrdila na�i domnìnku, �e úhyn byl 
zpùsoben nedostateèným pøíjmem 
mateøského mléka. Lze pøedpokládat, 
�e s dal�ími porody samice své mateø-
ské chování upevní, prozatím je nám 
útìchou alespoò potvrzení plodnosti 
samce. Do skupiny makakù kápo-
vých (Macaca radiata) jsme zaèlenili 
nepøíbuzného samce Chapa, kterého 
jsme v loòském roce získali z nìmecké 
soukromé zoo v Jockdorfu.
Tento rok nebyl pøíznivý pro jediný 
druh psovité �elmy chovaný v na�í 
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zoo � vlky høivnaté (Chrysocyon 
brachyurus). Samec Hobit bohu�el 
uhynul v dùsledku zauzlení støev.
V pavilonu �elem jsme byli nuceni pøi-
kroèit k eutanazii u samice medvìda 
malajského (Helarctos malayanus) 
Ajèi, která trpìla poruchou motoriky, 
a pitva následnì potvrdila po�kození 
cév mozku. Ajèi pøicestovala do na�í 
zoo v roce 1989 z Vietnamu jako malé 
medvídì. Celý �ivot pro�ila ve skupinì, 
ale nikdy se zde nerozmno�ila.
Velmi úspì�ný byl tento rok u levhar-
tù mand�uských (Panthera pardus 
orientalis). Dvì mladé samice, naroze-
né v roce 2011, putovaly do zoo v ang-

lickém Twycross a do ruského Rostova 
na Donu. V srpnu jsme se pak doèkali 
dal�ího mládìte od chovné samice 
Kiary. Potì�ující je fakt, �e se opìt 
jedná o samièku (foto 8). U levhartù 
snì�ných (Panthera uncia) jsme letos 
po dohodì s koordinátorem pozasta-
vili reprodukci, a samice Nima se tak 
bude moci spojit se samcem a� v dal�í 
sezonì. V tomto roce jsme odeslali 
jejího syna Panju, narozeného v roce 
2011, do anglického Broxbourne.
V rámci povodòové pomoci Zoo Praha 
pavilon o�il dvìma pra�skými zvíøecími 
osobnostmi. První z nich byla samice 
lva indického (Panthera leo persica) 

Aisha (foto 9), náv�tìvníci tak mìli 
po dobu dvou mìsícù mo�nost srov-
nat afrického a asijského lva v rámci 
jedné instituce. Druhým vzácným 
hostem byl samec tygra malajského 
(Panthera tigris jacksonii) Kawi, který 
se narodil v malajské zoo Lok Kawi 
na Borneu. Jedná se o jediného ne-
pøíbuzného tygra na zbytek evropské 
populace. Kawi v�ak v Praze vykazo-
val patologickou agresivitu vùèi v�em 
tamním samicím. My jsme doufali, �e 
zmìna prostøedí by mohla jeho cho-
vání upravit, a po dohodì s pra�skými 
kolegy jsme si ho zde ponechali a� do 
konce roku. V pavilonu jsme nechali 
instalovat kontaktní møí�, aby bylo 
mo�né pozorovat jeho chování k sami-
ci Indøe. Bohu�el, Kawi se i vùèi samici 
v na�í zoo projevoval nepøátelsky.
Po odchodu mladého samce levhar-
ta obláèkového (Neofelis nebulosa) 
do Zoo Novosibirsk jsme opìtovnì 
spojili ná� chovný pár. Samice pøi�la 
ihned do øíje a v záøí porodila opìt tøi 
mláïata. Samce jsme tentokrát pone-
chali se samicí bìhem celého odcho-
vu, jak doporuèuje manuál pro chov 
tohoto druhu. Tato varianta se nám 
v�ak neosvìdèila, nebo� samice krát-
ce po porodu pøi�la do øíje a postupnì 
ztratila o mláïata zájem.
V chovu gepardù (Acinonyx jubatus) 
se ani letos nepodaøilo dosáhnout 
dlouho oèekávaného cíle, tj. odchovu 
mláïat. Samice Suna i nadále odmí-
tala na�eho chovného samce. Na 
zaèátku roku jsme také museli utratit 
starého samce Inonga, kterému selha-
ly ledviny. Na podzim jsme dovezli dru-
hou chovnou samici jménem Noemi 
ze zoo v holandském Hilvarenbeeku, 
abychom tak zvý�ili �anci na úspì�-
nou reprodukci. Spojování se samcem 
plánujeme na jaro pøí�tího roku.
Na úseku kopytníkù se úspì�nì re-
produkovaly oba druhy koòovitých. 
U vzácných oslù somálských (Equus 
africanus somalicus) jsme získali 
mláïata od dvou samic (foto 10). 
Stádo zeber Hartmannové (Equus 
zebra hartmannae) se rozrostlo o ètyøi 
mláïata, pøièem� dvì z nich jsou po 
geneticky cenném høebci Eddim. Na 
podzim jsme také odeslali mladého 
høebce Dendu do francouzského 
Montpellier. Denda pochází z na�e-
ho chovu a je otcem zbylých dvou 
leto�ních mláïat. Naopak k nám do-
putoval nový høebec Hodari ze samèí 
skupiny v Zoo Landau. Ten bude do 
budoucna pøipou�tìt klisny, které od-
mítá høebec Eddi.
Mládì se narodilo i lamám krotkým 

6
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(Lama glama) a celkem sedm mláïat 
odchovaly i lamy alpaky (Vicugna 
pacos).
V chovu jelenovitých se daøilo 
u sikù vietnamských (Cervus nippon 
pseudaxis), zde byla úspì�nì odcho-
vána tøi mláïata. U munt�akù malých 
(Muntiacus r. reevesi) mládì odcho-
vala pouze jedna ze dvou chovných 
samic. V prùbìhu roku uhynul chovný 
samec, nového plemeníka jsme získali 
ze Zoo Liberec.
K nepøíznivému vývoji do�lo u na�ich 
jelenù bìlohubých (Cervus albiro-
stris). V dùsledku úrazu zde uhynula 
jedna z chovných samic a kadáver 
byl odeslán na preventivní vy�etøení 
do SVÚ. Kultivací odebraných vzorkù 
byl identifikován pùvodce paratuber-
kulózy. Proto�e se jedná o nákazu, 
kterou je povinné hlásit, bylo celé 

stádo uzavøeno do karantény. Po první 
sérii individuálního testování ji� dal�í 
pozitivní kusy nalezeny nebyly, a s nej-
vìt�í pravdìpodobností se tak jednalo 
o náhodný záchyt. Karanténní opatøe-
ní v�ak velmi zkomplikovala chovatel-
skou práci, nebo� nebylo mo�né zvíøa-
ta odesílat mimo zoo. V prùbìhu roku 
se stádo také rozrostlo o dvì mláïata.
U chovaných antilop se daøilo u vo-
du�ek leève (Kobus leche kafuensis), 
kde bylo odchováno jedno mládì. Po 
tøech mláïatech odchovaly antilopy 
jelení (Antilope cervicapra) a antilo-
py nilgau (Boselaphus tragocamelus).
Významným poèinem leto�ního roku 
bylo spu�tìní nového programu pro 
evidenci zvíøat ZIMS (Zoological Infor-
mation Management System). ZIMS 
nahradil dosud pou�ívaný ARKS. Nový 
program funguje jako on-line aplika-

ce a umo�òuje mnohem detailnìj�í 
záznamy dat o chovaných zvíøatech. 
Tento krok znamenal sjednocení 
v�ech internì pou�ívaných databází, 
a do�lo tak k zásadnímu zlep�ení ve-
dení evidence zvíøat.
V rámci odborné èinnosti se pracov-
níci úseku chovu v roce 2013 zúèast-
nili jednání odborných komisí UCSZOO 
pro primáty a koèkovité �elmy v Zoo 
Jihlava, pro papou�ky v Zoo Ohra-
da, komise pro oboj�ivelníky a plazy 
v Zoo Praha, pro jelenovité, ovce a kozy 
v Zoo Brno, pro ploutvono�ce v Zoo 
Chomutov a komise pro evidenci, ko-
òovité a transporty zvíøat v Kostelci nad 
Èernými lesy. Vedoucí zoologického 
oddìlení se zúèastnila výroèní konfe-
rence EAZA, která se letos konala ve 
skotském Edinburghu.

8 9
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Veterinární péèe
MVDr. Renata Po�ivilová

Veterinární péèi v zoo zaji��uje ji� nìko-
likátým rokem Sdru�ení veterinárních 
lékaøù a slu�eb. I v roce 2013 zahr-
novala preventivní a léèebnou péèi 
o chovaná zvíøata, dále provádìní 
pitev, oznaèování zvíøat (foto 1) a také 
zaji�tìní odbìru vzorkù pro potøeby 
dal�ího vy�etøení. Souèástí práce je 
rovnì� vedení evidence preventivní 
a léèebné péèe v zoo, kontrola pro-
vádìných DDD opatøení (dezinfekce, 
dezinsekce, deratizace) a dozor nad 
pøípravou a skladováním krmiv pro 
zvíøata. Vzhledem k tomu, �e souèástí 
zoo je i Centrum pro zvíøata v nouzi, 
vztahuje se veterinární péèe i na nì. 
Z dùvodu roz�íøení kapacity cent-
ra do�lo k navý�ení provádìných 
léèebných i preventivních úkonù 
a s tím souvisejícímu zvý�ení nákladù 
na veterinární péèi. V zoo také pod do-
zorem veterinárních lékaøù pravidelnì 
vykonávají praxi studenti veterinárních 
oborù, pøedev�ím vysoko�kolských. 
Praxe bývají zamìøeny na léèebnou 
péèi o nedomestikované druhy zvíøat.
Preventivní veterinární péèe je 
provádìna v souladu s plánem 
periodických vy�etøení, vakcinací 
a zdravotních zkou�ek splòujících po-
�adavky Státní veterinární správy ÈR 
i doporuèení veterinární komise EAZA. 

1
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Stejnì jako v pøedchozích letech i le-
tos jsme dvakrát provedli preventivní 
plo�né odèervení v�ech zvíøat a dal�í 
odèervení jsme provádìli dle potøeby. 
Parazitologickou situaci pravidelnì 
kontrolujeme, a to vy�etøováním vzorkù 
trusu pøevá�nì v na�í vlastní laboratoøi. 
Souèástí prevence jsou vakcinace, 
hlavnì �elem a koòovitých. Vakcina-
ce ostatních druhù provádíme podle 
nákazové situace. V leto�ním roce 
jsme provedli 72 vakcinací (foto 2).
Ani letos se nám nevyhnula smut-
ná povinnost ukrátit trápení starým 
a dlouhodobì nemocným zvíøatùm. 
Takto nás opustila samice medvì-
da malajského Ajèi, gepard Inongo 
a koèkodan Filoména. Ostatním geria-
trickým pacientùm dáváme podpùrné 
léky, vitamíny a upravujeme jim stravu 
a podmínky chovu pro zkvalitnìní po-
sledních let jejich �ivota. Obèas u nich 
musíme provádìt i zubaøské zákroky. 
V lednu jsme v celkové anestezii 
o�etøovali samce makaka kápového 
Vencu, kterému jsme museli zka�ené 
zuby vytrhnout a u zbylých odstranit 
zubní kámen. V listopadu jsme zase 

v celkové anestezii o�etøili samce osla 
somálského Oga, kterému ji� nìkteré 
stolièky vypadly a zbývající pøerùsta-
ly, tak�e musely být zbrou�eny, aby 
mohl nadále bez problémù pøijímat 
potravu.
Z dal�ích pøípadù stojí za zmínku 
o�etøení výra velkého pøivezeného do 
Centra pro zvíøata v nouzi mìstskou 
policií. Celkovým vy�etøením jsme zjistili 
vyèerpání zvíøete, vyhublost a zlomeni-
nu køídla. Výr vá�il pouze 1,2 kg. Pøes 
v�echna rizika �patného zdravotního 
stavu jsme výra uspali a provedli os-
teosyntézu zlomené kosti, doplnìnou 
cerklá�emi. Probouzení výra po opera-
ci trvalo déle. Druhý den v�ak ji� sám 
zaèal pøijímat potravu a antibiotika. Po 
mìsíci u� vá�il 2,5 kg a zaèal pøelétat 
po voliéøe. Za dal�í mìsíc jsme kont-
rolním rentgenem zjistili, �e kost srostla, 
a mohli jsme dráty a cerklá�e odstra-
nit. Momentálnì je výr stále ve voliéøe 
a èeká na jaro, aby mohl být vypu�tìn 
zpátky do pøírody.
I na�i nejmen�í chovanci obèas maro-
dí. Tak jsme pøi preventivním vy�etøení 
�abek rodu Theloderma stellatum zjistili 

3

pomìrnì nové onemocnìní � chytri- 
diomykózu. Je to záva�né onemoc-
nìní oboj�ivelníkù zpùsobené houbou 
Batrachochytridium dendrobatidis 
a v souèasnosti je ji� roz�íøené na v�ech 
kontinentech kromì Antarktidy. Kvùli 
tomuto onemocnìní ji� celosvìtovì 
vyhynulo zhruba 35 druhù oboj�ivelní-
kù. Na�tìstí máme k dispozici úèinné 
léky, tak�e jsme na�e �abky opakova-
nì koupali v léèivé lázni. Kontrolní vy-
�etøení dopadla dobøe a houbového 
onemocnìní jsme se úspì�nì zbavili.
Kuriózní pøípad jsme øe�ili uprostøed 
léta. Na�emu mladému sameèkovi 
makaka kápového Glumovi otekla 
tváø. Stav se do druhého dne nezmì-
nil. Pøistoupili jsme tedy k odchytu 
a vy�etøení v celkové anestezii. K na-
�emu velkému pøekvapení byl �otok� 
zpùsoben peckou broskve, kterou si 
sameèek nacpal do lícní torby (foto 
3 a 4). Pecka se mu tam zasekla 
a nebyl schopen si ji sám vyndat. Ten-
to �zákrok� nevy�adoval �ádnou dal�í 
medikaci.

4
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Èinnost Centra pro zvíøata v nouzi
Jaroslava Je�ková

Èinnost Centra pro zvíøata v nouzi se 
od minulých let nijak zvlá�� neli�ila. 
V leto�ním roce pro�lo centrem cel-
kem 561 psù, z toho 262 psù bylo vrá-
ceno zpìt majitelùm, dále jsme pøijali 
245 koèek, z nich� 133 jsme vrátili do 
lokality nebo jim na�li nový domov.
Pokraèujeme v èipování na�ich svìøen-
cù a vytváøení vlastní databáze èipù. 
Neustále nará�íme na skuteènost, �e 
noví majitelé zvíøat adoptovaných 
u nás nejsou dùslední a nepøihlásí si 
zvíøe na pøíslu�ném obecním úøadì 
èi do nìkteré z databází èipovaných 
zvíøat, které jsou provozovány v Èeské 
republice. V centru nám pak zùstá-
vají oèipovaní psi, které nedoká�eme 
vrátit majitelùm. Takto aspoò máme 
zaevidovaná zvíøata, která ji� jednou 
na�ím centrem pro�la, a pokud jsou 
pøihlá�ena, jsme schopni zvíøe maji-
teli vrátit. Mezi nejèastìj�í veterinární 
úkony patøila hlavnì vakcinace psù, 
èipování a léèba rùzných prùjmových 
a virových onemocnìní (foto 1).
I tento rok jsme se vìnovali propagaci 
centra na rùzných akcích, které jsou 
urèeny pro útulky. Zúèastnili jsme se 
napø. Útulek Festu, na který jsme ka�do-
roènì zváni, nebo umís�ovací výstavy 
pro psy a koèky s názvem Sen zvíøat 
v Praze-Vinoøi. Tìchto akcí se s námi 
úèastní i na�i dobrovolní venèitelé, kte-
øí se tak uèí lásce ke zvíøatùm a péèi 
o nì (foto 2).

V èervnu roku 2013 zasáhla Ústí nad 
Labem povodeò a do na�eho centra 
bylo pøevezeno ze záplavových oblas-
tí 34 psù a 6 koèek. Centrum je umístilo 
zdarma vèetnì lékaøské péèe, která 
u nich byla potøebná. Náklady centru 
v plné vý�i uhradil Magistrát mìsta Ústí 
nad Labem. Jak voda opadala a �ivot 
jejich majitelù se vracel do normálu, 
byli postupnì v�ichni domácí mazlíèci 
vydáni zpìt do svých domovù.
Na�e centrum v roce 2013 roz�íøilo 
kapacitu pro umístìní psù. Bylo vy-
stavìno devìt nových kotcù (foto 3) 
a dva odchytové kotce té� pro mìst-

skou policii. Zamezilo se tak tomu, �e 
odchycená zvíøata se dostávají pøímo 
do karanténních kotcù, kde jsou vysta-
vena vysokému nákazovému riziku. 
Mnohdy nejsou jejich majitelé peèliví 
a nemají psy oèkované, pøitom nákaza 
nìkterými psími chorobami, jako napø. 
parvovirózou, mù�e být i smrtelná.
V nìkterých nových kotcích jsou vyhøí-
vané podlahy a misky, èím� se výraz-
nì zkvalitnil pobyt svìøencù v centru. 
Zároveò se v�echny kotce dovybavily 
výhøevnými deskami do bud, tak�e je 
momentálnì máme úplnì ve v�ech 
kotcích.

1
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3

Pøíjem psù do péèe od 1. 1. do 31. 12. 2013

pøíjem psa od obèana mìsta 143

pøíjem psa � jiná obec 17

pøíjem psa � mìstská policie 370

pøíjem psa � mìsto - MVDr. Linzmayer 25

pes uvázaný u centra 6

Celkem psù 561

Výdej psù z péèe od 1. 1. do 31. 12. 2013

výdej psa obèanu mìsta k adopci 236

výdej psa majiteli zpìt po odchycení 262

psi utracení pro zranìní èi neléèitelnost 16

psi ukradení z areálu 3

psi uhynulí na úraz èi nemoc 22

psi uteklí z areálu 2

Celkem psù 541

Léèba psù po dobu jejich pobytu 
a vakcinace od 1. 1. do 31. 12. 2013

aplikace èipu ISO 205

oèkování proti vzteklinì 220

odèervení zvíøete 230

odble�ení zvíøete 186

léèba antibiotiky, jiná léèba (úraz, ko�ní nem.) 142

kastrace psa 9

Výkonù celkem 992
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Náklady centra v roce 2013

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

Koèky pøijaté a o�etøené 
od 1. 1. do 31. 12. 2013

pøijaté koèky 245

vydané koèky 103

uhynulé koèky 40

utracené koèky 59

koèky vrácené do lokality 30

Pøehled léèby koèek od 1. 1. do 31. 12. 2013

vykastrované koèky 49

oèkování koèek proti vzteklinì 117

léèba zranìní èi jiných chorob 82

Financování centra v roce 2013

spotøeba materiálu 554 555 Kè

spotøeba energie 134 569 Kè

opravy a údr�ba 21 200 Kè

ostatní slu�by 250 240 Kè

ostatní náklady 3 547 Kè

mzdové náklady 550 777 Kè

zdrav. a soc. poji�tìní 222 471 Kè

cestovné 1 970 Kè

pøíjmy centra � adopèní popl., sponz. dary 493 797 Kè

dotace za rok 2013 1 092 000 Kè
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Projekt Pesisir Balikpapan, jeho� cílem 
je ochrana a dlouhodobì udr�itel-
né vyu�ívání ekosystému moøského 
pobøe�í a de�tných pralesù Balikpa-
panského zálivu ve Východním Ka-
limantanu (Indonésie), probíhá pod 
zá�titou Zoo Ústí nad Labem ji� od roku 
2007. V roce 2013 jsem strávil v Indo-
nésii �est mìsícù, po zbylou dobu se 
aktivitám v terénu vìnuje øada na�ich 
indonéských kolegù, se kterými jsem 
v pravidelném e-mailovém spojení. 
Mou snahou je po nìkolikaletém 
pùsobení v tomto regionu postupnì 
pøedávat co nejvíce úkolù a zodpo-
vìdnosti za program trvalé ochrany 
Balikpapanského zálivu do rukou 
indonéských spolupracovníkù. Tento 
proces ale potrvá je�tì nìkolik let.

Monitoring a spolupráce s úøady
Velkým úspìchem projektu Pesisir 
Balikpapan je program pravidelného 
mìsíèního monitoringu podstatné 
èásti pobøe�í a rychlé pøedávání ak-
tuálních zpráv úøadùm i nevládním 
organizacím. Díky tomu, �e v�ichni 
s minimálním zpo�dìním víme, co se 
v terénu právì dìje, mù�eme vèas 
reagovat dal�ími akcemi. Monitoring 
probíhá témìø bez pøeru�ení od roku 
2008 a u� se díky nìmu podaøilo za-
stavit nebo alespoò zpomalit nìkolik 
velmi ne�ádoucích projektù.
Dobrým pøíkladem je témìø úplný 

zánik farmového chovu krevet a ryb 
v Balikpapanském zálivu. Historicky byl 
chov krevet vùbec nejzáva�nìj�ím dù-
vodem mizení mangrovových pralesù 
nejen v na�em zálivu (foto 1 � autor 
Petr Slavík), ale i v celé Indonésii a ce-
losvìtovì. Farmový chov pøiná�í dobré 
zisky jednotlivcùm, výnosy ostatních 
rybáøù v�ak sni�uje, proto�e zdravé 
mangrovy jsou klíèovým faktorem pro 
celkovou produktivitu pobøe�ních eko-

systémù. Zatímco ov�em jinde v Indo-
nésii krevetí farmy nadále pøedstavují 
problém èíslo jedna, v Balikpapanu 
se bìhem posledních pár let situace 
zmìnila. Místní vláda se na nás zaèala 
obracet ohlednì posuzování �ádostí 
na budování nových krevetích farem 
a v minulých letech neschválila ani 
jedinou z nich. Nedochází ani k ilegál-
nímu zakládání farem, které bychom 
úøadùm okam�itì hlásili. K zániku 
farmového chovu krevet a ryb v Ba-
likpapanském zálivu ov�em pøispívají 
i dal�í okolnosti � rybáøi toti� koneènì 
zaèínají doceòovat varování, �e zdej�í 
pøírodní podmínky nejsou pro budo-
vání krevetích farem vhodné. Voda 
na podlo�í hnìdého uhlí je kyselá, 
bahno, ze kterého se stavìjí hráze, 
pøíli� snadno eroduje a z Japonska 
sem byla zavleèena viróza, která kre-
vety hubí. Desítky rybáøù zkrachovaly 
a do�ivotnì se zadlu�ily marnou 
snahou o zbohatnutí chovem krevet. 
Jejich farmy jsou postupnì opou�tìny 
a opìt zarùstají mangrovem, co� by se 
mìlo pozitivnì projevit na výdìlcích 
tìch rybáøù, kteøí ryby a krevety loví 
ekologicky �etrnìj�ím zpùsobem ve 
volných vodách.
Dílèích úspìchù se díky monitoringu 
podaøilo dosáhnout i pøi omezování 
dal�ího �íøení hnìdouhelných dolù 

1

2

Projekt Pesisir Balikpapan v roce 2013
Mgr. Stanislav Lhota, Ph.D.
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v Balikpapanském zálivu. Podaøilo se 
zastavit dvì tì�ební spoleènosti. Pa-
radoxnì nás v tom podpoøila spoleè-
nost PT Agro Indomas, zamìøená na 
produkci palmového oleje, se kterou 
jsme u� dlouhá léta ve sporu za to, 
�e ilegálnì odlesnila desítky kilometrù 
øíèních bøehù podél Balikpapanského 
zálivu. K tì�bì hnìdého uhlí a k budo-
vání pøekladi�� toti� mìlo docházet na 
území její koncese. Podpora ze strany 
jmenované korporace byla jedním 
z dùvodù, proè místní vláda nakonec 
tì�bu ani pøepravu uhlí pøes toto území 
nepovolila. Hnìdouhelné spoleènosti 
se nám podaøilo zastavit spojenými 
silami, konflikt se samotnou spoleè-
ností PT Agro Indomas ale pøetrvává. 
Po�adujeme od nich obnovu øíèních 
bøehù a moøského pobøe�í, které bylo 
palmami osázeno ilegálnì. K tomu 
v�ak pøes zdlouhavá jednání ani po 
dvou letech nedochází.

Kampanì, vyjednávání a soudní 
spory
Jednou z podmínek úspì�né spolu-
práce s indonéskými úøady je vytvoøení 
tlaku ze strany veøejnosti, která by mìla 
snahy o ochranu Balikpapanského zá-
livu podporovat. Tomuto úèelu slou�í 
kampaò.
Po roce 2011 jsme v dùsledku represí ze 
strany místní vlády za�ili propad aktivit 
nevládních ochranáøských organizací 
v Balikpapanu. Jejich roli v tomto kritic-
kém období pøevzalo mírnì anarchis-
ticky ladìné hnutí Pøátelé Balikpapan-
ského zálivu (Peduli Teluk Balikpapan). 
Témìø na dva roky se tato skupina 
mladých aktivistù, hlavnì z øad studen-
tù místních univerzit, stala základním 
pilíøem ochranáøských snah v Balikpa-

panském zálivu. Fórum s velkým nasa-
zením bojovalo proti plánu výstavby 
dálnice kolem Balikpapanského záli-
vu a proti zmìnám územního plánu, 
které zahrnují nepøijatelné roz�íøení 
prùmyslové zóny podél pobøe�í zálivu 
(foto 2 � autor Danang Sutobudi). Na 
konci roku 2012 ale zaèala kampaò to-
hoto hnutí pomalu vyhasínat a v roce 
2013 u� fórum pøestalo být aktivní. Ke 
konci roku 2013 jsme se prostøednic-
tvím série pøedná�ek, diskusí a výletù 
do terénu pokusili fórum znovu o�ivit. 
To se bohu�el nepodaøilo, proto�e 
pùvodní aktivisté fóra u� vìt�inou do-
studovali a nastoupili do zamìstnání, 
nìkteré studentky se provdaly a staly 
se �enami v domácnosti, dal�í èleno-
vé se odstìhovali a jiní u� kvùli rùzným 
konfliktùm nechtìjí navzájem spolu-
pracovat. Podaøilo se pøibrat øadu no-
vých zájemcù a kampaò za záchranu 
Balikpapanského zálivu nakonec 

pøece jen pokraèuje, ne u� ale v rámci 
zaniklého fóra Pøátelé Balikpapan-
ského zálivu, nýbr� v rámci programù 
nìkolika men�ích komunit. Hnutí roztøí�-
tìné mezi nìkolik organizací má sice 
nìkteré nevýhody, jde ale o skupiny 
lidí, kteøí se navzájem lépe znají a jsou 
více stmeleni pøátelskými vztahy, co� 
by mohlo zajistit dlouhodobìj�í trvání 
kampanì. K novým plánùm mladých 
aktivistù patøí podpisová kampaò, pro-
mítání filmu Gone with the Tide (který 
v roce 2011 natoèil dokumentarista 
Lutfi Pratomo v produkci fóra Pøátelé 
Balikpapanského zálivu a jen� u� na 
festivalech v Indonésii získal nìkolik 
ocenìní) a organizování výletù do 
Balikpapanského zálivu pro studenty 
støedních �kol a univerzit.
Souèasnì s úpadkem hnutí mladých 
aktivistù v�ak na�tìstí v Balikpapanu 
do�lo k opìtovnému o�ivení aktivit ne-
vládních organizací sdru�ených v tzv. 
Konsorciu, které díky nìkterým ambi-
ciózním novým èlenùm zaèalo po 
dvouletém útlumu opìt aktivnì 
podporovat ochranáøské snahy 
v zálivu. Ukazuje se, �e nìkteré en-
vironmentální pøípady u� nelze øe�it 
jinak ne� soudní cestou, a právì 
tady Konsorcium pøevzalo iniciativu. 
Zaèali jsme spolupracovat s právníky 
a s Právnickou fakultou Balik- papan-
ské univerzity. Velkou výhodou je, �e 
nìkteré mezinárodní nevládní orga-
nizace finanènì podporují aktivistic-
ky orientované indonéské právníky, 
aby se mohli bezplatnì anga�ovat 
v pøípadech, které souvisejí s netrans-
parentností a korupcí, co� se týká i Ba-
likpapanského zálivu. Prostøednictvím 
èlenských organizací Konsorcia jsme 
podali �alobu na guvernéra provincie 
Východní Kalimantan, starostu Balik- 
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papanu, úøad pro �ivotní prostøedí, 
regionální plánovací komisi, úøad pro 
místní rozvoj a firmu Wilmar. Jde o �alo-
bu ve vìci výstavby provinèní dálnice 
podél Balikpapanského zálivu. Dálni-
ce vede pøes ochranné pásmo podél 
pobøe�í zálivu a bøehù øek a dùle�ité 
dokumenty, napøíklad zhodnocení 
vlivu na �ivotní prostøedí (EIA) nebo 
dokumentace k územnímu a staveb-
nímu øízení, buï chybìjí, nebo jsou 
v rozporu s ostatní legislativou a reál-
ným dìním v terénu. Stavba dálnice 
byla prozatím (po prvních 700 me- 
trech poèáteèní výstavby) vzhledem 
k podané �alobì zastavena.

Ekologická výchova a ekoturismus
Zatímco cílem monitoringu, vyjedná-
vání, kampaní a soudních jednání je 
øe�it problémy, které se objevují právì 
zde a nyní, cílem ekologické výchovy 
a s ní souvisejícího ekoturismu je ovliv-
òovat spoleènost tak, aby v budoucnu 
k podobným konfliktùm nemuselo do-
cházet tak èasto.
V rámci na�eho programu ekologické 
výchovy nyní propracováváme expo-
zici Balikpapanského zálivu v KWPLH � 
vzdìlávacím støedisku na okraji mìsta 
Balikpapanu (foto 3), které jako hlavní 
náv�tìvnickou atrakci dr�í ve velkém 
pøírodním výbìhu nìkolik medvìdù 
malajských. Ti byli zabaveni ilegálním 
majitelùm a nebylo mo�né vypustit je 
zpìt do volné pøírody. Expozice Balik-
papanského zálivu, vytvoøená v roce 
2011, má podobu 14 informaèních 
tabulí, ale prozatím nevzbudila pøíli� 
velký ohlas. Indonésané toti� velmi 
neradi ètou, navíc ti�tìného materiálu 
je v KWPLH pro bì�ného náv�tìvníka 

k dispozici u� pøíli� mnoho. Proto jsme 
se spoleènì s prùvodci z KWPLH 
dohodli udìlat expozici Balikpapan-
ského zálivu více interaktivní. Ka�dou 
sobotu, nedìli a státní svátek se vedle 
informaèních tabulí bude promítat 
film o zálivu (Gone with the Tide) 
a bude následovat diskuse a spo-
leèná prohlídka expozice. V brzké 
budoucnosti by se v rámci tohoto 
programu mìly prodávat také lístky 
na výlety do Balikpapanského zálivu. 
Proto�e KWPLH nav�tíví roènì pøibli�nì 
50 tisíc náv�tìvníkù, je tak mo�né oslo-
vit velký poèet lidí.
Ekoturistický program, který v Balikpa-
panském zálivu probíhal u� dva roky, 
za�il v roce 2013 propad na pouhých 
100�200 náv�tìvníkù roènì (zatímco 
kapacita a dlouhodobý cíl je 1000 
náv�tìvníkù roènì). Bylo proto nutné 
zásadnì pøehodnotit dosavadní stra-
tegii a zapojit nové organizace s rùz-
ným zamìøením. Do zaèátku roku 2014 
se tak do programu zapojily celkem tøi 
organizace. Sdru�ení Landing, které 
jsme zalo�ili pøed dvìma lety, se zamì-
øuje hlavnì na program ve �kolách, 
ale v omezené míøe provozuje i výlety 
do zálivu pro studenty a turisty. Druhá 
místní organizace � Wapela � se do 
ekoturistického projektu zapojila na 
konci roku 2013 a zamìøuje se hlavnì 
na movité turisty a na oficiální náv�tì-
vy, stejnì tak jako na mediální pro-
pagaci Balikpapanského zálivu. Její 
zatím nejvìt�í zdej�í akcí je organizo-
vání výletního programu pro úèastníky 
dermatologického kongresu, který se 
bude v Balikpapanu konat. Tøetí orga-
nizací je cestovní kanceláø Parakayu, 
kterou jsme zalo�ili spoleènì s týmem 

KWPLH a dal�ími místními ochranáøi. 
Parakayu se zamìøí spí�e na �masový� 
turismus, èím� je mínìno nìkolik set 
náv�tìvníkù roènì, a to z velké èásti 
Indonésanù. Výdìlky Parakayu by 
mìly pomoci financovat kampaò za 
záchranu Balikpapanského zálivu.

Výzkum
Výzkumné aktivity v Balikpapanském 
zálivu nebyly v roce 2013 prioritou, nic-
ménì i tak se uskuteènily alespoò dvì 
men�í studentské práce. Krisna Aditya 
Suharto, student Právnické fakulty Balik- 
papanské univerzity, shromá�dil data, 
vypracoval a obhájil bakaláøskou prá-
ci na téma �Právní ochrana mangrovù 
v prùmyslové oblasti Kariangau�, v ní� 
analyzuje pøedev�ím mo�né strategie 
�aloby na dvì továrny na zpracování 
palmového oleje v Balikpapanském 
zálivu. Krisna i nadále spolupracuje 
s týmem, který v zálivu provádí pra-
videlný mìsíèní monitoring, plánuje 
zalo�ení vlastní nevládní organizace 
a my doufáme, �e v nìm tak získáme 
nového právního poradce. Druhou 
studentskou prací byl výzkum Anggi 
Prayogiho, studenta Zemìdìlského 
institutu v Bogoru, který se vìnoval vli-
vu plánovaného projektu mostu pøes 
ostrov Balang a dálnice, která má vést 
kolem Balikpapanského zálivu, na po-
pulaci delfínù orcel tuponosých (foto 
4 � autor Yk Rasi). Anggi právì zpra-
covává shromá�dìná data. Tøetím 
studentem, který se svou prací v zálivu 
teprve zaèíná, je Mahdaleny, poslu-
chaèka Univerzity Gadjah Mada v Yo-
gyakartì (ale také úøednice provinèní 
vlády v Samarindì), která se bude 
vìnovat tématu nièení mangrovù 
v Balikpapanském zálivu z legislativní-
ho hlediska.
Balikpapanský záliv je vzhledem ke své 
snadné dostupnosti ideálním místem 
pro studentské práce a tento poten-
ciál bychom rádi maximálnì vyu�ívali 
i do budoucna. Proto jsme zahájili prv-
ní roèník terénního kurzu pro vysoko-
�kolské studenty, jeho� cílem je pøed-
stavit jim metody výzkumu opic kahau 
nosatých, delfínù orcel tuponosých 
a vegetace mangrovù a také sezná-
mit je s �ivotem místní rybáøské komu-
nity. Prvního roèníku kurzu se úèastnilo 
28 studentù a uèitelù ze Singapuru 
(organizátorem byla Zoo Singapore). 
Kurz se bude opakovat ka�doroènì 
pro rùzné indonéské i zahranièní uni-
verzity, pøièem� indoné�tí studenti by 
v pøí�tích letech mìli tvoøit minimálnì 
jednu tøetinu úèastníkù. Druhý roèník 
kurzu probìhne ve spolupráci s èes-

5



18

kými univerzitami. Jeho organizátorem 
se stane Zoo Ústí nad Labem, partne-
rem je Èeská zemìdìlská univerzita 
v Praze-Suchdole.
Vzhledem k intenzivním ochranáø-
ským konfliktùm v Balikpapanském 
zálivu a z dùvodu, �e by místní vláda 
mohla zaèít hrozit odnìtím povolení 
k výzkumu pro zahranièní úèastníky, 
jsme se v�ak rozhodli pøesunout pro-
gram výzkumu kahau nosatých (foto 
5 � autor Gabriella Fredriksson) na 
klidnìj�í lokalitu. Celkem tøikrát jsem 
nav�tívil distrikt Berau, projel nìkolik 
rùzných primatologicky zajímavých 
lokalit a jako mo�nou novou lokalitu 
pro pøí�tí výzkum jsem vybral záliv Su-
laiman zhruba tøi dny cesty severnì od 
Balikpapanského zálivu. První výzkum 
kahau v zálivu Sulaiman je plánován 
na rok 2015.

Palmový olej
Odlesòování za úèelem pìstování 
palmy olejné (foto 6 � autor Michal 
Galik) se pøed nìkolika lety dostalo do 
centra problematiky ochrany pøírody 
v Indonésii a ani Balikpapanský záliv 
není výjimkou. I nadále zdlouhavì jed-
náme s nìkolika palmaøskými spoleè-
nostmi o mo�nostech nápravy �kod, 

které v zálivu zpùsobily. Spor s firmou 
Wilmar je ve stadiu stí�nosti u RSPO 
(Roundtable on Sustainable Palm Oil), 
co� pro tuto spoleènost znamená po-
zastavení certifikace jejích produktù 
na mezinárodním trhu. Jednání zatím 
nevede k �ádnému zvratu, proto jako 
alternativní mo�nost pøipravujeme 
také �alobu na vládní úøady, které 
Wilmaru vydaly pøíslu�ná povolení. 
Jednání s druhou spoleèností, ji� døíve 
zmínìnou PT Agro Indomas, zatím není 
ve fázi oficiální stí�nosti (to znamená, 
�e proces jejich certifikace zatím není 
pozastaven). Firma nedávno oznaèila 
výsledky na�eho monitoringu vèetnì 
fotografií za zfal�ované. Proto jsme 
jejich vedení po�ádali o spoleènou in-
spekci plantá�e, pøi ní� se podaøilo po-
dezøení ze zfal�ování evidence vyvrátit. 
S firmou jsme se domluvili na roèní 
lhùtì, a pokud do té doby nedojde ke 
zmìnì (obnova ilegálnì odlesnìných 
øíèních bøehù), podáme rovnì� stí�nost 
u RSPO. Tøetí firma, se kterou máme 
v Balikpapanském zálivu dlouhodobé 
spory, je Kencana Agro Ltd. Ta není 
èlenem RSPO, a je proto velmi obtí�né 
vyvíjet na ni tlak. Nicménì poslední 
prùzkum odhalil, �e jejím klíèovým 
partnerem je spoleènost Louis Dreyfus 

Co., která èlenem RSPO je. I zde tedy 
plánujeme podání stí�nosti a podob-
ný postup jako v pøípadì Wilmaru.
Ve sporu s Wilmarem v�ak do�lo k zá-
sadnímu zvratu dne 5. prosince 2013, 
kdy spoleènost podepsala závazek 
k okam�itému zastavení kácení pra-
lesù s vysokou ochranáøskou hodno-
tou. Závazek byl uzavøen za podpory 
Greenpeace, The Forest Trust (TFT) 
a nejvìt�ího odbìratele palmového 
oleje � firmy Unilever. Balikpapanský 
záliv spadá do kategorie lesa s vyso-
kou ochranáøskou hodnotou, proto by 
mìl Wilmar okam�itì zastavit ve�keré 
své dal�í plány v této oblasti. K tomu 
v�ak bohu�el nedo�lo. Wilmar se toti� 
pokusil svùj závazek vùèi Balikpapan-
skému zálivu obejít tím, �e bez úèasti 
ochranáøských organizací provedl 
zhodnocení pralesa v rámci své 
koncese a do�el k závìru, �e �ádnou 
ochranáøskou hodnotu nemá. Dne 11. 
února 2014 sepsalo celkem 18 místních 
organizací a výzkumníkù, kteøí k jed-
nání nebyli pøizváni, protestní dopis, 
který jsme odeslali firmì Wilmar, orga-
nizacím, jako jsou RSPO, Greenpeace 
nebo TFT, a také médiím. Balikpapan-
ský záliv se tak stává místem, ve kterém 
se zaèíná psát velmi dùle�itá kapitola 
v historii ochrany pøírody v Indonésii.
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Chov drsnoko�ky thajské 
(Theloderma stellatum) 
Dagmar Tou�ová

Drsnoko�ka thajská (Theloderma stel-
latum) je druh �áby vedený v Èervené 
knize v kategorii �témìø ohro�ený� 
(near threatened), proto�e rozsah jeho 
výskytu není pravdìpodobnì vìt�í ne� 
20 000 km� a jeho populace neustále 
klesá. Dùvodem je zhor�ující se kvalita 
stanovi�� vlivem tì�by døeva a roz�iøo-
vání zemìdìlství. Tato �abka pochází 
z oblastí jihovýchodního Thajska 
(Khao Sebab), je zmiòována popu-
lace v ji�ním Vietnamu (národní park 
Cat Tien) a pøedpokládaný výskyt je 
i v Kambod�i. Pøírodními stanovi�ti jsou 
subtropické a tropické vlhké ní�inné 
i horské lesy a kauèukové plantá�e. 
Výskyt byl zaznamenán ve vý�kách 
50�1200 m n. m., jak na zemi, tak i vyso-
ko v korunách stromù.
Theloderma stellatum je spolu s ostat-
ními 16 známými druhy rodu Theloder-

ma velice zajímavou �abkou. Patøí do 
rodiny létavkovitých � Rhacophoridae, 
je hnìdoèerná, dorùstá velikosti cca 
3 cm, kù�i má vzorem i strukturou po-
dobnou drsné stromové kùøe a díky 
ní na stromì i v podrostu predátorùm 
dokonale splývá s podkladem. Tento 
druh sná�í vajíèka do dutin tlejících 
stromù zaplavených de��ovou vodou. 
Pulci se �iví organickými zbytky � listím, 
mrtvým hmyzem i výkaly dospìlých 
�ab.
Podle informaèního systému ISIS 
z 9. 1. 2014 (resp. z 31. 12. 2013) chová 
tuto �abku v celé Evropì 15 zoologic-
kých zahrad. Zoo Ústí nad Labem je 
jediná z èeských zoologických zahrad, 
která tyto �abky chová a do dne�ního 
dne i úspì�nì odchovává.
Na�e zahrada získala 10 témìø do-
spìlých jedincù ze Zoo Riga v roce 

2009. �abky mìly ji� velikost kolem 
2,5 cm. Byly umístìny v zázemí pavilo-
nu exotária v plastových boxech o roz-
mìru 50 x 40 x 30 cm (d x � x v), v misce 
s 3cm hladinou mìkké vody o rozmì-
ru 20 x 15 x 8 cm (d x � x v), v ní� byl 
umístìn vìt�í kámen a kousek rostliny 
rodu Scindapsus. Krabièka byla zcela 
pokryta kousky korkové kùry (foto 1). 
�abky opou�tìly krabièku s vodou jen 
v noci pøi krmení.
Substrátem v teráriu byl �tìrk o velikosti 
0,3�0,8 cm, jako úkryty slou�ily pøepù-
lené skoøápky kokosových oøechù, kor-
ková kùra a opìt rostlina Scindapsus. 
Terárium osvìtlovala záøivka Philips 
Master TL D58W/840 a UVB záøivka Nar- 
va Reptilight LT 18W, 60 cm, umístìné 
15 cm nad teráriem. Teplota se pohy-
bovala v rozmezí 23�25 °C, krmnou 
dávku tvoøili malí cvrèci a nelétavé 

1



20

mu�ky Drosophilahydei poprá�ené pøi 
ka�dém krmení (tøikrát do týdne) mi-
nerálnì-vitaminovým pøípravkem pro 
pralesnièky a jiné drobné oboj�ivelní-
ky Dendrocare. Terárium bylo roseno 
mìkkou vodou ka�dý den.
Po poèáteèních peripetiích a nezda-
rech pøi odchovu mladých �abek do 
konce roku 2009 zùstaly a dospìly jen 
3 �abky, které se staly zakladatelkami 
na�eho chovu. Na pøelomu let 2009 
a 2010 byla k na�í radosti zji�tìna první 
snù�ka vajíèek na stìnì odchovné 
krabièky s vodou, asi 0,5�1 cm nad 
hladinou, a od té doby dochází 
k pravidelným snù�kám s dvou- a� tøí-
mìsíèní odpoèinkovou pauzou, vìt�i-
nou bìhem podzimu a zimy (foto 2).
Pøi chovu se velice osvìdèilo pøidává-
ní velmi slabého výluhu z 1�2 suchých 
dubových listù a 2 ol�ových �i�tièek 
na 1,5 litru mìkké vody, který má pro-
kázané antibakteriální, protiplísòové 
a desinfekèní úèinky. Tímto výluhem se 
doplòuje voda pøi výmìnì 1/3 vody 
v krabièce s �abkami jedenkrát týdnì 
nebo podle potøeby (tento druh nemá 
rád èastou výmìnu vody). Ke krmení 
pulcù pou�íváme granulované krmivo 

pro akvarijní rybky New Life Spectrum 
Marine Fish Formula, nejmen�í velikost 
1 mm, výrobce New Life USA, dále 
vloèkové krmivo pro tropické rybky Te-
tra Pro Algae a Tetra Pro Energy, mra-
�ené krmivo cyklop, spaøený list salátu, 
polníèku, �penátu i rukoly, namoèený 

suchý dubový list, který pulci okusují.
V Zoo Riga odchovávali rùznì staré 
pulce spoleènì s rodièi, s vajíèky 
i s ji� skoro metamorfovanými jedinci. 
Podle tohoto pøíkladu se nám v�ak 
nedaøilo odchovávat v�echny pulce. 
Ze snù�ky napø. pìti vajíèek se tak po-
daøilo dovést do konce metamorfózy 
jen jednoho, nìkdy dva pulce. Buï se 
vajíèka zaplísnila, nebo dospìlí jedinci 
nalepená vajíèka strhli do vody, kdy� 
lovili hmyz. Èerstvì vykulené puleèky 
hned nebo do 1�2 dnù se�rali star�í 
pulci, i kdy� v odchovné krabièce bylo 
dost úkrytù a potrava byla podávána 
na více místech. Ménì pravdìpo-
dobným dùvodem bylo i to, �e malí 
puleèci mohli trpìt hladem, proto�e 
jim potravu konzumovali star�í pulci 
(pulci se ov�em �iví i výkaly rodièù 
a okusují dubové listy). Mo�né je i to, 
�e døíve narození pulci mohou do 
vody vyluèovat hormony, které brání 
ve vývoji mlad�ích pulcù. K úhynùm 
také docházelo pøi rosení celého terá-
ria, co� zpùsobovalo i vlhèení vajíèek 
a neustálé poru�ování vajeèného 
obalu, jeho� stìny se tenèily, a mláïa-
ta se vykulila do vody pøíli� brzy. Toto se 
èasem potvrdilo.
V souèasné dobì tedy odchováváme 
pulce v krabièkách, které se pou�ívají 
na tøídìní �roubkù (foto 3 a 4). Máme 
dvojí zpùsob: buï pøesuneme vajíè-
ka do organizéru ihned po snesení 
a udr�ujeme jen velmi nízkou hladinu 
vody tak, aby vajíèka nevysychala 
a vývoj byl pomalej�í, co� puleèkùm 
více prospívá, nebo necháme vývoj 
probìhnout u rodièù, snù�ku nerosí-
me, poèkáme, a� malí puleèci spad-
nou do vody, a potom je postupnì 
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oddìlíme po jednom do organizéru 
s mìkkou �ol�ovou� vodou a kouskem 
dubového listu (foto 5).
Bìhem prosince 2012 se ji� zaèali 
úspì�nì mno�it i jedinci F1 generace, 
pokraèovali zdárnì i v roce 2013.

Pøíklad prùbìhu metamorfózy
1. den: snù�ka 5 èerných vajec, 25 °C, 
snesena na stìnu krabièky
3. den: ji� jsou vidìt malincí puleèci 
(foto 6)
9. den: vykulil se první puleèek 
(foto 7)
48. den: prvnímu puleèkovi se objevují 
zadní nohy (foto 8)
60. den: prvnímu puleèkovi se objevují 
pøední nohy (foto 9)
64. den: první puleèek je u� skoro �ab-
ka, má je�tì asi 1 cm dlouhý ocásek 
(foto 10)
Bìhem dal�ích 3�4 dnù ocásek mizí 
úplnì, a metamorfóza je tak dokonèe-
na (foto 11).

Zajímavostí je, �e pulci, kterým se vyvi-
nuly pøední i zadní nohy, ale mají je�tì 
i ocásek, mají na patách a na zadeè-
ku bílé skvrny, jakoby odbarvenou 
kresbu, která jim pøetrvává a� do stáøí 
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asi 1,5 roku (foto 12), a poté ji� dostá-
vají stejnou barvu jako rodièe. Prùbìh 
metamorfózy není u v�ech pulcù stej-
nì dlouhý.
Z pøilo�ené tabulky vyplývá, �e neu-

Analýza snù�ek drsnoko�ek thajských (Theloderma stellatum) únor�listopad 2013

Skupina è. 1. � chovný pár 1,1

èíslo datum ks °C UMÍSTÌNÍ
ZTRÁTA VAJÍÈEK VYKULENÍ ÚHYN

ÚPLNÁ 
METAMORF.

ks datum pøíèina ks datum ks datum pøíèina ks datum

1 6. 2. 2 26
list 

scindas.
2 13. 2. 2 13. 2.

vajíèka 
byla 

hodnì 
malá

2 19. 2. 5 25 voda 3 23. 2. zaplísnìní 2 28. 2. 2 3. 5.

3 23. 2. 2 25
stìna 

krabièky
2 6. 3. 2 26. 4.

4 9. 3. 5 24
list 

scindas.
5 12. 3. zaplísnìní

5 11. 4. 11 24
list 

scindas.
6 15. 4. neoplozena 5 22. 4. 4 30. 4.

puleèci 
byli 

drobní
1 28. 6.

6 16. 4. 4 26 kùra 4 28. 4. 4 5. 7.

7 21. 4. 7 25
stìna 

krabièky
5 23. 4.

sjela do 
vody

2 3. 5. 2 18. 7.

8 22. 4. 6 26 kùra 3 25. 4. zaplísnìní 3 5. 5. 3 20. 7.

9 2. 5. 5 25
stìna 

krabièky
5 13. 5. 1 14. 5.

puleèek 
byl 

drobný
4 22. 7.

10 4. 5. 4 25 do vody 2 6. 5. neoplozena 2 14. 5. 2 24. 7.

11 13. 5. 5 25
stìna 

krabièky
3 14. 5. zaplísnìní 2 23. 5. 2 2. 6.

puleèci 
byli 

drobní

12 20. 5. 4 26 kùra 4 29. 5. 4 10. 8.

13 23. 5. 6 25
stìna 

krabièky
3 25. 5.

sjela do 
vody

3 4. 6. 1 5. 6.
puleèek 

byl 
drobný

2 15. 8.

14 27. 5. 3 25 kùra 2 30. 5. neoplozena 1 6. 6. 1 19. 8.

15 30. 5. 4 26 do vody 2 31. 5. zaplísnìní 2 10. 6. 2 11. 6.
puleèci 

byli 
drobní

16 6. 6. 5 25
stìna 

krabièky
5 17. 6. 5 26. 8.

17 28. 9. 4 24
stìna 

krabièky
1 29. 9. zaplísnìní 3 7. 10. 3 15. 12.

18 9. 10. 4 25
stìna 

krabièky
4 18. 10. 4 29. 12.

19 12. 10. 2 25 voda 2 20. 10. 2 31. 12.

20 8. 11. 10 26
stìna 

krabièky
5 9. 11. neoplozena 5 18. 11. 1 24. 12.

se�rán 
star�ími 

pulci

stálé odebírání èerstvì snesených 
vajíèek a nemo�nost starat se o po-
tomstvo nutí chovný pár k opìtovným 
snù�kám ve velice krátké dobì. Kvùli 
obavì z vysílení chovných jedincù 

jsme proto pøikroèili k tomu, �e nechá-
váme vykulené puleèky spolu s rodièi 
a� do zaèátku metamorfózy, potom je 
ji� oddìlujeme. Intervaly mezi snù�ka-
mi se tak prodlou�ily.
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Narození a odchov ètyø zeber Hartmannové
Ing. Pavel Král

Ke konci roku 2011 byl zprovoznìn 
nový, dlouho oèekávaný pavilon pro 
zebry Hartmannové. Kromì výraz-
ného zlep�ení chovných podmínek 
a celkové pohody zvíøat jsme oèeká-
vali, jak se to projeví na rozmno�ování 
a odchovu zeber. V roce 2012 se zde 
dvìma nejzku�enìj�ím klisnám narodi-
la první dvì høíbata. My jsme potøebo-
vali zapojit do reprodukce i klisny, které 
doposud høíbì nemìly.
Podle na�ich zji�tìní trvá u zeber 
Hartmannové bøezost 360�382 dní, 
pøièem� pøi krat�í bøezosti se rodí klis-
nièka, pøi del�í høebeèek. Narození 
jednotlivých mláïat v roce 2013 bylo 
tedy ovlivnìno rok pøedem. Na zaèát-
ku roku 2012 jsme chovali dva høebce 
a sedm klisen schopných mít høíbì. 
Dal�í klisna Dorotka byla na pøipu�tìní 
je�tì mladá. První, z hlediska evrop-
ské populace dùle�itìj�í høebec Eddi 
pøi�el z Tierparku Berlin a byl otcem 
prvních dvou mláïat v novém pavi-
lonu. Do reprodukce jsme se rozhodli 
zaøadit i druhého høebce, mladého 
a zatím nevyzkou�eného Dendu. Den-
da se narodil v na�í zoo 26. dubna 
2007. Pøi zapojení druhého høebce 
velice dbáme na jednoznaèné ur-
èení otce v budoucnosti narozených 
høíbat. V prùbìhu roku jsme kombi-
novali øízené pøipou�tìní na dvorku 
s pøipou�tìním pøirozeným, tedy pou�-
tìním høebce do výbìhu mezi klisny. 
V roce 2012 docházelo ke spojování 
s høebcem u v�ech sedmi klisen. Klis-

na Denisa, matka Dendy, musela být 
z dùvodu pøíbuznosti spojována pou-
ze s Eddim. To jsme museli pøeru�it 
kvùli zvý�enému agresivnímu chování 
Eddiho vùèi ní. Je�tì v prùbìhu roku 
2012, dne 5. záøí, byla po vy�etøení ul-
trazvukem potvrzena bøezost u klisen 
Uli�i a Doris. U dal�ích ètyø klisen bylo 
zaznamenáno páøení nebo alespoò 
zájem høebce (foto 1).
Rok 2013 zaèal úspì�nì, dne 14. února 
byla provedena celková anestézie 
u dvou klisen � Dony a Unity. Hlavním 
dùvodem bylo vy�etøení na bøezost 
ultrazvukem. Vy�etøení ukázalo, �e obì 
klisny jsou bøezí. Podle zji�tìné velikosti 
plodù bylo veterináøi odhadnuto jejich 

stáøí � u klisny Unity 6�7 mìsícù, u Dony 
4 mìsíce. Odhad se pozdìji ukázal 
jako správný. Ka�dou anestézii, kterou 
provádíme, se sna�íme maximálnì 
vyu�ít. Proto je poka�dé pøítomen dlou-
holetý pracovník zoo Jaroslav Novák, 
který se stará o kopyta zeber. Provádí 
kontrolu a pøípadnì následnou ko-
rekci kopyt. Je také odebrána krev 
k preventivnímu veterinárnímu vy�etøe-
ní. Není-li zebra je�tì oznaèena èipem, 
provede se i toto oznaèení.
Mìli jsme tedy potvrzenou bøezost 
u ètyø zeber. Hned 28. února bylo pro-
vedeno dal�í ultrazvukové vy�etøení 
klisen Bonky a Gábinky, tentokrát ale 
s výsledkem negativním. Po tomto vý-
sledku se obì klisny zaèaly spojovat 
s druhým høebcem Dendou.
Blí�ící se porod zeber lze pøibli�nì od-
hadnout z nìkterých pøíznakù � matka 
je klidnìj�í, zvìt�uje se jí objem bøi�ní 
dutiny a hlavnì asi tøi týdny pøed po-
rodem dochází ke zvìt�ení mléèné 
�lázy. Jak podle tìchto pøíznakù, tak 
podle na�ich záznamù a výsledkù z ul-
trazvukového vy�etøení jsme oèekávali 
první porod u klisny Uli�i. Vysokobøezí 
klisny vìt�inou pøed porodem oddì-
lujeme (nedochází-li k vzájemným úto-
kùm ve skupinì, necháváme klisny ve 
stádì). Ka�dá klisna má svùj box. Pøed 
blí�ícím se porodem je zde pøipravena 
hluboká podestýlka z pilin a hlavnì ze 
slámy. Pøesto�e Uli�a mìla mít své prv-
ní mládì, neèekali jsme nìjaké vìt�í 
komplikace. Zebry jsou dobré matky 
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a s pøijetím narozených høíbat zatím 
nemìly problémy. Porody probíhají 
vìt�inou v noci, bez komplikací. Ráno 
1. èervna po pøíchodu na pavilon 
jsme zjistili èerstvì narozené mládì. 
Klisna Uli�a se o nì od zaèátku starala, 
odchov probíhal bez problémù. Je�tì 
v den narození jsme zjistili pohlaví 
høíbìte � narodil se høebeèek. Bylo to 
také první høíbì høebce Dendy. Dal�í 
dvì klisny mìly podle pøíznakù blí�í-
cího se porodu rodit skoro souèasnì. 
Jednalo se o na�e dvì nejzku�enìj�í 
klisny Doris a Unitu. První porodila 
Doris, 27. èervence se jí narodila 
klisnièka. Bylo to její páté høíbì, s výji-
meèným pomìrem pohlaví, v�echna 
její mláïata byly klisny. Hned dva dny 
nato, 29. èervence, se narodila opìt 
klisnièka od klisny Unity. I Unitì se na-
rodilo páté høíbì, s pomìrem pohlaví 
ètyøi klisny a jeden høebec. Vyu�ili jsme 
krátký èasový rozestup mezi v�emi 
porody a zanedlouho jsme v�echny tøi 

klisny i s høíbaty spojili do jedné skupiny 
s pou�tìním do samostatného výbìhu 
(foto 2).
Proto�e høebec Denda není vzhle-
dem k tomu, �e se narodil v na�í zoo, 
geneticky vhodný pro v�echny na�e 
klisny, rozhodli jsme se ve spolupráci 
s koordinátorem chovu dovézt høebce 
nového. Denda ode�el dne 11. záøí 
2013 do Zoo Montpellier ve Francii 
a o dva dny pozdìji pøi�el nový høebec 
Hodari. Hodari se narodil v roce 2007 
v Zoo Mnichov, doposud byl pouze 
v samèí skupinì v nìmecké Zoo Lan-
dau. Na�e obavy, zda Hodari bude 
dobrý høebec, se ukázaly jako zbyteè-
né � v prùbìhu øíjna jsme zaznamenali 
jeho páøení s klisnami Uli�ou, Bonkou 
a Gábinkou.
V sobotu 14. záøí byla pøi pøíle�itosti 
akce Rozlouèení s prázdninami naro-
zená trojice høíbat slavnostnì pokøtì-
na. Úkolu se ujala skupina Aneboafro. 
Mláïata na�ich zeber dostávají u nás 

jméno zaèínající poèáteèním písme-
nem jména matky. Høebeèek od Uli�i 
byl tedy pojmenován Urbi, klisnièka od 
Doris Dara a druhá klisnièka od Unity 
Uma.
Poslední bøezí klisna Dona porodila 
3. listopadu, narodila se jí klisnièka. 
Stejnì jako Uli�a i Dona mìla své první 
høíbì (foto 3).
V roce 2013 se tedy na�e stádo roz-
rostlo o jednoho høebeèka a tøi mladé 
klisny. S tìmito odchovy máme dohro-
mady 14 zvíøat � 3 høebce a 11 klisen. 
Høebeèek Urbi u nás urèitì nezùstane, 
z dùvodu vìt�í genetické vhodnosti 
bude umístìn v jiné zoo. Je mo�né, 
�e v�echny tøi narozené klisny u nás 
zùstanou. Na�í zoologickou zahradou 
tedy pro�lo od zaèátku chovu v roce 
1975 celkem 118 zeber Hartmannové. 
Dosud se zde narodilo 98 mláïat, 
z toho v novém pavilonu zatím �est. Do 
budoucna si lze jen pøát stejnì úspì�-
né roky.

3
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Ná�lapy u zeber 
MVDr. Renata Po�ivilová

V posledním roce do�lo u nìkolika 
jedincù zebry Hartmannové ke zvý�e-
nému výskytu opakovaných ná�lapù, 
co� si vy�ádalo sedm pøípadù chirur-
gických intervencí. Vzhledem k faktu, 
�e zoohygienické podmínky chovu se 
výraznì nezmìnily, lze pøedpokládat, 
�e pøíèinou je kvalita �otoliny. I pøes 
stálého dodavatele lze konstatovat, 
�e dodávaná �otolina se jeví vizuálnì 
ostøej�í, je lámavìj�í a �tìpí se do ost-
rých hran.
Ná�lapy se v poèátcích projevují stej-
nými pøíznaky � kulháním, bolestivostí 
pøi do�lapu, neochotou k pohybu. 
Statisticky máme 100 % ná�lapù na 
pøedních konèetinách. V 50 % dojde 
ke spontánnímu vypadnutí ná�lapu 
a ve vìt�inì pøípadù není potøeba me-
dikamentózní ani kováøské intervence. 
U druhé poloviny pøípadù je nutná in-
tervence � odstranìní ná�lapu, úpra-
va kopyta, o�etøení vzniklého abscesu, 
aplikace léèiv a podobnì. V první fázi 
volíme èasto perorální aplikaci fenyl-
butazonu èi injekèní aplikaci ketopro-
fenu nebo meloxicamu. Pokud dojde 
ke spontánnímu vypadnutí ná�lapu, 
je jedinec pouze kontrolován a v pøí-
padì nutnosti je provedena úprava 
kopyt. Pokud se stav nelep�í, je nutná 
intervence jako v dále popisovaném 
pøípadu.
Zebra Denisa, stáøí 12 let � akutní 
projev silného, bolestivého kulhání 
s odlehèováním konèetiny a neocho-
ta k pohybu. Po dvou dnech odeznìní 

pøíznakù bez známek po�kození kopy-
ta. Uzavøeno jako spontánní vypadnutí 
ná�lapu. Po deseti dnech provalení 
abscesu v korunce. Narkotizace, ob-
na�ení ná�lapu, v chodidle hnisavá 
pí�tìl hluboká 7 cm, výplach hnisavé 
tekutiny a �kváry øedìnou betadinou, 
otvory na chodidle a korunce spolu 
komunikují. Aplikace masti Tenazym, 
uzávìr ventrálního otvoru pí�tìle Ge-
lasponem pro docílení del�ího úèinku 
lokálních antibiotik. Vzhledem k tomu, 
�e tlakový obvaz èi bandá� nemají 
u divoké zebry udr�itelný efekt, bylo ko-
pyto ponecháno volnì. Aplikace Sho-
tapen i.m., Metacam inj. a pøechod na 

perorální aplikaci léèiv. Doporuèeno 
mìkké stání � hluboká podestýlka 
a ménì energetické krmení. Desátý 
den po o�etøení projev kulhání po 
pobytu na betonovém dvorku. Mimo 
kulhání bylo sly�itelné �èvachtání� 
� známka poèínajícího vyzouvání 
se kopyta � a silný otok spìnkového 
kloubu. Po konzultacích s hipiatrickými 
specialisty byla navr�ena eutanazie 
z dùvodu �patných zku�eností s léèbou 
u domácích koní. Pøed tímto finálním 
rozhodnutím byla provedena revize 
stavu, kdy do�lo k mírnému zlep�ení 
a byla tedy domluvena mo�nost al-
ternativní léèby � fixace kostním ce-
mentem a klidový re�im na hluboké 
podestýlce. K tomuto øe�ení v této fázi 
nakonec nebylo pøistoupeno vzhle-
dem k pozvolnému ústupu pøíznakù 
èvachtání, kdy do�lo ke schvácení 
kopyta a postupnému odrùstání ro-
hoviny. V následujících tøech mìsících 
rohovina postupnì odrùstala s viditel-
ným demarkaèním valem na kopytì, 
který se následnì z boku zaèal odchli-
povat. Zebra nejevila známky bolesti-
vosti èi výrazného kulhání.
Pøi následné narkotizaci a plánované 
úpravì kopyta do�lo k obna�ení jeho 
plosky s pøekvapivým nálezem. V novì 
vytvoøené rohovinì byl ná�lap � trojú-
helníkový kámen o stranách zhruba 
4 cm. Vzhledem k hlubokému po-
�kození kopyta, zasahujícímu a� na 
kopytní kost a mìkké èásti (�lachy, 
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chrupavky prstního pol�táøe), bylo roz-
hodnuto provést alternativní o�etøení 
z dùvodu nemo�nosti denního o�etøo-
vání. Bylo provedeno dùkladné o�etøe-
ní okolí ná�lapu s obna�ením do �zdra-
vé� tkánì. Na tamponádu otvoru byl 
pou�it kostní cement s gentamycinem 
a fixace pomocí dlahy vet lit, tak jak se 
nám to v minulosti ji� osvìdèilo (foto 
1�4). Souèástí byla aplikace antibiotik 
a antiflogistik. Po dvou mìsících do�lo 
ke spontánnímu obrou�ení dlahy bez 
viditelných známek kulhání èi defor-
mity kopyta. Po dal�ích dvou a pùl 
mìsících byla Denisa narkotizována 
z dùvodu ná�lapu na druhé pøední 

konèetinì a pøi té pøíle�itosti byl zrevi-
dován i stav posti�eného kopyta. Stav 
byl vynikající, bez známek jakýchkoli 
deformit, popø. zánìtu. Pro laického 
pozorovatele bez jakýchkoli patolo-
gických zmìn.
Ú�asná regeneraèní schopnost 
u volnì �ijících a divokých zvíøat je 
ohromující a pøekvapivá. To, co není 
øe�itelné u doma chovaných koòovi-
tých s mo�ností dennodenního o�et-
øování, se pøekvapivì u na�ich zeber 
samo uzdravuje. V�dy zva�ujeme ve�-
keré mo�nosti tak, aby docházelo k co 
nejmen�ímu utrpení o�etøovaných zví-
øat, a musíme pøiznat, �e i v na�í koòské 

3
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praxi bychom se primárnì ztoto�nili 
s názory konzultujících odborníkù 
a majitelùm doporuèili eutanazii 
z dùvodu rizika infekèní artritidy, která 
je terapeuticky obtí�nì zvládnutelná 
a vy�aduje artroskopickou lavá� kopyt-
ního kloubu a intenzivní hospitalizaèní 
péèi. Druhým dùvodem je separace 
kopytního pouzdra, která je neléèi-
telná a je také indikací k eutanazii 
zvíøete. Odlo�ení eutanazie by vedlo 
k úplné separaci kopytního pouzdra, 
vyzutí prstu a stavu nesluèitelnému se 
základními zásadami ochrany zvíøat 
proti týrání.
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Nové chovatelské zaøízení u rosomákù 
sibiøských (Gulo gulo) 
Patrik Matìjù

Pár rosomákù chovaných v Zoo Ústí 
nad Labem má k dispozici dva po-
mìrnì velké výbìhy o rozloze 600 
a 300 m� propojené brankou. Z polo-
viny jsou výbìhy, umístìné ve svahu, 
kryty stromy, mezi nimi� bují husté 
výhony javorù. Rosomáci jsou dosti 

nedùvìøiví a ve výbìhu s takovýmto 
divokým charakterem se cítí dobøe. Pøi 
pocitu ohro�ení doká�ou velmi hbitì 
vy�plhat na strom. Pokud by byli zatla-
èeni do úzkých, neváhali by na cho-
vatele zaútoèit. Nastal zde problém, 
jak v pøípadì nutnosti zvíøata odchytit. 

Pøípadný odchyt do podbìráku nebyl 
mo�ný (i vzhledem k rozloze výbìhu), 
narkotizace pomocí foukacích støel by 
byla velice nároèná a pou�ití pu�ky 
nebezpeèné pro samotné rosomáky. 
Mo�nost nastra�ení sklopce ve výbìhu 
se té� nezdála vhodným øe�ením. Dù-
vodem je stresování zvíøete v omeze-
ném prostoru v dobì pøed pøíchodem 
chovatele. Také by pravdìpodobnì 
docházelo k ponièení sklopce ze 
strany rosomákù, ponìvad� jsou to 
velice zvìdavá a neodbytná zvíøata. 
Zabývali jsme se proto my�lenkou, 
jak vybudovat zaøízení, které umo�ní 
odchyt, veterinární zákroky èi separaci 
zvíøete.
Nové zaøízení jsme pracovnì nazvali 
odchytový kotec (foto 1). Jedná se 
o men�í zastøe�enou separaèní klec 
s instalovaným odchytovým mechanis-
mem známým u sklopcù pro �kodnou 
zvìø. Je umístìna v horní èásti spod-
ního výbìhu a s druhým výbìhem je 
propojena tunýlkem (foto 2). Kotec 
je opatøen párem padacích dvíøek 
spojených s ná�lapy pro uchycení ná-
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vnady, brankou pro chovatele a vnìj�í 
odnímatelnou boudou, která slou�í 
jako úkryt pro odchycené zvíøe. Boudu 
lze následnì vyu�ít také k pøepou�tìní 
do transportní bedny èi ke krátkým 
transportùm v areálu zoo. Bouda má 
dvojitý strop. Vnìj�í odklápìcí víko 
slou�í jako støí�ka, pod ním se nachází 
pojistná møí�, která zaji��uje bezpeè-
nost pøi veterinárních zákrocích. Po 
otevøení pojistné møí�e je mo�né po-
hodlnì vyjmout uspané zvíøe. Na radu 
veterinární lékaøky byla jedna pøekli�-
ková stìna upravena k vyjmutí pro 
umo�nìní boèního pøístupu. Samotná 
bouda je zhotovena z ocelové sítì, 
která doká�e odolat silným drápùm 

rosomákù, a jako vnìj�í plá�� je pou�i-
ta vodovzdorná pøekli�ka (foto 3). Sta-
vidla nástra�ného mechanismu jsou 
chránìna møí�kou pøed pøípadným 
zájmem zvíøat. Jako prevence proti 
podhrabání a pro posílení celkové 
pevnosti ocelové konstrukce byl kotec 
postaven na betonovou základovou 
desku. Odchytové zaøízení bylo na-
vr�eno a vyrobeno ve spolupráci se 
zku�eným a kreativním zámeèníkem 
panem Kri�tofem. Zednické a truhláø-
ské práce byly zaji�tìny svépomocí 
na�imi zruènými øemeslníky z technic-
kého úseku.
Po zhotovení a instalaci kotce bylo 
nutné nauèit rosomáky chodit do-

vnitø. Proto�e rosomáci nemají zimní 
spánek, spotøebují mnoho energie na 
tvorbu tepla a jsou nuceni neustále 
hledat potravu. Nebylo tedy slo�ité na-
lákat je na maso, které jsme pokládali 
pøímo na ná�lapné plo�inky. Atraktiv-
nost pachového a vizuálního vjemu 
z pøedlo�ené potravy tak je�tì zvý�ila 
pøirozený zájem rosomákù o nový 
objekt. Po krátké dobì jsme nastra�ili 
mechanismus k odchytu. Kotec se 
osvìdèil a bez problémù mohlo dojít 
k pøeoèkování odchycených zvíøat. Ne-
pøíjemný zá�itek rosomáky neodradil 
a do kotce chodí na krmení i nadále.
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Péèe o handicapované �ivoèichy
Mgr. Martina Kocábková

V roce 2013 jsme pøijali do Centra pro 
handicapované �ivoèichy celkem 131 
zvíøat v 36 druzích. Oproti loòskému 
roku bylo tentokrát nejvìt�í zastoupení 
savcù (75 jedincù � 14 druhù), jako 
druhé v poètu 50 kusù v 18 druzích 
jsme pøijali zástupce ptactva.

Savci
Od podzimu a� do pøedjaøí na�i po-
zornost jednoznaènì nejvíce zamìst-
návají bodlinatí zástupci na�í fauny 
� je�ci. Do konce roku 2013 jsme jich 
pøijali celkem 49, z nich� èást jsme 
mohli je�tì vèas vypustit zpìt do pøí-
rody. K poslednímu dni roku v na�í 
péèi pøespávalo 17 zvíøat, zbývajících 
24 bohu�el uhynulo. Ji� teï je tedy 
zøejmé, �e je�èí sezona 2013�2014 
pravdìpodobnì nebude tak úspì�-
ná jako ty pøedcházející, kdy se nám 
podaøilo úspì�nì navrátit do pøírody 
31 jedincù.
Naproti tomu letní a èasnì podzimní 
období se nese ve znamení okøídle-
ných savcù � netopýrù. Tentokrát jsme 
se ujali 12 jedincù ve 3 druzích. Dlou-
hodobou péèi ale potøebovali pouze 
tøi jedinci, kteøí v na�em záchranném 
centru zatím zùstávají a budou vypu�-
tìni a� na jaøe. Jen jediného drobné-
ho netopýra rodu Pipistrellus se nám 
nepodaøilo zachránit.
Bohu�el, osudy vìt�iny ostatních pøija-
tých �ivoèichù byly tragické. Jednalo 
se vesmìs o zvíøata, která jsme pøijímali 
ji� v kritickém stavu, a pøes ve�kerou 
péèi veterináøù se je nepodaøilo za-
chránit. Asi nejsmutnìj�í byl pøípad 
vysoce bøezí samice bobra evropské-
ho, která se k nám dostala vyhublá 
a podvy�ivená a tomuto stavu velice 
záhy podlehla. Dal�í zbyteèné úhyny 
se týkaly tøí mláïat zajíce polního 
(foto 1). Je�tì stále není v povìdomí 
veøejnosti dostateènì zakotveno, �e 
zdánlivì opu�tìní zajíèci (ale také 
kolou�ci nebo srneèci) jen trpìlivì èe-
kají na pøíchod svých matek. V lidské 
péèi je umìlý odchov takto zbyteènì 
�zachránìných� mláïat velmi obtí�ný, 
ba témìø nemo�ný.

Ptáci
Handicapovaných ptákù bylo v roce 
2013 výraznì ménì ne� v pøedchozích 
sezonách. Nejvíce bylo opìt po�tolek 
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obecných (11 jedincù) a rorýsù obec-
ných (8), pøesto byly jejich poèty ménì 
ne� polovièní oproti minulé sezonì. 
Z obou jmenovaných druhù se do 
pøírody podaøilo navrátit po pìti jedin-
cích. O dal�í dojemné vypou�tìní se 
postarala volavka popelavá, kterou 
jsme pøijali velmi vyhublou a vyèerpa-
nou. Trvalo skoro ètyøi mìsíce, ne� se 
dostala do kondice, aby se mohla na-
vrátit zpìt do pøírody (foto 2). Úspì�nì 
jsme takté� vypustili oba pøijaté pu�tíky 
obecné, ke kterým se pøipojil i jedinec 
pøebývající u nás od loòského roku. Ze 
stejného období u nás také zùstával 
výr velký, který se léèil po kompliko-
vané zlomeninì køídla. Toto zvíøe se 
nám na jaøe podaøilo úspì�nì vypustit 
(foto 3). Bohu�el, záhy byl pøijat dal�í 
pták tohoto druhu, opìt poranìný po 
srá�ce s automobilem. Tento výr u nás 
zatím zùstává a doufáme, �e jeho pøí-
bìh bude mít stejnì ��astný konec.

Domácí mazlíèci
Velmi specifickou kategorií svìøencù 
jsou zatoulaní èi úmyslnì vypu�tì-
ní domácí mazlíèci. Nejvíce bylo 
v leto�ním roce zastoupeno plazù 
� ètyøi �elvy a jedna u�ovka èervená. 
Obávám se ale, �e problematika 
opu�tìných �elvièek, zvlá�tì vodního 
zástupce zvaného �elva nádherná, je 

mnohem rozsáhlej�í, ne� ukazuje ná� 
pøehled. Pøedpokládá se, �e tìchto 
nechtìných mazlíèkù se v na�í pøírodì 
pohybují stovky.
Z domácích opeøencù jsme do zá-
chranného centra v loòském roce 
pøijali dva papou�ky (korela chocho-
latá, �ako �edý) a jednoho po�tovního 

holuba. Díky velmi rychlé a rozsáhlé 
spolupráci pøátel na�í zoo byl �ako 
�edý záhy navrácen zpìt své pù-
vodní majitelce (foto 4). Pùvodního 
vlastníka korely chocholaté se nám 
ale vypátrat nepodaøilo, tak�e byla 
pøedána do náhradní péèe. Po�tovní 
holub si na svùj velký den musel chvíli 
poèkat, jeliko� se léèil ze zlomeniny 
konèetiny. Poté byl slavnostnì vypu�-
tìn a doufáme, �e úspì�nì na�el 
cestu domù. Nejsmutnìj�í konec mìl 
pøípad opu�tìné èi zatoulané fretky. 
Ta se pravdìpodobnì nìkolik mìsícù 
volnì protloukala �ivotem, ne� se ji 
podaøilo odchytit a byla dopravena 
do na�eho centra. Zachránit ji v�ak 
u� nebylo mo�né. Fretka domácí, aè 
vzdálený pøíbuzný volnì �ijícího tchoøe 
tmavého, není v dùsledku stovek let 
domestikace schopná dlouhodobì 
pøe�ít v �divoèinì�. Tento jedinec se 
pravdìpodobnì del�í dobu potuloval 
po zahradách rodinných domù, pøi�i-
voval se na krmení urèeném pro psy 
nebo koèky, ale ani tyto loupe�né vý-
pravy nemohly opu�tìnou fretku pøed 
krutým osudem uchránit.
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PØEHLED HANDICAPÙ ZA ROK 2013

KUSÙ VYPU�TÌNO ÚHYN JINÉ krmné dny pozn.

SAVCI

bobr evropský (Castor fiber) 1 1 2

fretka (Mustela putorius furo) 1 1 2

jezevec lesní (Meles meles) 1 1 1

je�ek (Erinaceus sp.) 49 8 24 17 2603 zatím zùstávají

kuna skalní (Martes foina) 2 1 1 211 1 zatím zùstává

muflon (Ovis orientalis musimon) 1 1 1

netopýr pestrý (Vespertilio murinus) 5 3 2 154 2 zatím zùstávají

netopýr hvízdavý (Pipistrellus pipistrellus) 3 2 1 40

netopýr rezavý (Nyctalus noctula) 4 3 1 90 1 zatím zùstává

plch velký (Glis glis) 1 1 2

prase divoké (Sus scrofa) 1 1 3

srnec obecný (Capreolus capreolus) 1 1 1

veverka obecná (Sciurus vulgaris) 2 2 2

zajíc polní (Lepus europaeus) 3 3 25

PTÁCI

èí�ek (Carduelis sp.) 1 1 1

holub domácí � po�tovní (Columba livia f. 
domestica)

1 1 142

holub skalní (Columba livia) 3 1 2 51

jiøièka obecná (Delichon urbica) 6 2 4 16

kánì lesní (Buteo buteo) 1 1 5

korela chocholatá (Nymphicus hollandicus) 1 1 5 nový majitel

kos èerný (Turdus merula) 2 2 6

krahujec obecný (Accipiter nisus) 2 2 6

pìnkava (Fringilla  sp.) 4 4 116

po�tolka obecná (Falco tinnunculus) 11 5 6 133

pu�tík obecný (Strix aluco) 2 3 156 1 kus z roku 2012

rorýs obecný (Apus apus) 8 5 3 17

sojka obecná (Garrulus glandarius) 1 1 35
predace po 
vypu�tìní

strakapoud (Dendrocopus sp.) 1 1 2

volavka popelavá (Ardea cinerea) 1 1 114

vrána �edá (Corvus cornix) 1 1 7

výr velký (Bubo bubo) 1 1 1 355
1 z roku 2012, 
1 zùstává

�ako �edý (Psittacus erithacus) 1 1 5 vrácen majiteli

PLAZI

je�tìrka obecná (Lacerta agilis) 1 1 3

u�ovka èervená (Pantherophis guttatus) 1 1 2

�elva nádherná (Trachemys scripta 
elegans)

3 3 494
2 zùstávají, 
1 u nového majitele

�elva vroubená (Testudo marginata) 1 1 34 náhradní domov
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SKUPINA DRUHÙ KUSÙ VYPU�TÌNO ÚHYN JINÉ krmné dny

savci (Mammalia) 14 75 16 38 21 3137

ptáci (Aves) 18 50 21 26 3 1172

plazi (Reptilia) 4 6 0 2 4 533

oboj�ivelníci (Amphibia) 0 0 0 0 0 0

CELKEM 36 131 37 66 28 4842

Úspì�nost ve vypou�tìní je�kù

sezona pøijatých vypu�tìných zùstatek %

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 40 31 77.5

2013�2014 49+ 8+ 17
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Vyu�ití fotopasti pøi studiu zvíøat 
v zoologické zahradì
Ing. Pavel Král

Na zaèátku roku 2013 byla za úèelem 
vyu�ití u zvíøat v zoologické zahradì 
zakoupena fotopast Acorn Ltl 5210. 
Výhodou této fotopasti je mimoøádnì 
citlivý snímaè 12 MP. Zaøízení navíc vy-
u�ívá pøi noèním fotografování nové, 
zcela neviditelné osvìtlení o vlnové 
délce 940 nm, tak�e pracuje nená-
padnì. K fotopasti je mo�né pøikoupit 
box s GSM bránou a odesílat poøízené 
snímky jako MMS na mobil nebo do 
e-mailové schránky. V menu lze navolit 
jednak fotografování zvíøat o volitelné 
kvalitì snímku, jednak natáèení videa, 
anebo kombinaci obojího, kdy lze 
získat jak fotografii, tak video zamì-
øeného zvíøete. Vzdálenost zamìøení 
pohybujícího se zvíøete je a� 15 metrù. 
Zaznamenané fotografie si lze pro-
hlédnout na místì poøízení.
Jedním z prvních úkolù bylo vyhod-
notit chování laní jelena bìlohubého 
k èerstvì narozeným mláïatùm. Oèe-
kával jsem od toho jednak provìøení 
pití mládìte od matky, jednak zji�tìní 
kontaktu jednotlivých laní s narozený-
mi mláïaty, pøípadnì nezájem laní. 
Po narození mládìte a jeho odlo�ení 
byla fotopast umístìna k odlo�enému 
mládìti ve vzdálenosti pøibli�nì 10 
metrù, v dobì pravidelného krmení 
zvíøat. Díky velikosti výbìhu jelenù bylo 
mo�né umístit fotopast nepozorovanì, 

laò ani mládì o umístìní nevìdìly. 
Bylo-li odlo�ené mládì blízko krmného 
zaøízení, v blízkosti matky, zvíøata jsme 
nesledovali. Druhý den ráno, opìt 
v dobì pravidelného krmení stáda, 
byly zábìry na místì vyhodnoceny, 
a proto�e mládì bylo vìt�inou u� na 
jiném místì výbìhu, byla fotopast 
pøemístìna, pøípadnì odstranìna. 
Do výbìhu se vstupovalo pouze jed-

nou dennì. Vyhodnotili jsme nìkteré 
konkrétní lanì, které k narozenému 
mládìti alespoò pøi�ly, i lanì, je� se 
po porodu o mládì nestaraly vùbec 
(foto 1).
Dal�í vyu�ití se nabízelo u supù himá-
lajských. Supi jsou umístìni volnì ve 
výbìhu nilgau pestrých. Nìkolikrát 
roènì se jim musejí zastøihávat pera 
na jednom køídle. Hlavním dùvodem 
byla kontrola krmení u supù. Vyhod-
notili jsme mo�nost doplnìní krmné 
dávky o jiný druh krmení � potkany, 
králíky, slepice, vnitønosti, a èetnost 
krmení supù za týden. Vedlej�ím vý-
sledkem pozorování bylo zji�tìní vyu�ití 
pøedkládané krmné dávky v souvislos-
ti s náv�tìvami volnì �ijících zvíøat ve 
výbìhu, hlavnì vìt�iny krkavcovitých, 
nìkterých dravcù a ve veèerních 
a noèních hodinách li�ky obecné.
I u jeøábù mand�uských jsme øe�ili 
mo�nost úbytku krmení kvùli volnì �i-
jícím ptákùm. Ukázalo se, �e mno�ství 
krmení je tìmito ptáky ovlivòováno 
nepatrnì.
Podobnì jsme u pand èervených 
chtìli zjistit úbytek mno�ství pøedklá-
daného krmení umístìného v boudiè-
kách výbìhu. Fotopast doká�e zachy-
tit i zvíøe velikosti my�i, ale zjistili jsme, �e 
pøedlo�enou krmnou dávku vyu�ívají 
pouze na�e pandy. Dále jsme zjistili 
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èetnost krmení obou pand v prùbìhu 
24 hodin.
U rosomákù jsme øe�ili, zda samice 
Xala nav�tìvuje novì postavenou od-
chytovou klec. Samec Marco nav�tì-
voval klec beze strachu, naproti tomu 
samice byla velice opatrná. Zatímco 
dosud sledovaná zvíøata umístìnou 
fotopast ignorovala, u rosomákù tomu 
bylo jinak. Pøesto�e byla umístìna na 
stromì ve vý�ce kolem 1,9 metru, na-
víc nad ochranným plechem, Marco 
se neustále sna�il k fotopasti dostat 
a neúspìchy pro nìj nic neznamena-
ly. Druhý den ráno jsem si vùbec nebyl 
jistý, zda najdu fotopast celou. Na�tìstí 
rosomák past nepo�kodil, a my jsme 
tak mohli vyhodnotit prùbìh noè-
ních náv�tìv Xaly v odchytové kleci 
(foto 2).
Kromì pou�ití pøímo v souvislosti se 
zvíøaty chovanými v zoologické zahra-
dì lze zaøízením monitorovat i volnì 
�ijící zvíøata v celém areálu zoo. Byl 
zji�tìn pohyb skupiny srnce a dvou 
srnek v lese nad pavilonem �elem, 
výskyt skupiny pìti jezevcù lesních 
v blízkosti výbìhu zvaného obora, vý-
skyt kuny v blízkosti starého pavilonu 
slonù, výskyt li�ek v celém areálu zoo 
(foto 3). Pohyb prasete divokého byl 

zaznamenán pouze ojedinìle, poni-
èený travnatý povrch v okolí výbìhù 
v horní èásti zoo ale svìdèí o výskytu 
více zvíøat. K dal�ím vyu�itím patøilo 
zji�tìní poètu li�ek ve výbìhu �iraf, 
zji�tìní poètu jezevcù v lesním ostrùvku 
uprostøed výbìhu sikù vietnamských 
(foto 4), zji�tìní druhù volnì �ijící zvìøe 
na centrálním hnoji�ti.

Fotopast lze vyu�ít jako zdroj doplòují-
cích údajù pøi pozorování a studiu kon-
krétních druhù zvíøat. Ukázala se jako 
výrazný pomocník pøi chovatelské 
a o�etøovatelské práci u jednotlivých 
druhù zvíøat. V získání údajù o stavu 
a pohybu volnì �ijících zvíøat na území 
zoologické zahrady je nenahraditel-
ná.
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Stavy zvíøat k 31. 12. 2013

Stav k 1. 1. 2013 Odchov Pøíchod Úhyn Odchod
Stav 

k 31. 12. 2013

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 5.13 4.3  0.1 2.1 7.14

Vicugna pacos  

anoa ní�inný 2.2     2.2

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

antilopa jelení 3.6 1.2 2.0 3.1  3.7

Antilope cervicapra RDB = NT

gepard �tíhlý 2.1  0.1 1.0  1.2

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

gibon bìlolící 2.2     2.2

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

guanako 1.1     1.1

Lama guanicoe RDB = LR

gueréza plá�tíková 1.4 1.2    2.6

Colobus guereza caudatus ESB, RDB = LR

hulman jávský 1.3     1.3

Trachypithecus auratus RDB = VU

hulman støíbrný 0.2     0.2

Trachypithecus cristatus RDB = NT

chvostan bìlolící 2.0     2.0

Pithecia pithecia EEP, RDB = LC

irbis 2.1    1.0 1.1

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

jelen bìlohubý 3.9 0.0.2  0.1  3.8.2

Cervus albirostris RDB = VU

je�ek západní 0.0.12  0.0.49 0.0.22 0.0.22 0.0.17

Erinaceus europaeus RDB = LR

kaloò pobøe�ní 2.3   0.1  2.2

Pteropus hypomelanus RDB = LR

koèka rybáøská 1.1     1.1

Prionailurus viverrinus EEP, ISB, RDB = EN

koèka slani�tní 1.2     1.2

Oncifelis geoffroyi EEP, RDB = NT, CITES = I

koèkodan Brazzùv 2.3    1.0 1.3

Cercopithecus neglectus ESB, RDB = LR
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Stav k 1. 1. 2013 Odchov Pøíchod Úhyn Odchod
Stav 

k 31. 12. 2013

savci (Mammalia)
koèkodan diadémový 1.1     1.1

Cercopithecus mitis RDB = LR

kosman zakrslý 2.2 0.0.2  0.1  2.1.2

Callithrix pygmaea niveiventris RDB = LC

koza domácí 0.1     0.1

Capra hircus  

kùò domácí � pony 1.3 1.1   1.1 1.3

Equus caballus  

lachtan tmavý 1.0     1.0

Zalophus californianus ESB, RDB = LR

lama krotká 2.2 1.0   1.0 2.2

Lama glama  

lemur kata 3.6 1.1   2.2 2.5

Lemur catta ESB, RDB = NT, CITES = I

lenochod dvouprstý 1.1 0.0.1 0.2   1.3.1

Choloepus didactylus ESB, RDB = LC

lev indický 0.0  0.1  0.1 0.0

Panthera leo persica EEP, ISB, RDB = EN, CITES = I

lev kon�ský 1.1     1.1

Panthera leo bleyenberghi RDB = VU

levhart mand�uský 1.3 0.1   0.2 1.2

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

levhart obláèkový 3.1    1.0 2.1

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

lvíèek zlatý 2.5 0.0.3    2.5.3

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

makak kápový 4.3   0.1  4.2

Macaca radiata RDB = LR

mandril 2.7 0.2.1    2.9.1

Mandrillus sphinx EEP, RDB = VU, CITES = I

mara stepní 2.3 3.1  1.1 2.3 2.0

Dolichotis patagonum RDB = NT

medvìd malajský 2.4   0.1  2.3

Helarctos malayanus ESB, RDB = VU, CITES = I

munt�ak malý 1.2.1 0.0.1 1.0 1.0  1.2.2

Muntiacus reevesi RDB = LR

nilgau 5.4 2.1   4.2 3.3

Boselaphus tragocamelus RDB = LC

nosál èervený 3.0     3.0

Nasua nasua RDB = LR

nosoro�ec tuponosý ji�ní 0.1     0.1

Ceratotherium simum simum EEP, ISB, RDB = NT
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Stav k 1. 1. 2013 Odchov Pøíchod Úhyn Odchod
Stav 

k 31. 12. 2013

savci (Mammalia)
orangutan 1.0     1.0

Pongo sp. EEP, ISB, RDB = EN, CITES = I

orangutan bornejský 2.2     2.2

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

osel somálský 3.5 1.1   1.1 3.5

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

ovce domácí � kamerunská 1.13 7.6  0.1 2.1 6.17

Ovis aries aries  

ovce domácí � vøesovi�tní 1.3 2.1    3.4

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     1.1

Gulo gulo sibirica EEP, RDB = LC

serau malý 0.1     0.1

Naemorhedus crispus ESB, ISB, RDB = LR

sika vietnamský 3.10 1.1.1  0.1  4.10.1

Cervus nippon pseudaxis EEP, ISB, RDB = LC

slon indický 0.2     0.2

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

surikata 1.2     1.2

Suricata suricatta RDB = LR

tamarín bìlohubý 4.1 0.0.2   1.0 3.1.2

Saguinus labiatus ESB, RDB = LC

tamarín pinèí 2.3.2 0.0.2  0.1  2.2.4

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

tamarín �lutoruký 2.0     2.0

Saguinus midas ESB, RDB = LC

tapír jihoamerický 1.1     1.1

Tapirus terrestris EEP, RDB = VU

tuleò obecný 1.1  0.1   1.2

Phoca vitulina RDB = LR

tygr malajský 0.1  1.0   1.1

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

vari èernobílý 4.1     4.1

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

vari èervený 0.0  2.0  2.0 0.0

Varecia rubra EEP, ISB, RDB = EN, CITES = I
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Stav k 1. 1. 2013 Odchov Pøíchod Úhyn Odchod
Stav 

k 31. 12. 2013

savci (Mammalia)
velbloud dvouhrbý � domácí 1.5     1.5

Camelus bactrianus RDB = CR

veverka Prévostova 1.0     1.0

Callosciurus prevostii RDB = LR

vlk høivnatý 1.1   1.0  0.1

Chrysocyon brachyurus EEP, ISB, RDB = NT

vodu�ka èervená 2.2 1.0    3.2

Kobus leche kafuensis ISB, RDB = VU

vodu�ka jelenovitá 2.3     2.3

Kobus ellipsiprymnus defassa RDB = NT

vydra malá 2.2   0.1 1.0 1.1

Amblonyx cinerea ISB, RDB = VU

zebra Hartmannové 2.8 1.3 1.0  1.0 3.11

Equus zebra hartmannae EEP, ISB, RDB = VU

�irafa Rothschildova 1.3     1.3

Giraffa camelopardalis rothschildi EEP, RDB = EN

ptáci (Aves)

alexandr malý 0.1     0.1

Psittacula krameri RDB = LC

amazoòan modroèelý 1.0     1.0

Amazona aestiva RDB = LC

amazoòan pomouèený 2.1 1.1  1.0  2.2

Amazona farinosa farinosa RDB = LC

ara arakanga 1.1     1.1

Ara macao RDB = LC, CITES = I

ara ararauna 2.3     2.3

Ara ararauna RDB = LC

ara èervenouchý 1.1     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 0.0  1.1   1.1

Ara militaris mexicana ESB, ISB, RDB = VU, CITES = I

ara vojenský 1.1     1.1

Ara militaris ISB, RDB = VU, CITES = I

ara zelenokøídlý 1.1     1.1

Ara chloroptera RDB = LC

aratinga sluneèní 1.1     1.1

Aratinga solstitialis RDB = EN
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Stav k 1. 1. 2013 Odchov Pøíchod Úhyn Odchod
Stav 

k 31. 12. 2013

ptáci (Aves)
ba�ant malajský 0.0  0.0.2  0.0.2 0.0

Polyplectron malacense EEP, ISB, RDB = VU, CITES = II

èírka diamantová 0.0  1.0   1.0

Anas punctata  

èírka kropenatá 0.2  1.1   1.3

Anas versicolor RDB = LC

dytík úhorní 0.0  0.0.2  0.0.2 0.0

Burhinus oedicnemus CROH = KOH, RDB = LC

emu hnìdý 1.1     1.1

Dromaius novaehollandiae RDB = LC

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 mand�uský 0.0  1.1   1.1

Grus japonensis EEP, ISB, RDB = EN, CITES = I

jeøáb panenský 1.1     1.1

Anthropoides virgo RDB = LC

kachnièka mandarinská 3.3  1.1  2.1 2.3

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

korela chocholatá 1.1     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 0.1   0.1  0.0

Lophortyx californica RDB = LC

køepelka korunkatá 1.1  1.1 1.0  1.2

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
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Stav k 1. 1. 2013 Odchov Pøíchod Úhyn Odchod
Stav 

k 31. 12. 2013

ptáci (Aves)
marabu africký 1.0   1.0  0.0

Leptoptilos crumeniferus ESB, RDB = LC

morèák bílý 1.1     1.1

Mergus albellus RDB = LC

nandu pampový 2.1.3 0.0.2  1.0.2  1.1.3

Rhea americana RDB = NT

papou�ek senegalský 1.1     1.1

Poicephalus senegalus RDB = LC

papou�ek vlnkovaný 0.0.59 0.0.44  0.0.9 0.0.70 0.0.24

Melopsittacus undulatus RDB = LC

páv korunkatý 3.5   1.2  2.3

Pavo cristatus RDB = LC

polák malý 2.2     2.2

Aythya nyroca CROH = KOH, RDB = NT

po�tolka obecná 0.0  0.0.11 0.0.6 0.0.5 0.0

Falco tinnunculus RDB = LC

pu�tík bìlavý pobaltský 1.0     1.0

Strix uralensis liturata CROH = KOH, RDB = LC

pu�tík obecný 0.1.1  0.0.2 0.1 0.0.3 0.0

Strix aluco RDB = LC

raroh velký 1.1 0.0.3   0.0.3 1.1

Falco cherrug CROH = KOH, RDB = VU

sova pálená 1.1     1.1

Tyto alba CROH = SOH, RDB = LC

sovice snì�ní 2.3   0.1  2.2

Nyctea scandiaca RDB = LC

sup himálajský 1.1     1.1

Gyps himalayensis RDB = LC

sýèek obecný 1.1 0.0.1    1.1.1

Athene noctua CROH = SOH, RDB = LC

turako bìlobøichý 0.0  0.1  0.1 0.0

Corythaixoides leucogaster RDB = LC

turako fialový 0.1  1.0   1.1

Musophaga violacea ESB, RDB = LC

volavka rusohlavá 0.0  2.3 2.0  0.3

Bubulcus ibis RDB = LC

výr velký 1.1.1  0.1  0.0.1 1.2

Bubo bubo CROH = OH, RDB = LC

zebøièka australská 2.3 0.0.6    2.3.6

Taeniopygia guttata castanotis  

zoboro�ec kaferský 0.1   0.1  0.0

Bucorvus leadbeateri ESB, RDB = VU
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Stav k 1. 1. 2013 Odchov Pøíchod Úhyn Odchod
Stav 

k 31. 12. 2013

ptáci (Aves)
zoboro�ec vrásèitý 3.3 2.1 1.0  2.1 4.3

Aceros corrugatus EEP, RDB = NT

�ako �edý 1.1 1.1   1.1 1.1

Psittacus erithacus RDB = NT

plazi (Reptilia)

agama bradatá 1.1     1.1

Pogona vitticeps  

agama koèinèinská 2.5  1.0 1.1  2.4

Physignathus cocincinus  

aligátor americký 1.0  0.1   1.1

Alligator mississippiensis RDB = LR

bazili�ek páskovaný 0.0  0.0.8  0.0.5 0.0.3

Basiliscus vittatus  

bazili�ek zelený 0.0  1.2 1.0  0.2

Basiliscus plumifrons  

èukvala zavalitá 1.2     1.2

Sauromalus obesus RDB = LC

dlouhohlávka mexická 0.0  0.2   0.2

Dermatemys mawii RDB = CR

dlouhokrèka drsná 2.0.1     2.0.1

Macrochelodina rugosa  

drakoun èernohrdlý 0.0  1.0   1.0

Hypsilurus nigrigularis  

felzuma madagaskarská 1.1.2 0.0.4  0.1 0.0.4 1.0.2

Phelsuma madagascariensis RDB = LC

gekonèík noèní 1.3 0.0.5  0.1 0.0.5 1.2

Eublepharis macularius  

hrozný� Dumerilùv 1.1   1.0  0.1

Acrantophis dumerili RDB = VU, CITES = I

hrozný� královský 0.2    0.1 0.1

Boa constrictor  

hrozný�ovec duhový 2.2 0.0.5   0.0.5 2.2

Epicrates cenchria cenchria  

hrozný�ovec kubánský 1.0     1.0

Epicrates angulifer EEP, RDB = LR

chameleon jemenský 0.0 0.0.22   0.0.16 0.0.6

Chamaeleo calyptratus  

chameleon pardálí 1.0     1.0

Furcifer pardalis  

kajmánek malý 1.1     1.1

Paleosuchus trigonatus RDB = LR
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Stav k 1. 1. 2013 Odchov Pøíchod Úhyn Odchod
Stav 

k 31. 12. 2013

plazi (Reptilia)
karetka novoguinejská 2.0     2.0

Carettochelys insculpta RDB = VU

korálovka èerveno�edá 1.1   0.1 1.0 0.0

Lampropeltis alterna RDB = LC

korálovka mexická 1.1     1.1

Lampropeltis mexicana greeri RDB = LC

korálovka pruhovaná 0.2    0.2 0.0

Lampropeltis getula californiae RDB = LC

korálovka sedlatá honduraská 1.1     1.1

Lampropeltis triangulum hondurensis  

korálovka sedlatá sinaloaská 2.2.9    0.0.8 2.2.1

Lampropeltis triangulum sinaloae  

korovec mexický 0.0  1.2   1.2

Heloderma horridum EEP, ISB, RDB = VU

ko�natka èínská 0.0.1     0.0.1

Pelodiscus sinensis RDB = VU

krajta královská 1.1 0.0.4   0.0.4 1.1

Python regius RDB = LC

krajta tmavá 1.0     1.0

Python bivittatus RDB = LR

krajta zelená 0.1   0.1  0.0

Morelia viridis RDB = LC

krátkokrèka èervenobøichá 0.0.2     0.0.2

Emydura subglobosa RDB = LR

leguán kubánský 1.2  1.0 0.1 1.0 1.1

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

leguán zelený 0.0  0.1   0.1

Iguana iguana  

leguánek ostnitý 0.0  0.0.3   0.0.3

Sceloporus magister  

scink dlouhonohý 1.1     1.1

Eumeces schneideri  

trnorep skalní 2.7 0.0.1    2.7.1

Uromastyx acanthinura  

u�ovka èervená 0.0  0.1   0.1

Pantherophis guttatus  

u�ovka domácí 0.0  1.0   1.0

Lamprophis fuliginosus  

u�ovka tenkoocasá 1.1 0.0.15   0.0.15 1.1

Orthriophis taeniurus ridleyi  

varan Hornùv 1.0   1.0  0.0

Varanus panoptes horni  
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Stav k 1. 1. 2013 Odchov Pøíchod Úhyn Odchod
Stav 

k 31. 12. 2013

plazi (Reptilia)
varan modroocasý 1.0     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 èernavá 0.0  0.0.2   0.0.2

Heosemys grandis ESB, RDB = VU

�elva nádherná 0.2  1.3.4 0.2 0.0.4 1.3

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 1.2.13 0.0.4   0.0.4 1.2.13

Cyclemys pulchristriata  

�elva stepní 3.2     3.2

Testudo horsfieldii RDB = VU

�elva tlustohrdlá 0.1     0.1

Siebenrockiella crassicollis ESB, RDB = VU

�elva tmavobøichá 0.0.1     0.0.1

Mauremys rivulata  

�elva uhlíøská 7.6.2 0.0.1  3.1 0.0.1 4.5.2

Chelonoidis carbonaria  

�elva zelenavá 0.1.1  1.0   1.1.1

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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Stavy Odchov

oboj�ivelníci (Amphibia)
drápatka vodní 1.1.11  

Xenopus laevis laevis RDB = LC

drsnoko�ka thajská 0.0.12 25

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 0.0.3  

Dyscophus guineti RDB = LC

pralesnièka azurová 0.0.1  

Dendrobates azureus RDB = LC

pralesnièka barvíøská 0.0.5  

Dendrobates tinctorius RDB = LC

pralesnièka batiková 0.0.7  

Dendrobates auratus RDB = LC

pralesnièka brazilská 0.0.5  

Dendrobates galactonotus RDB = LC

pralesnièka harlekýn 0.0.9 43

Dendrobates leucomelas RDB = LC

pralesnièka pruhovaná 0.0.8  

Phyllobates vittatus RDB = EN

pralesnièka stra�ná 0.0.4  

Phyllobates terribilis RDB = EN

ropucha argentinská 0.0.3  

Bufo arenarum RDB = LC

rosnice siná 0.0.8  

Pelodryas caerulea  

rosnièka bìlopruhá 0.0.6  

Hyla cinera RDB = LC

rosnièka vèelí 0.0.3  

Phrynohyas resinifictrix RDB = LC

víèkovnice yucatanská 0.0.1  

Triprion petasatus RDB = LC

�ebrovník Waltlùv 0.0.8  

Pleurodeles waltl RDB = NT

ryby (Pisces)

cichlida ocasooká 0.0.2  

Cichla ocellaris  

Stavy Odchov

ryby (Pisces)
glyptoper velkoploutvý 0.0.1  

Glyptoperichthys gibbiceps  

gurama velká 0.0.3  

Osphronemus goramy  

keøíèkovec jihoafrický 0.0.2  

Clarias gariepinus  

krunýøovec jednopruhý 0.0.15  

Otocinclus affinis  

krunýøovec øasnatý 0.0.20  

Ancistrus cirrhosus  

labeo èervenoploutvé 0.0.8  

Epalzeorhynchos frenatum  

myloplus èervenoploutvý 0.0.4  

Myloplus rubripinnis  

neonka èervená 0.0.70  

Paracheirodon axelrodi  

no�ovec 0.0.1  

Xenomystus sp.  

ostnovec 0.0.3  

Ctenopoma kingsleyae RDB = LC

pakeøíèkovec obecný 0.0.3  

Heteropneustes fossilis RDB = LC

pancéøníèek Sterbùv 0.0.8  

Corydoras sterbai  

pangas dolnooký 0.0.2  

Pangasianodon hypophthalmus  

parma Wetmoreova 0.0.2  

Hypsibarbus wetmorei  

parmièka indická 0.0.25  

Puntius ticto RDB = LC

parmièka duhová 0.0.3  

Puntius titteya RDB = LR

parmièka Schwanenfeldova 0.0.21  

Barbodes schwanenfeldii  

parmoun siamský 0.0.26  

Crossocheilus siamensis  

peøovec skvrnitý 0.0.11  

Synodontis eupterus RDB = LC

piraòa Nattererova 0.0.12  

Pygocentrus nattereri  

razbora klínoskvrnná 0.0.26  

Trigonostigma heteromorpha  
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Stavy Odchov

ryby (Pisces)

sekavka nádherná 0.0.4

Botia macracantha  

sekavka zdobená 0.0.3  

Botia almorhae RDB = LC

sekernatka mramorovaná 0.0.15  

Carnegiella strigata  

skalára amazonská 0.0.1  

Pterophyllum scalare  

skalára vysoká 0.0.7  

Pterophyllum altum  

sumèík støíbøitý 0.0.3  

Schilbe mystus RDB = LC

sumíèek indický 0.0.1  

Mystus vittatus RDB = LC

terèovec zelený 0.0.1  

Symphysodon aequifasciatus  

tetra èervenoskvrnná 0.0.25  

Hyphessobrycon erythrostigma  

tetra èervenoústá 0.0.50  

Hemigrammus rhodostomus  

tlamovec Lombardùv 0.0.39  

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

Stavy Odchov

bezobratlí (Evertebrata)

lupenitka zelená 0.0.1  

Phyllium siccifolium  

sklípkan kadeøavý 0.0.1  

Brachypelma albopilosum  

sklípkan plaménkový 0.0.1  

Brachypelma auratum  

stra�ilka australská 0.0.15  

Extatosoma tiaratum  

stra�ilka plochá 0.0.1  

Heteropteryx dilatata  

stra�ilka 0.0.1  

Onchestus rentzi  

stra�ilka ïábelská 0.0.30  

Peruphasma schultei  

zlatohlávek 0.0.8

Pachnoda thoracica  
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Stavy zvíøat 2013

1. 1. 2013 31. 12. 2013

Druhy Jedinci Druhy Jedinci

Savci (Mammalia) 67 303 67 332

Ptáci (Aves) 48 182 48 157

Plazi (Reptilia) 43 141 50 147

Oboj�ivelníci (Amphibia) 16 62 19 100

Ryby (Pisces) 34 369 36 445

Paryby (Chondrichthyes) 1 2 1 2

Bezobratlí (Invertebrata) 5 61 8 58

Celkem 214 1120 229 1241
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Odchovy 

savci
odchov

Mammalia

alpaka 4.3

Vicugna pacos

antilopa jelení 1.2

Antilope cervicapra

gueréza plá�tíková 1.2

Colobus guereza caudatus

jelen bìlohubý 0.0.2

Cervus albirostris

kosman zakrslý 0.0.2

Callithrix pygmaea niveiventris

kùò domácí � pony 1.1

Equus caballus

lama krotká 1.0

Lama glama

lemur kata 1.1

Lemur catta

lenochod dvouprstý 0.0.1

Choloepus didactylus

levhart mand�uský 0.1

Panthera pardus orientalis

lvíèek zlatý 0.0.3

Leontopithecus rosalia

mandril 0.2.1

Mandrillus sphinx

mara stepní 3.1

Dolichotis patagonum

munt�ak malý 0.0.1

Muntiacus reevesi

nilgau 2.1

Boselaphus tragocamelus

osel somálský 1.1

Equus africanus somalicus

ovce domácí � kamerunská 7.6

Ovis aries aries

ovce domácí � vøesovi�tní 2.1

Ovis aries aries

sika vietnamský 1.1.1

Cervus nippon pseudaxis

savci
odchov

Mammalia

tamarín bìlohubý 0.0.2

Saguinus labiatus

tamarín pinèí 0.0.2

Saguinus oedipus

vodu�ka èervená 1.0

Kobus leche kafuensis

zebra Hartmannové 1.3

Equus zebra hartmannae

ptáci
odchov

Aves

amazoòan pomouèený 1.1

Amazona farinosa farinosa

nandu pampový 0.0.2

Rhea americana

papou�ek vlnkovaný 0.0.44

Melopsittacus undulatus

raroh velký 0.0.3

Falco cherrug

sýèek obecný 0.0.1

Athene noctua

zebøièka australská 0.0.6

Taeniopygia guttata castanotis

zoboro�ec vrásèitý 2.1

Aceros corrugatus

�ako �edý 1.1

Psittacus erithacus
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plazi
odchov

Reptilia

felzuma madagaskarská 0.0.4

Phelsuma madagascariensis

gekonèík noèní 0.0.5

Eublepharis macularius

hrozný�ovec duhový 0.0.5

Epicrates cenchria cenchria

chameleon jemenský 0.0.22

Chamaeleo calyptratus

krajta královská 0.0.4

Python regius

trnorep skalní 0.0.1

Uromastyx acanthinura

u�ovka tenkoocasá 0.0.15

Orthriophis taeniurus ridleyi

�elva pentlièková 0.0.4

Cyclemys pulchristriata

�elva uhlíøská 0.0.1

Chelonoidis carbonaria
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Èinnost ekonomického oddìlení
Jana Èerná

V roce 2013 Zoologická zahrada Ústí nad Labem zamìstnávala 69 pøepoètených pracovníkù.

Hodnocení ekonomické situace

V roce 2013 hospodaøila zoologická zahrada s rozpoètem 45 987,78 tis. Kè a zapojovala do hospodaøení i svùj zisk 
z doplòkové èinnosti èástkou 1 328,55 tis. Kè.

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

Hodnocení ekonomické situace

Polo�ka v tis. Kè

Nákup materiálu 2.950,96
Nákup krmení 4.704,83
Spotøeba pohonných hmot 646,06
Elektrická energie 3.551,02
Spotøeba vody + stoèné 1.593,82
Opravy dlouhodobého majetku 1.043,52
Mzdové prostøedky 14.870,00
Odvody z mezd 5.019,31
Odpisy dlouhodobého majetku 7.765,53
Ostatní náklady 5.104,75
Náklady celkem 47.249,80
Tr�by ze vstupného 7.542,88
Ostatní výnosy (dary�) 2.226,48
Zapojení zisku z doplòkové èinnosti (prodej, reklama, nájmy�) 1.328,55
Zapojení fondù 0,00
Pøíspìvek zøizovatele 30.377,56
Pøíspìvek Ministerstva �ivotního prostøedí na provoz 711,23
Pøíspìvek Úøadu práce Ústí nad Labem 1.239,80
Pøíspìvek Ústeckého kraje 178,00
Èerpání fondù 2.000,00
Ostatní výnosy 1.711,83
Výnosy celkem 47.316,33
Hospodáøský výsledek (zisk) 66,53

1
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Nejvy��í nákladovou polo�kou jsou 
osobní náklady organizace, tvoøí 
31,4 % nákladù. Prùmìrnì dosaho-
vaná hrubá mzda v roce 2013 èinila 
15 247 Kè/pracovníka.
Dal�í významnou nákladovou polo�-
kou jsou odpisy majetku organizace. 
V roce 2013 dosáhly 7 765,53 tis. Kè, 
z toho 5 765,53 tis. Kè bylo pokryto 
finanèními prostøedky a zbylá èást, 
nepokrytá finanèními prostøedky, byla 
proúètována proti èerpání fondù.
Náklady na krmení v roce 2013 èinily 
4 704,83 tis. Kè. Z této èástky krmení vy-
robené ve vlastní re�ii bylo za 1 250,05 
tis. Kè. Jedná se o výrobu sena, zelené 
píce (foto 1), odchov my�í, potkanù, 
králíkù a ostatního krmení spotøebo-
vaného v daném roce. Èástka 145,45 
tis. Kè byla spotøeba krmení na Cen-
trum pro zvíøata v nouzi, které je sou-
èástí zoo.
Náklady na elektrickou energii jsou 
v roce 2013 rozdìleny na náklady na 
elektrickou energii pro bì�nou spotøe-
bu (1 652,54 tis. Kè) a elektrickou ener-
gii spotøebovanou na chod tepelných 
èerpadel pou�ívaných pro vytápìní 
celé zoo (1 898,48 tis. Kè). Èástka 101,65 
tis. Kè pøedstavuje spotøebu elektrické 
energie Centra pro zvíøata v nouzi.
Náklady na vodu vèetnì stoèného 
èinily 1 593,82 tis. Kè. Vy��í náklady jsou 
dané vy��í cenou vody v roce 2013.
Prostøedky vynalo�ené za opravu 
dlouhodobého majetku z provozní-
ho rozpoètu zoo byly rozdìleny na 
opravu motorových vozidel, opravu 
bytového fondu, správní budovy, pro-
najímaných prostor, strojù a zaøízení 
v celkové vý�i 1 043,52 Kè.

2
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Bli��í informace jsou uvedeny u zprávy 
provoznì-technického oddìlení, a to 
vèetnì investic provedených v roce 
2013.
Vlastní výnosy organizace jsou tvoøeny 
z pøíjmù ze vstupného, pronájmu, re-
klamy a darù od sponzorù.
V roce 2013 do�lo k poklesu náv�tìv-
nosti o 6 750 náv�tìvníkù, co� v tr�-
bách znamená pokles výnosù o 373,68 
tis. Kè. Dosa�ená prùmìrná cena vstup-
ného za 1�12/2013 vèetnì pøíplatku na 
vláèek èinila 61,15 Kè, co� je o 5,79 Kè 
více ne� ve stejném období roku 2012. 
Je to dáno zmìnou ceny vstupného 
v sezonì 2013, kdy tato cena u do-
spìlého náv�tìvníka vzrostla o 20 Kè, 
u dìtí, studentù a dùchodcù o 10 Kè. 
Toto zvý�ení nám umo�nilo lépe zvlád-
nout propad výnosù ze vstupného, 
kdy kvùli dlouhé zimì, chladnému jaru 
a povodním v èervnu 2013 nav�tívilo 
zoo o 21 087 náv�tìvníkù ménì ne� 
v roce 2012 (foto 2).
Prùmìrné náklady na jednu vstupen-
ku byly v roce 2013 383,08 Kè. Rozdíl 
mezi zaplacenou cenou vstupného 
a skuteènou cenou jedné vstupenky 
je kryt:
� ze zisku z doplòkové èinnosti zoo 
(nájmy, reklama, prodej zbo�í�) ve vý�i 
10,77 Kè,
� z pøíspìvkù od zøizovatele ve vý�i 
305,40 Kè,
� z pøíspìvku Ministerstva �ivotního 
prostøedí ve vý�i 5,76 Kè. M�P pøispívá 
na krytí èásti nákladù na chov ohro�e-
ných druhù zvíøat a zvíøat handicapo-
vaných umístìných v zoo. Prostøedky 
z M�P byly dále pou�ity na èásteènou 
úhradu nákladù na krmení, energie 
a veterinární péèi chovaných zvíøat.

3

Doplòková èinnost

Náklady (graf 3)
Náklady na doplòkovou èinnost tvoøí 
mzdy, energie pøefakturované nájem-
cùm, poøizovací ceny zbo�í.
Pøíjmy  (graf 4)
Jsou tvoøeny pøíjmy z nájmu bytù a ne-

bytových prostor ve vý�i 905,43 tis. Kè, 
pøíjmy z reklamy 316,58 tis. Kè, tr�bami 
z prodeje zbo�í 511,52 tis. Kè a ostatní-
mi pøíjmy ve vý�i 942,96 tis. Kè (pøíjmy 
ze skákacího hradu, prodeje krmení 
v dìtské zoo (foto 3), provize od do-
davatelù zbo�í, pøefakturace energií 
u nájmù).

Graf 3

Graf 4
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Èinnost provoznì-technického oddìlení
Jiøí Hanzlík

Svými výkony oddìlení zasáhlo v roce 
2013 do v�ech oprav, investic a bì�né 
údr�by. Kromì vlastních výkonù v�ech 
pracovníkù na støediscích tvoøí pod-
statnou èást náplnì koordinace ex-
terních dodavatelù na na�ich zakáz-
kách, poøizování vhodných materiálù 
a v neposlední øadì i servis pro ostatní 
oddìlení.
V kádrové a personální problematice 
se i v roce 2013 podaøilo velmi výhod-
né uzavøení smlouvy s Úøadem práce 
v Ústí nad Labem a na konci roku jsme 
pak v na�í organizaci zamìstnávali 14 
pracovníkù se statutem veøejnì pro-
spì�ných prací. V truhláøské dílnì mìl 
zaji�tìnu smluvní praxi student 3. roè-
níku odborného uèili�tì. Na dal�í po-
tøebné èinnosti byly uzavøeny smlouvy 
a objednávky, napø. na zámeènické, 
instalatérské, topenáøské a zednické 
práce vìt�ího rozsahu. Takto pak od-
dìlení zajistilo základní potøebné opra-
vy èi odstranìní havárií, z celoroèního 
provozu vyplynuly i akce investièní.
V èervnu 2013 opìt vystoupila øeka 
Labe ze svých bøehù a zalila obì ná-
bøe�í spojující mìsto s na�í zahradou. 
I kdy� nedo�lo k pøímému zasa�ení 
areálu zahrady a následky nebyly ta-
kové jako pøi nejvìt�í povodni v roce 
2002, urèitì mìla tato událost vliv na 
chod zahrady v men�ím poètu ná-
v�tìvníkù a v na�em zapojení do èin-

nosti záchranných slo�ek v prùbìhu 
povodnì i po ní.

Z ka�dodenní èinnosti �lo o následují-
cí dílenské práce:

� zednické práce pøi opravách vnitø-
ních i venkovních povrchù jednotli-
vých pavilonù, betoná�e konstrukcí, 
opravy cihlových i kamenných zdí, 
opravy chodníkù a cest
� truhláøské a tesaøské práce souvi-
sející s údr�bou spojenou s chovem 
zvíøat, zvlá�tì pak pøi výrobì pøístøe�kù, 
opravách zastøe�ení a výmìnách nì-
kterých ji� nevyhovujících døevìných 
komponentù objektù, výbìhù i expo-
zic
� komplexní elektroúdr�ba (foto 1) 
vèetnì dodávek nových zaøízení a vý-
hodnìj�ích, levnìj�ích a úspornìj�ích 
osvìtlovacích systémù, rekonstrukce 
rozvodù z hlediska dodr�ení norem 
a pøedpisù
� zámeènické opravy kovových kon-
strukcí oplocení, drobné zámeènické 
opravy v�ech zaøízení v provozu, vý-
roba atypických pøepravních beden, 
vzdìlávacích komponentù a pomìr-
nì zásadní podíl na údr�bì vozového 
parku
� oddìlení zaji��uje separaci, sklado-
vání a dispeèink odvozù ve�kerého 
komunálního a èásteènì i �ivoèi�ného 
odpadu vzniklého z èinnosti zahrady 
a nájemcù
� støedisko údr�by zajistilo ve�keré 

pravidelné revize elektrického náøadí 
a rozvodù elektøiny a revize plynových 
rozvodù dle plánu revizí pro jednotlivé 
objekty, revize vzduchotechnických 
zaøízení, po�ární a kominické revize
� ve spolupráci s agenturou je zaji�tì-
na 24hodinová ostraha areálu a úkli-
dové práce pøi provozu tøí veøejných 
WC a kafilerního boxu, slou�ícího kro-
mì zahrady i pro svoz úhynù z celého 
mìsta Ústí nad Labem; na nìkterých 
rajonech byl zprovoznìn systém 
elektronické ochrany se záznamem 
a informací na centrální pult mìstské 
policie a vybraným pracovníkùm na�í 
organizace
� oddìlení pak dále se správcem 
bytového fondu zaji��uje nezbytné 
opravy objektù slou�ících na základì 
uzavøených nájemních smluv jako 
slu�ební byty; bohu�el, ani v roce 2013 
se statutárnímu mìstu Ústí nad Labem 
nepodaøilo prodat svùj objekt rodinné-
ho domku v blízkosti na�eho areálu, 
o který se tak musíme i nadále starat 
jako o svìøený majetek.

Hlavní provedené akce:

Zpracování projektové dokumenta-
ce
Na základì výbìrového øízení byly 
zpracovávány dva projekty: Rekon-
strukce Bornejského pavilonu a Re-
konstrukce pavilonu exotù. Projekty 
budou mít potøebné údaje pro vydání 
stavebního povolení a zároveò musejí 

1
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splòovat parametry k vyhlá�ení výbì-
rového øízení na zhotovitele stavby. 
Oba projekty øe�í zásadní a velmi 
potøebné rekonstrukce dvou zastara-
lých pavilonù, kde se daøí odchovùm 
i v ménì vhodných podmínkách.

Oprava cest, chodníkù a komunika-
cí
V letních mìsících byly opraveny povr-
chy nìkterých cest (foto 2), chodníkù, 
náv�tìvnických tras a obslu�ných 
komunikací. V rámci této opravy 
bylo provedeno zadlá�dìní více ne� 
600 m� nekvalitních a nevyhovujících 
povrchù. Èást chodníkù vyhrazená 
pouze pro náv�tìvníky byla zadlá�dì-
na ze �ulových �típaných kostek.

Terasa a zázemí restaurace Koliba
Pøed hlavní letní sezonou byla do-
konèena kompletní oprava døevìné, 
z hlediska bezpeèného provozu ji� 
nevyhovující terasy pro náv�tìvníky 
Koliby. Ve �patném stavu byly hlavnì 
nosné prvky, jako sloupy, trámy, ale 
i vlastní konstrukce podlahy terasy, 
døíve ji� nìkolikrát opravované. Pøi 
opravì zázemí byly vytvoøeny nové 
�atny pro umìlce a sklady propa-
gaèního oddìlení. Nová terasa byla 
z hlediska plánované �ivotnosti do 50 
let provedena jako klasická stavební 
konstrukce zdìných stìn a panelové-
ho zastøe�ení.

Oprava WC pro náv�tìvníky
V prùbìhu pøíprav areálu zoo na letní 
sezonu bylo opraveno veøejné WC ve 
støední èásti zahrady. Do�lo na výmì-
nu nìkterých zaøizovacích pøedmìtù, 

které byly nefunkèní nebo velmi opo-
tøebované (foto 3). Celý objekt byl 
novì oblo�en keramickým obkladem 
a novì zadlá�dìn. Rekonstrukcí pro�ly 
i in�enýrské sítì, hlavnì pak odka-
nalizování veøejných WC. Objekt byl 
v závìru novì vymalován.

Rekonstrukce mrazicího boxu � pøí-
pravna krmiv
Hned v zaèátku roku byl rekonstruován 
kapacitnì nevyhovující mrazicí box 
v centrální pøípravnì krmiv. Objem 
pùvodního boxu byl zdvojnásoben, 
kdy� byl naopak zmen�en zbyteènì 
velký chladicí box na maso. V rámci 
této úpravy byla provedena kompletní 
výmìna oplá�tìní. Byl dodán nový, 

výkonnìj�í agregát, zvý�ena tepelná 
izolace stìn a zhotovena nová kovová 
podlaha.

Opravy ve správní budovì Zoo Ústí 
nad Labem
Ve správní budovì byla postupnì do-
konèena výmìna starých døevìných 
oken za nová tepelnì izolaèní plas-
tová okna. Opraveno bylo osvìtlení 
v kanceláøích. Úpravou pro�la také 
kanceláø øeditele, v ní� kromì povr-
chových úprav byla, tak jako v dal�ích 
kanceláøích, zrestaurována pùvodní 
parketová podlaha. Byla provedena 
výmìna podlahové krytiny PVC na 
chodbì i na hlavním schodi�ti.

Roz�íøení boxù pro psy v Centru pro 
zvíøata v nouzi
V dùsledku extrémního zvý�ení pøíjmu 
psù pøi povodni v èervnu 2013 bylo po 
projednání s vedením mìsta Ústí nad 
Labem rozhodnuto, �e provizorní boxy 
poøízené pøi povodni budou uprave-
ny tak, aby slou�ily jako stabilní pro 
Centrum pro zvíøata v nouzi. V rámci 
dokonèení byly opraveny spádova-
né zadlá�dìné podlahy s opravou 
podlahového topení, byly provedeny 
kompletní obklady stìn, opraveno pro-
vizorní zastøe�ení výmìnou za novou 
krytinu Cembrit, která je pou�ita na 
ostatních objektech centra. Dokonèe-
na byla i oprava dvou samostatných 
boxù pro pøíjem odchycených psù ve 
vstupní èásti areálu. Rozsah opravy byl 
stejný jako u devíti nových øadových 
boxù. Kolem boxù byly novì prove-
deny dlá�dìné chodníky s odtokem 
de��ové a mycí vody. Následnì pak 
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bude provedeno ozelenìní okolních 
upravených ploch.

Opravy ubikace tapírù jihoameric-
kých
Soubì�nì s opravou podlah pavilonu 
slonù byly stejným dodavatelem � fir-
mou Relatex � provedeny opravy pod-
lah dvou vnitøních boxù tapírù. Souèás-
tí oprav této expozice byla dodateèná 
izolace støechy, úprava její skladby 
a oprava ve�kerých klempíøských 
prvkù. Na závìr byla opravena i èást 
venkovních i vnitøních povrchù v èásti 
objektu, kam dlouhodobì zatékalo. 
Èásteènou modernizací pro�ly i povr-
chy pracovny o�etøovatelù � obklady, 
výmìny baterií a opravy zaøizovacích 
pøedmìtù (kuchyòská linka, osvìtlení).

Úprava výbìhu jeøábù mand�uských
V letních mìsících probìhla pláno-
vaná úprava expozice jeøábù, která 
spoèívala v opravì oplocení. Hlavním 
bodem v�ak byla realizace malého 
betonového bazénu o objemu cca 10 
m� v pøední èásti výbìhu (foto 4) vèet-
nì polo�ení pøívodu vody a napojení 
na stávající odkanalizování. Bazén byl 
osazen technologií obìhového èerpa-
dla k zaji�tìní pohybu a èi�tìní vody.

Oprava vnitøní expozice kajmanù
Tìsnì pøed zahájením hlavní letní se-

zony byla provedena oprava podlahy 
a povrchù vnitøní expozice kajmanù 
v pavilonu exotária. Byl prohlouben 
a roz�íøen stávající bazének, novì byl 
realizován obìh vody pøes pískový 
filtr a stìnový vodopád, který pøispìl 
i s novou dekorací ke zlep�ení vzhledu 
z pohledu náv�tìvníkù.

Fixaèní box pro rosomáky
V zájmu optimalizace podmínek 
chovu rosomákù bylo po poradì 
s oddìlením zoologie pøikroèeno k vý-
robì a následnému osazení fixaèního 
boxu do spodní expozice rosomákù. 
Jedná se o kovový, pozinkovaný, na 
betonové desce kotvený, plnì zastøe-
�ený box o rozmìrech 3,5 x 2,4 x 2,2 m. 
U boxu bylo provedeno napojení na 
oba výbìhy a byl opatøen jednak 
sklopcem k pøípadnému odchytu zví-
øat bez nutnosti jejich uspání a jednak 
krmnými místy pro nácvik vstupu obou 
chovaných rosomákù. Box èásteènì 
navazuje na dìlicí oplocení na�ich 
dvou expozic.

Oprava a roz�íøení terasy u �iraf
Po skonèení hlavní letní sezony byla 
svépomocí provedena oprava po-
vrchu a oplocení terasy nad vodo-
jemem, která je hlavní pozorovatel-
nou expozice �iraf. Pøi úpravì do�lo 
i k roz�íøení stávající terasy o 50 m� 

a� na hranu pøíkopu, který oddìluje 
výbìh od náv�tìvníkù. Novì byla 
upravena i krmná místa pro �irafy, 
a náv�tìvníci tak mohou sledovat ko-
mentované krmení �iraf z bezprostøed-
ní blízkosti. Celá terasa byla pøedlá�-
dìna zámkovou dla�bou, novì byly 
instalovány døevìné plotové prvky 
z dubového døeva a pøibyly dvì laviè-
ky pro náv�tìvníky.

V rámci dal�ích men�ích oprav byly 
provedeny následující drobné udr�o-
vací stavební práce:

� oprava pøístøe�ku pro velbloudy
� oprava ubikace pro mary stepní
� oprava povrchù letní herny orangu-
tanù
� opravy klempíøských prvkù v pavilo-
nu �iraf
� nátìry døevìných prvkù � palisád, 
dìtských atrakcí, oplocení
� kompletní výmìna smìrových tabulí 
v areálu
� demontá� klece koèek rybáøských 
(foto 5)
� výroba nových krmných �labù do 
výbìhu velbloudù
� instalace elektrického ohradníku 
expozice zoboro�cù
� dokonèení výmìny oken a dveøí 
v pøípravnì krmiv.
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Zásadní akce realizované v prùbìhu 
roku 2013:

Rekonstrukce expozice tuleòù

Po pøemístìní na�ich tuleòù do krytého 
bazénu v pavilonu lachtanù byly zahá-
jeny pomìrnì rozsáhlé terénní úpravy. 
Byly vybourány v�echny betony jak 
v pùvodním bazénu, tak i v nejbli��ím 
okolí. Následnì pak bagry prohloubily 
dno o více ne� 1,2 metru. Pro zaji�tìní 
stability podkladu byla nejprve vy-
betonována 200 mm silná betonová 
deska (foto 6), na které pak postupnì 
vznikal finální tvar bazénu výstavbou 
ztraceného betonového bednìní. 
Od zahájení rekonstrukce bylo prio-
ritou roz�íøení a prohloubení vodních 
ploch a vytvoøení odstavného boxu 
s mo�ností oddìlení zvíøat pro pøípad 
odchovu mládìte. Po vymodelování 
pùdorysu do�lo k postupné realizaci 
umìlých betonových ker a rùzných 
úrovní podlahy bazénu, které budou 
vyu�ívány pro pøedvádìní dovedností 
pøi krmení tuleòù (foto 7). Rekonstrukcí 
pro�el jak systém napou�tìní vody, tak 
hlavnì systém vypou�tìní, kdy bylo 
potøeba zajistit vypu�tìní cca 200 m� 
vody v co nejkrat�í dobì pøi pravi-
delné sanitaci bazénu. Pod sousední 
komunikací tak byla vystavìna pod-
zemní vypou�tìcí �achta o rozmìrech 
3 x 4 x 2 metry se �tìrbinovou výpustí 
zaji�tìnou ètyømi kulovými ventily, která 
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umo�òuje vypu�tìní ve�keré vody do 
2 hodin od jeho zahájení. Bìhem nor-
málního provozu je do �achty zaústìn 
pøepad umo�òující prùbì�ný odtok 
plovoucích listù z okolních stromù. Pøi 
koneèných úpravách okolí bylo pøive-
zeno nìco málo pøes 200 tun lomové-
ho kamene jak v podobì �tìrkù, tak 
také velkých kamenù slou�ících jako 
dekorace (foto 8). Z tìchto kamenù 
byl vytvoøen okolní masiv, pomìrnì 
dobøe imitující skalní pobøe�í. Pøívod 
vody do bazénu byl vytvoøen trubko-
vým nátokem a doplnìn vodopádem 
vymodelovaným z kamene a betonu. 
Celá expozice je ohrazena kombinací 
betonové zdi s døevìným plotem z du-
bových prken kotvených pøes døevìné 
rýgle do ocelových sloupù. Pro lep�í 
pohled náv�tìvníkù na chované tule-
nì byla vytvoøena i dvì prùhledová 
místa osazená skly (foto 9). Na zákla-
dì rozhodnutí vedení zoo o navý�ení 
investice do�lo ve finále i na úpravy 
nejbli��ího okolí. Rekonstrukce se tak 
doèkalo velmi vdìèné sezení pro ná-
v�tìvníky, které bylo celé upraveno 
jako pobøe�í a èást pøímoøské rybáø-
ské osady. Rozsáhlou úpravou pro�la 

i ji� døíve instalovaná døevìná tabule 
o rozmìru 2 x 18 metrù, která poslou�i-
la jako podklad pro 6 výukových celkù 
ze �ivota ploutvono�cù. Úpravou pro�ly 
i ve�keré povrchy okolních komunikací 
a chodníkù a celkem dùstojnì dotvoøi-
ly okolí. Po probarvení betonù a jejich 
povrchovém uzavøení do�lo k napu�tì-

ní nové vodní plochy. Po zmìøení jsme 
konstatovali, �e objem vody se zvý�il 
z pùvodních 30 m� na nových 210 m�, 
vodní plocha se ztrojnásobila (foto 
10) a v nejhlub�í èásti se mohou tuleni 
potopit do hloubky a� 180 cm. Expo-
zice byla vyhodnocena jako nejlep�í 
stavba roku 2013 v na�í zoologické 
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zahradì. Celkové náklady dosáhly 
1,8 milionu Kè, pøièem� hlavním zdro-
jem byly prostøedky zøizovatele, dopl-
nìné dotací z nadace ÈEZ a vlastním 
pøíspìvkem z provozu. Slavnostní 
otevøení se konalo jako souèást Dne 
sponzorù v zoo. Zásadní pro realizaci 
této rekonstrukce bylo její provedení 
svépomocí s minimalizací nákladù. 
Podìkování za celkové vyznìní koneè-
né podoby patøí panu Pavlu Tomán-
kovi, který se zásadnì podílel jak na 
návrhu, tak na koneèné realizaci tvarù 
rekonstruované expozice.

Zlep�ení welfare slonic a úprava 
náv�tìvnických prostor

Po projednání ve vedení zoo byl po 
pøedchozí pøípravì realizován projekt, 
který zásadnì vylep�il jak podmínky 
chovu na�ich slonic, tak komfort ná-
v�tìvníkù pøi sledování ukázek výcviku 
slonù ve venkovní expozici. V lo�nicích 
obou slonic byla provedena nová 
podlaha z lité gumy systému Relatex, 
která byla døíve úspì�nì aplikována 
a odzkou�ena v Zoo Ostrava a v dal-
�ích evropských zahradách, kde se 
plnì osvìdèila. Podlahy provedené 
technologií lité spádované gumy 
o vrstvì od 12 do 18 cm (foto 11) tak 
po své rekonstrukci splòují v maximální 
mo�né míøe po�adavky na ustájení 
slonù. Hlavním stavebním objektem 
byla výstavba betonové tribuny pro 
náv�tìvníky (foto 12), která pojme a� 
200 divákù. Vybouráním a zasklením 
èásti panelového oplocení vznikl 
atraktivní pohled pro nejmen�í dìtské 
náv�tìvníky. Náv�tìvníci tak mají lep�í 
mo�nost sledovat slony. Dále byly upra-
veny dlá�dìné povrchy a provedeny 
dubové obklady dal�ích tøí prostor pro 
náv�tìvníky v okolí venkovní expozice. 
Posledním krokem byla realizace vzdì-
lávacích prvkù navr�ených vzdìláva-
cím oddìlením a vyrobených vlastní 
truhláøskou a zámeènickou dílnou. Po 
dokonèení tìchto prvkù byla násled-
nì provedena zahradnická úprava 
celého okolí venkovní expozice slonù 
s vyu�itím bambusu, parkové vegeta-
ce a dubového a akátového døeva 
k vytvoøení dojmu bambusového háje. 
Teèkou za celou akcí bylo zastínìní 
pro zvíøata provedené z ocelových 
sloupù o vý�ce 6 metrù (foto 13), ke 
kterým je kotvena lehká stínicí textilie 
o plo�e 70 m�. Finanènì se na této 
akci podílel Krajský úøad Ústeckého 
kraje, který pøispìl èástkou 1 milion 
Kè. Celkové náklady investice dosáhly 
1,7 milionu Kè.
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jsou informováni zejména prostøed-
nictvím 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 prostøednic-
tvím ÈTK. Pravidelné informace o ak-
cích a novinkách se objevují v Nových 
ústeckých pøehledech èi v Mìstských 
novinách.
Internet � informace o zoologické 
zahradì jsou pravidelnì aktualizová-
ny na na�ich webových stránkách 
www.zoousti.cz a www.choboti.cz. No-
vinky èi pozvánky na akce jsou dále 
zveøejòovány na facebooku zoo, který 
je aktivnì vyu�íván, a také na nìkolika 
webových portálech volného èasu, 
tipù na výlety apod.

Akce pro veøejnost
V roce 2013 se v areálu zoologické 
zahrady konalo celkem 22 akcí pro 
veøejnost, z toho pìt akcí probíhalo 
ve spolupráci s dal�ími partnery. Pro 
získání nových informací, vyu�ití stá-
vajících vìdomostí a vyzkou�ení si 
zruènosti byly pro náv�tìvníky pøipra-
veny ètyøi soutì�e a kvízy, pøi kterých 
mohli úèastníci vyhrát zajímavé ceny 

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

Náv�tìvnost
V roce 2013 nav�tívilo zoologickou 
zahradu celkem 123 343 náv�tìvníkù, 
z toho bylo 60 511 dìtí a 62 832 dospì-
lých. Oproti roku 2012 do�lo k poklesu 
náv�tìvnosti o 21 087 osob. Dùvodem 
byla dlouhá, chladná zima a de�tivé 
jaro, kdy v termínech konání obvyk-
le nejnav�tìvovanìj�ích akcí mrzlo 
a snì�ilo nebo pr�elo, dále povodeò, 
která zasáhla v èervnu mìsto Ústí nad 
Labem (foto 1), a v neposlední øadì 
vysoké teploty v letních mìsících. Vy��í 
náv�tìvnost v posledním ètvrtletí roku 
ji� veliký propad nezmìnila.

Spolupráce s médii
Spolupráce s médii ji� mnoho let fun-
guje na základì rozesílání krátkých 
tiskových zpráv, je� 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.
Televize � v celostátním zpravodajství 
jednotlivých televizních stanic bylo od-
vysíláno nìkolik reportá�í zamìøených 

na nová mláïata èi na události v zoo. 
Na konci roku zaèala zoologická za-
hrada úzce spolupracovat s Regionál-
ní televizí, která vysílá na severu Èech.
Rozhlas � hlavními partnery, kteøí infor-
mují o novinkách v na�í zoologické za-
hradì, jsou ji� nìkolik let Rádio Blaník 
a Èeský rozhlas Sever.
Tisk � obyvatelé ústeckého regionu 
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a pohybovými aktivitami nazvanými 
�Výzkumníkem v jihoasijské d�ungli� 
(foto 3). Ka�dý úèastník obdr�el od-
mìnu a dal�ích pìt vylosovaných 
výhercù získalo po dvou vstupenkách 
na pøedstavení Èínského národního 
cirkusu Feng shui.

O vejce ptáka nandu 
(28. bøezna� 1. dubna)
Tradièní velikonoèní kvíz. Ka�dý úèast-
ník si odnesl tematicky zamìøenou 
odmìnu a zároveò byl zaøazen do 
slosování o tøi skuteèná vejce nandu 
pampového.

Slavnostní zahájení letní sezony 
(1. dubna)
Tradièní akce k zahájení letní sezo-

ny. Pro dìti byly pøipraveny atrakce 
a malování na oblièej zdarma. U re-
staurace Koliba se náv�tìvníci mohli 
tì�it na vyhlá�ení vítìzù ankety Zvíøe 
roku 2012, na vystoupení skupiny Tì�kej 
Pokondr a program animaèního týmu 
DanceMission. Milo� Pokorný a Roman 
Ondráèek se na konci programu stali 
èestnými kmotry mláïat tamarínù 
pinèích.

Mezinárodní den Zemì aneb Barevná 
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 
pøipravily stanovi�tì se soutì�emi 
a aktivitami v areálu zoo (foto 4), 

nebo si ihned po odevzdání vyplnì-
ného tiketu odnést drobnou odmìnu. 
Propagace akcí probíhá standardnì 
na webových stránkách zoo a face-
booku zoo, výlepem letáèkù na akce 
v autobusech a trolejbusech mìstské 
hromadné dopravy, výlepem plakátù 
na reklamních plochách Rengl, vyu-
�íváním mo�nosti umístìní billboardu 
na Lidickém námìstí, zasíláním infor-
mací do mateøských a základních �kol 
a kulturních center a neménì pod-
statným vyu�íváním webových portálù 
volného èasu, tipù na výlety apod. 
Bohu�el, poèasí nepøálo ka�doroè-
nì nejnav�tìvovanìj�ím akcím, co� 
je Slavnostní zahájení letní sezony 
(foto 2) èi Dìtský den. Naproti tomu 
akce poøádané v posledním ètvrtletí 
roku, jako Stra�idelná zoo, Mikulá� 
v zoo èi �tìdrý den, byly velice úspì�-
né. �tìdrý den v zoo byla akce s nej-
vy��í náv�tìvností v roce 2013. Ka�dý 
rok je do kalendáøe akcí zaøazena 
v�dy minimálnì jedna novinka. Tento 
rok to byla oslava Dne otcù, která se 
z hlediska poèasí, programu i náv�tìv-
nosti velice vydaøila. Zoo se také zapo-
jila do akce Napoleonské slavnosti, 
poøádané mìstem Ústí nad Labem. 
Ve dvou týdnech � nìmeckém a fran-
couzském � si pro náv�tìvníky pøipravi-
la tematicky ladìné kvízy.

Pololetní prázdniny v zoo (1.�3. února)
Po celé tøi dny byl pro náv�tìvníky 
v areálu zoo pøipraven zábavný kvíz 
zamìøený na téma celoevropské kam-
panì EAZA na ochranu jihovýchodní 
Asie (Southeast Asia Campaign 2011/
2013) s názvem �Kdo jsem?�. Ka�dý 
úèastník si odnesl drobnou odmìnu. 
Dìti s vyznamenáním mìly vstup do 
zoo zdarma.

Masopust v zoo (16. února)
První roèník akce zamìøený na maso-
pustní tradice probíhal uvnitø a v okolí 
pavilonu �elem, kde byl pøipraven 
animaèní program pro dìti, které si 
také mohly zatancovat s medvìdem. 
Po skonèení programu se masopustní 
prùvod za doprovodu hudební skupi-
ny Ústeèanka vydal smìrem k bazénu 
lachtana na tradièní cvièení. Vstup na 
tuto akci byl zdarma a dìti, které pøi�ly 
v masce, dostaly dárek.

Jarní prázdniny v zoo (9.�17. bøezna)
Jarní prázdniny byly vìnovány ce-
loevropské kampani na ochranu 
jihovýchodní Asie (Southeast Asia 
Campaign 2011/2013). V pavilonu �e-
lem byla pøipravena stanovi�tì s úkoly 
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v pavilonu exotária zaèala výstava vý-
robkù dìtí z M� na téma �Pøíbìh stro-
mu� a v pavilonu �elem se promítaly 
prezentace studentù S� na téma �Co 
si dát do nákupního ko�íku�. Po celý 
den byly v areálu zoo pøipraveny stán-
ky s etnickou tematikou (Afrika, Gruzie, 
Arménie�). Hlavní program probìhl 
u restaurace Koliba � divadelní 
a taneèní pøedstavení �ákù Z� Ane�ky 
Èeské a Z� Vojnovièova, vyhodnocení 
soutì�e pro studenty S�, ukázka af-
rického bubnování, orientální tance 
a mexická hudební skupina.

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. Pro rodiny s dìtmi 
byla pøipravena trasa mimo areál zoo 
s rùznými úkoly na téma kampanì 
EAZA/IUCN Southeast Asia Campaign 
2011/2013 s názvem �Stezkami jihový-
chodní Asie�.

Po li�èí stopì (11. kvìtna)
Desátý roèník tradièního programu 
pøipravovaného skautským støediskem 
Bílý javor probíhal po celém areálu 
zoo, kde byla pøipravena poznávací, 
sportovní èi vìdomostní stanovi�tì.

Dìtský den v zoo (26. kvìtna)
Po celý den probíhal zábavný a pestrý 
program. Po areálu byly rozmístìny 
atrakce pro dìti a soutì�e, které si 

pro nì pøipravili ústeètí skauti. Malí 
náv�tìvníci mohli také vyu�ít malování 
na oblièej. Hlavní program probíhal 
u restaurace Koliba, kde s pohádkou 
vystoupilo Svá�ovo dividlo, hudební 
skupina Maxim Turbulenc a pirátský 
animaèní program týmu DanceMis- 
sion. Èlenové skupiny Maxim Turbu-
lenc se stali èestnými kmotry mláïat 
ovce vøesovi�tní, kterým dali jména 
Kudrlinka, Rará�ek a Ou�ko.

Dìtské prázdninové putování 
(1. èervna � 31. srpna)
Spoleèná soutì� s Dopravním pod-
nikem mìsta Ústí nad Labem, a. s., 
a dal�ími turistickými cíli mìsta zamì-
øená na dìti ve vìku 6�15 let.

Napoleonské slavnosti (1.�30. èervna)

Do akce mìsta Ústí nad Labem u pøí-
le�itosti oslav dvoustého výroèí bitvy 
u Chlumce se zapojila také zoologic-
ká zahrada. Po dobu ètyø týdnù se 
Ústeèanùm prezentovaly ètyøi národy, 
které se v bitvì støetly. V nìmeckém 
a francouzském týdnu byly pro ná-
v�tìvníky pøipraveny tematicky ladìné 
kvízy.

Den otcù (16. èervna)
První roèník akce pro tatínky s dìtmi 
k oslavì Dne otcù, který pøipadá ka�-
doroènì na tøetí èervnovou nedìli. 
V horní èásti zoo bylo pøipraveno 
nìkolik soutì�í (foto 5), za jejich� ab-
solvování mohli v�ichni získat drobné 
obèerstvení (napø. pití pro dìti) a dále 
se pak zúèastnit losování o zajímavé 
ceny (rodinné vstupenky do zoo, Mu-
zea Ústí nad Labem nebo na ústecké 
koupali�tì Klí�e). U restaurace Koliba 
byl pro dìti pøipraven program ani-
maèního týmu DanceMission a ukáz-
ka biketrialové show Martina �imùnka. 
V rámci této akce byla slavnostnì 
otevøena stezka s novými vzdìlávací-
mi prvky okolo výbìhu slonù a nové 
tribuny, ze kterých mohou náv�tìvníci 
pohodlnìji pozorovat jednu z pravi-
delných pøedvádìcích akcí se zvíøaty 
� cvièení slonù. Na závìr celého dne 
probìhla oslava 15. narozenin lachta-
na Moritze.

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

Noc snù (21. èervna)
Zoologická zahrada se ji� po�esté 
zapojila do celoevropské akce Noc 
snù, která je zamìøena pouze na dlou-
hodobì nemocné a posti�ené dìti 
a probíhá ve veèerních hodinách. 
Z pùvodního termínu 7. èervna byla 
akce pøesunuta kvùli povodni, která 
zasáhla mìsto Ústí nad Labem. Úèast-
níci, rozdìlení do skupin, si u�ili pro-
hlídku zákulisí zoo a pøi�li do kontaktu 
s nìkterými druhy zvíøat (sloni, poníci�). 
U restaurace Koliba byl pro v�ech-
ny pøipraven program s písnièkami 
a soutì�emi. Program pokraèoval pro-
hlídkou pavilonu �elem a exotária, kde 
byly pro dìti také pøipraveny rùzné ak-
tivity. Zakonèením veèera bylo cvièení 
lachtana a ohnivá show. Akce pro-
bìhla za podpory Ústeckého kraje.

Hurá na prázdniny (28.�30. èervna)
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.

Po stopách televizních hrdinù 
(1. èervence � 31. srpna)
Soutì� o ceny, kterou poøádala Èeská 

televize pro rodiny s dìtmi do 15 let. 
Zoo byla jedním z 80 cílù, kde mohli 
úèastníci získat potøebné razítko.

Rozlouèení s prázdninami aneb Afrika 
vá�nì nevá�nì (14. záøí)
Celodenní program zamìøený pøe-
vá�nì na Afriku. U restaurace Koliba 
probìhlo africké hudební vystoupení 
skupiny Aneboafro a moderátor Zde-
nìk Lukesle si pøipravil program pro 
dìti. Souèástí programu byly slavnostní 

køtiny afrických mláïat � tøí høíbat ze-
ber Hartmannové a dvou høíbat oslù 
somálských.

Den seniorù (1. øíjna)
Po celý den mìli starobní dùchodci 
vstup do zoo zdarma.

Den pøátel zoo a Svìtový den zvíøat 
(12. øíjna)
Tradièní akce pro zvané poøádaná 
pro adoptivní rodièe, patrony, sponzo-
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ry a dal�í partnery na�í zoo a oslava 
Svìtového dne zvíøat, který pøipadá na 
4. øíjna. V rámci této akce byl slavnost-
nì otevøen novì zrekonstruovaný ba-
zén pro tulenì obecné ve spodní èásti 
zoo, kde byli také pøedstaveni tøi noví 
adoptivní rodièe. U restaurace Koliba 
byl pøipraven doprovodný program 
v podobì hudebního vystoupení sku-
piny BrassBombers a kouzelnického 
pøedstavení.

Stezkami zoo (26.�30. øíjna)
Na podzimní prázdniny byl pro ná-
v�tìvníky pøipraven tradièní slosova-
telný kvíz, tentokrát na téma �Poznej, 
kdo jsem��. Na deseti stanovi�tích byly 
umístìny fotografie s detailem konkrét-
ního zvíøete. Deset výhercù obdr�elo 
knihy o zvíøatech a pøírodì.

Stra�idelná zoo (2. listopadu)
Tøetí roèník spoleèné akce Unie èes-
kých a slovenských zoologických za-
hrad. V pavilonu �elem byl pøipraven 
soutì�nì taneèní program pro dìti, 
výtvarná Stra�idílna a malování na 
oblièej zdarma. V pavilonu exotária si 
mohli zájemci vydlabat dýnì, které si 
odnesli domù èi jimi vyzdobili náv�tìv-
nické trasy zoologické zahrady. Po 
setmìní se od pavilonu �elem vydal 
na cestu lampionový prùvod, který 
smìøoval do spodní èásti zoo. Po cestì 
byla pøipravena stanovi�tì se stra�idly. 
Akci zakonèilo veèerní cvièení lachta-
na Moritze.

Zamba má narozeniny (19. listopadu)
Oslava 43. narozenin samice noso-
ro�ce tuponosého Zamby a zároveò 
oslava 33. výroèí jejího pøíchodu do 
zoo. Program probíhal ve v�ední den 
v dopoledních hodinách a zúèastnily 
se ho dìti z ústeckých mateøských 
a základních �kol (foto 6).

Týden Afriky (28.�30. listopadu)
Týden Afriky probíhal ve spolupráci 
s nìmeckou neziskovou organizací 
Power 4 Africa, která tuto akci poøá-
dá ji� od roku 2005 v Drá�ïanech 
v rùzných kulturních støediscích a ná-
kupních centrech. Cílem akce bylo 
navázat spojení mezi evropskou a af-
rickou kulturou a usnadnit mezikulturní 
výmìny informací a zku�eností, pøed-
stavit africké trhy Evropanùm, umo�nit 
Afrièanùm lep�í poznání evropských 
zemí, v tomto pøípadì Èeské repub-
liky. Akce probíhala v pavilonu �elem 
a náv�tìvníci se mohli tì�it na výsta-
vu obrazù, ukázku afrických øemesel 
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a zbo�í, africkou hudbu a tanec, ukáz-
ku afrického vaøení a videoukázky 
o afrických zemích.

Mikulá� v zoo (1. prosince)
Tematicky zamìøená akce pøevá�nì 
pro dìti probíhala po celé odpoledne 
v pavilonu �elem, kde byl pøipraven 
animaèní program pro dìti, výtvarná 
dílna a malování na oblièej, a v pa-
vilonu exotária, kam dorazil Mikulá� 
s èertem a andìlem a nadìloval mi-
kulá�ské balíèky. Od pavilonu exotária 
do spodní èásti zoo vedla èertovská 
stezka, kde si dìti je�tì mohly za 
drobné odmìny splnit èertovské úkoly. 
U správní budovy pak probìhlo slav-
nostní rozsvícení vánoèního stromu 
a vánoèní výzdoby.

Advent v zoo (14. prosince)
V pavilonu �elem byla pro dìti pøipra-
vena výtvarná dílna, kde si mohly vy-
robit ozdobu na stromeèek, novoroèní 
pøání èi vánoèní svícen.

�tìdrý den v zoo (24. prosince)
Tradièní nadílka pro zvíøata, která se 
mohla tì�it na ozdobené vánoèní 
stromky a zabalené vánoèní dárky. 
Z hlediska náv�tìvnosti to byla nejú-
spì�nìj�í akce roku.

�koly a EVVO
V�em typùm �kol nabízí zoo �iroké 
spektrum výchovných a vzdìlávacích 
programù. V roce 2013 bylo v nabíd-
ce 13 rùzných výukových programù, 
z nich� nìkteré jsou pøipraveny ve 
více variantách podle vìku úèastníkù. 
Dal�í mo�ností je objednávka komen-

tované prohlídky s vyu�itím Zoovláèku. 
Pøi výuce je plnì vyu�ívána Zoo�kola 
Heinricha Lumpeho, která vyhovuje 
jak z hlediska technického zabezpe-
èení, tak co do vybavení pøírodninami 
a dermoplastickými materiály. Bì�ným 
náv�tìvníkùm není pøístupná. Výukové 
programy jsou zpoplatnìné èástkou 
20 Kè na jednoho �áka. V roce 2013 
vyu�ilo výukových programù 53 tøíd 
(1 M�, 38 Z� a 12 S�). Zúèastnilo se jich 
celkem 1 222 �ákù a studentù.
Mimoøádnou aktivitou se stala dvou-
kolová soutì� Zooriskuj, která byla 
urèena pro tøíèlenná dru�stva �ákù Z� 
a ni��ího stupnì S�. První kolo probí-
halo formou kvízu, pøièem� soutì�ící 
si mohli pomáhat informacemi z knih, 
internetu a podobnì. Deset nejlep�ích 
dru�stev postoupilo do finále, které 
bylo pøipraveno pøímo v Zoo�kole 
Heinricha Lumpeho a sestávalo z rùz-
ných soutì�í a aktivit (foto 7). Celkem 
se zúèastnilo 85 dru�stev z 22 �kol.
Pro studenty UJEP je v zoo jednou 
roènì organizována výuka pøedmìtu 
role moderních zoologických zahrad 
v ochranì pøírody. Letos se jí zúèastnili 
studenti denního i dálkového studia 
v poètu 33 osob.
Výzkumný a vìdecký pracovník zoo 
vedl na ÈZU po dva víkendy kurz 
Ochrana primátù a tropických eko-
systémù.
V závìru roku ji� tradiènì nabídla zoo 
velice oblíbenou aktivitu mateøským 
�kolám a 1. a 2. tøídám základních 
�kol, a to mo�nost ozdobit si v zoo svùj 
vánoèní stromek.
Ji� nìkolik let zoo nabízí od zaèátku lis-
topadu do konce února následujícího 

roku pro �kolní kolektivy vstup zdarma.

Pøedná�ky a besedy
V zoo i mimo ni se uskuteènilo celkem 
7 pøedná�ek a besed, na kterých se 
podíleli pracovníci zoo. Jednalo se 
o rozmanité cílové skupiny (�áci Z� 
a studenti S�, obyvatelé domovù dù-
chodcù, veøejnost, úèastníci miniwork-
shopu o palmovém oleji).
Tøi dny pro jihovýchodní Asii � pod tím-
to názvem byla pøipravena speciální 
akce pro studenty S�. Souèástí bylo 
promítání dokumentu Zelená pou��, 
beseda o filmu i o nejaktuálnìj�í 
hrozbì jihoasijských de�tných pralesù 
� palmì olejné a také ukázka potra-
vin obsahujících èi neobsahujících 
palmový olej. Na tuto akci se pøihlá-
sily ètyøi �koly s celkovým poètem 136 
úèastníkù. Nìkteøí z nich se následnì 
zapojili do soutì�e Co si dát do nákup-
ního ko�íku? vyhlá�ené pro studenty 
S�. Její podstatou je tvorba vlastního 
videodokumentu na téma problema-
tiky palmového oleje.

Pøedvádìcí akce se zvíøaty
I v roce 2013 probíhala øada pravidel-
ných pøedvádìcích akcí se zvíøaty, 
které v�em náv�tìvníkùm zpøíjemòují 
prohlídku zoologické zahrady. Mezi 
nejvyhledávanìj�í patøí zejména cvi-
èení lachtana Moritze, cvièení slonù èi 
jejich procházka po zoo, enrichment 
u orangutanù, medový strom pro med-
vìdy malajské, krmení piraò nebo jíz-
da na ponících.

Zá�itkové programy
Zá�itkové programy jsou v nabídce 
zoo ji� nìkolik let a tì�í se stále vìt�í 
oblibì. Jedná se o celodenní na-
bídku Den chovatelem slonù èi Den 
chovatelem v pavilonu exotária, které 
jsou urèeny zájemcùm od 18 let, èi 
o jednorázové krmení urèitého druhu 
zvíøat (tuleni, sloni, �irafy). Ve�keré in-
formace vèetnì pravidel, podmínek 
a ceny jsou stabilnì zveøejnìny na 
webových stránkách zoo. V roce 2013 
vyu�ilo mo�nosti stát se na jeden den 
chovatelem 13 zájemcù, o krmení 
a kontakt se slony (foto 8) projevilo 
zájem 44 osob, o krmení �iraf 22 osob 
a o krmení tuleòù 3 osoby.
V záøí se v pavilonu slonù uskuteènila 
jedna svatba.

Zvíøe roku 2012
Sedmý roèník ankety o zvíøe roku byl 
opìt vyhlá�en na webových strán-
kách zoo. Do ankety bylo nominováno 
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sedm zvíøat, zapojilo se do ní celkem 
1 834 hlasujících a absolutním vítìzem 
se stala samice slona indického Del- 
hi, která získala 41 % hlasù. Úèastníci 
mohli hlasovat od 7. ledna do 24. úno-
ra 2013 a pokusit se tak vyhrát spoustu 
zajímavých cen, které kromì zoo vì-
novali rùzní partneøi, napø. fotograf Petr 
Slavík, ÈEZ Distribuce, Magazín Koktejl, 
RWE Energie, YMCA. Vyhlá�ení výher-
cù a pøedání cen probìhlo pøi akci 
Slavnostní zahájení letní sezony 2013.

Zoologický klub
Zoologický klub díky úzké spolupráci 
se zoologickou zahradou pokraèuje 
ve spoleèných aktivitách, které jsou 
vìnovány zejména prohloubení 
vztahu èlenù ZK a zoo. Tento rok 
èlenové Zoologického klubu nabídli 
pomocnou ruku pøi poøádání akcí pro 
veøejnost. Pomáhají s programem èi 
zaji�tìním obsluhy výtvarných dílen 
pro dìti a podobnì. Bìhem roku se 
v Zoo�kole Heinricha Lumpeho usku-
teènila ètyøi setkání jeho èlenù. Zoo-
logická zahrada vydala dal�í díl sbor-
níku Fauna Bohemiae Septentrionalis, 
Tomus 37 (2012), ve kterém zveøejnili 
své pøíspìvky pracovníci zoo i èlenové 
Zoologického klubu. Sborník je rozesí-
lán nejrùznìj�ím vìdeckým institucím 
v ÈR i v zahranièí.
ZK spolu se zoo uspoøádaly v dubnu 
v ústeckém klubu Doma benefièní 
koncert na podporu ochranáøského 

projektu Pesisir Balikpapan. Souèástí 
programu bylo promítání dokumentu 
Zelená pou��, beseda s autorem Mi-
chalem Gálikem (foto 9), s výzkum-
ným pracovníkem zoo Standou Lhotou 
a se zpìvákem Danem Bártou, který 
Borneo v minulosti nav�tívil. Hlavním 
bodem programu byl koncert Dana 
Bárty, závìr patøil ústecké skupinì No 
Discipline. Na koncertu se také pro-
dávaly novì vyrobené propagaèní 
materiály, které souvisejí s vlajkovým 
zvíøecím druhem projektu � kahau 
nosatým.

Dal�í aktivity
Pracovníci zoo se úèastní pravidelných 
setkání komise vzdìlávání a propaga-
ce UCSZOO, které se tentokrát konalo 
v Zoo Ostrava. Podíleli se na pøípravì 
nìkolika prezentací (ústecké aktivity 
ke kampani EAZA, informace o mezi-
národní konferenci IZE a samostatný 
pøíspìvek v podobì .ppt prezentace 
o nových vzdìlávacích prvcích reali-
zovaných u výbìhu slonù a u bazénu 
tuleòù).
Pracovnice oddìlení se zúèastnila 
mezinárodní konference EZE, kterou 
poøádala holandská Burger�s Zoo 
v Arnhemu v bøeznu 2013. Prezento-
vala zde pøíspìvek o kampani EAZA 
v èeských a slovenských zoologických 
zahradách, seznámila zahranièní 
úèastníky s dokumentem Zelená pou�� 
a s dal�ími spoleènými aktivitami 

UCSZOO (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 grafic-
ky upraveny. Zoo zasílá své pøíspìvky 
také na stránky UCSZOO, a to nejen do 
novinek, ale také do kalendáøe akcí.
Od záøí 2013 zaji��uje zoo ve spoluprá-
ci s DDM pro �kolní rok 2013/2014 pøíro-
dovìdný krou�ek pro dìti ve vìku 9 a� 
13 let. Schùzky probíhají v Zoo�kole 
Heinricha Lumpeho a v areálu zoolo-
gické zahrady (foto 11).
V záøí 2013 se uskuteènil tematický 
zájezd do Zoo Lipsko, kterého se 
úèastnili zamìstnanci Zoo Ústí nad La-
bem, ostatních zoologických zahrad, 
èlenové Zoologického klubu a dal�í 
zájemci.
Na konci srpna nav�tívila zoo skupina 
nìmecky mluvících náv�tìvníkù sdru-
�ených v organizaci Pøátelé Zoo Erfurt 
v poètu 95 osob. Souèástí prohlídky 
byla projí�ïka vláèkem do horní èásti 
zoo a následná zpáteèní cesta pì�ky 
se zastávkami u jednotlivých zvíøat.
Zoo se prezentovala svými propagaè-
ními materiály na v�ech výstavách, 
kterých se úèastní statutární mìsto Ústí 
nad Labem.
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Adopce a patronství zvíøat, finanèní dary, 
reklama
Bc. Tereza Limburská

I nadále trvá finanèní podpora z øad jednotlivcù èi rùzných subjektù prostøednictvím finanèních darù, tzv. adopce zvíøat èi 
patronství zvíøat nebo 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 2013 bylo adopcí zvíøat získáno 587 017 Kè, finanèními dary 641 092 
Kè a reklamou 316 058 Kè.

Jméno, název firmy Èástka Adoptované zvíøe
Agentura práce Gadasová, s. r. o. 4,000 pekari páskovaný

Achsovi Hana a Petr, Ústí nad Labem 3,000 koèka rybáøská

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

Andìlovi Jitka a Luká�, Teplice 3,000 koèka rybáøská

Antal Luká� a ��astná Pavla, �tìtí 4,000 nandu pampový

Auto�kola PERFEKT 1,000 pralesnièka azurová

Balcovi Sarah, Katrin a Jaroslav, Ústí nad Labem 3,500 ara zelenokøídlý

Baierová Michaela, Probo�tov 1,500 majna Rothschildova

Bene� Martin, Ústí nad Labem 2,500 pu�tík bìlavý pobaltský

Beran Miroslav, Ústí nad Labem 2,000 páv korunkatý

Bíl Jan, Mgr. 3,000 koèka slani�tní

Bretová Monika, Praha 7 6,000 aligátor americký

Brigadoiová Jana, Ústí nad Labem 2,000 koza domácí

Búll Ale�, Ústí nad Labem 3,500 korunáè vìjíøový

Cimerman Jakub, Lovosice 1,000 �elva ètyøprstá

Cimerman Martin, Lovosice 6,000 lemur kata

Èaèaná Blanka, Ústí nad Labem 1,000 �elva uhlíøská

Èaèaný Ján, Ústí nad Labem 1,000 �elva zubatá

Endr�tová Jiøina, Mgr., Lubná u Rakovníka 12,000 vlk høivnatý

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

Fridrichová Karina, Ústí nad Labem 1,000 korela chocholatá

Frinta Martin, MUDr., Litomìøice 4,000 nosál èervený

Frintová Libu�e, MUDr., Litomìøice 4,000 nosál èervený

Frintová Tereza, MVDr., Teplice 4,000 surikata

Frolík Svatopluk, Charvatce 1,000 felzuma madagaskarská

Geigerovi Zdena a Jiøí, Ústí nad Labem 1,500 sova pálená

Grunt Stanislav, Litomìøice 1,000 korálovka pruhovaná kalifornská

Hanzlík Jiøí, Chabaøovice 4,000 anoa ní�inný

Hilgertovi �tìpánka a Lubo�, Praha 20,000 tuleò obecný

Holanová Jitka, Ing., Krupka 5,000 lvíèek zlatý

Hronová Lucie, Krásná Lípa 1,000 piraòa Nattererova

Hubková Eva a Malý Libor, Praha 15,000 levhart mand�uský

Huja Milo�, Øedho�� 2,000 páv korunkatý

Humhej Ivan, MUDr., Ústí nad Labem 1,000 agama koèinèinská

Adoptivní rodièe
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Jméno, název firmy Èástka Adoptované zvíøe
Chocholatý Jan, Roudnice nad Labem 4,000 pekari páskovaný

Chocholatý Jan, Roudnice nad Labem 2,000 varan modroocasý

Jahodová Marcela, Praha 4,000 surikata

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

Jelínek Roman, Ústí nad Labem 4,000 surikata

Jelínek Roman, Ústí nad Labem 8,000 kosman zakrslý

Jelínková Eva, Ústí nad Labem 5,000 tamarín pinèí

Jùza Pavel, Ústí nad Labem 7,000 lama krotká

Jùza Pavel, Ústí nad Labem 3,000 varan Hornùv

Kauerová Jana, Ústí nad Labem 1,000 korálovka èerveno�edá

Kauerová Kateøina, Ústí nad Labem 1,500 kaloò pobøe�ní

KELCOM, s. r. o., Ústí nad Labem 6,000 mandril rýholící

Kiesenbauer Jindøich, Ing. 5,000 alpaka

Klub �en-�en: Alena, Iveta, Jitka, Ludmila, Monika a Zdeòka 1,000 èukvala zavalitá

Klub �en-�en: Alena, Iveta, Jitka, Ludmila, Monika a Zdeòka 1,000 èukvala zavalitá

Kohout Petr, Praha 9 5,000 tamarín �lutoruký

Kohout Petr, Praha 9 3,400 ara zelenokøídlý

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

kolektiv kanceláøí A+B, Velké �ernoseky 2,500 veverka Prévostova

kolektiv pracovníkù Katedry jaderných reaktorù ÈVUT FJFI 15,000 lenochod dvouprstý

Kopáèová Olga, Praha 1,500 èírka modrozobá

Ko��álovi Klárka, Kristýnka, Bára a Dejv, Ústí nad Labem 2,500 sovice snì�ní

Koukalová �árka a Pacl Michael, Ústí nad Labem 4,000 emu hnìdý

Krátká Kateøina, Ing. 1,500 kaloò pobøe�ní

Kraus Martin, Ústí nad Labem 1,500 sova pálená

Kraus Martin, Ústí nad Labem 1,000 �elva amboinská

Krausová Zneòka, Dolní Zálezly 3,000 aguti støedoamerický

Køivková Petra a Zuzana, Hlaváèková Zuzana a Alena, Èunátová M., 
Ústí nad Labem

4,000 munt�ak malý

Kubi�tová Jitka, Ústí nad Labem 2,500 pu�tík bìlavý pobaltský

Kuncl Jan, Ing., Teplice 4,000 pekari páskovaný

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

Lauková Hana, Most 1,500 sova pálená

Lauková Milada, Most 5,000 pony shetlandský

Luká�ová Dita, Ústí nad Labem 3,500 ara arakanga

Lu�ina Jan, Teplice 1,500 majna Rothschildova

Lu�inová Eli�ka, Teplice 1,000 korálovka sedlatá honduraská

Lu�inová Veronika, Teplice 2,500 kajmánek malý

Mandík Vít, Ing., Ústí nad Labem 20,000 tuleò obecný

Mandovcová Dagmar, Ústí nad Labem 4,000 mara stepní

Mandovcová Dá�enka, Ústí nad Labem 4,000 kosman zakrslý

man�elé Døevínkovi, Praha 30,000 rosomák sibiøský

Mareèková Jana, Chomutov 2,000 krajta tygrovitá tmavá

Ma�átová Lenka, Mgr., Ústí nad Labem 5,000 tamarín �lutoruký

McCormick James, Luton, England 1,000 karetka novoguinejská
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Jméno, název firmy Èástka Adoptované zvíøe
Mikolá�ovi, Roudnice nad Labem 1,000 sýèek obecný

Mikulcová Jana, MUDr., Rumburk 5,000 sup himálajský

Milerski Martin, Novosedlice 1,000 �elva ètyøprstá

Morávek Jiøí, Obora u Loun 1,000 agama koèinèinská

Moudrý Lubomír, Ústí nad Labem 1,000 korálovka mexická

Mu�ík Jan, Ústí nad Labem 5,000 serau malý

Natálka Zavoralová a Magdièka Zavoralová, Ústí nad Labem 60,000 slon indický

Najnarová Jana, MVDr., Ústí nad Labem 1,000 korálovka sedlatá honduraská

Nekolný Miloslav, Terezín 1,500 sova pálená

Nováková Jana, Ústí nad Labem 16,000 tapír jihoamerický

Nováková Jana, Ústí nad Labem 2,500 lori zelenoocasý

Nováková Helena, Ústí nad Labem 2,000 chameleon pardálí

Nováková Kamila, Ústí nad Labem 8,000 munt�ak malý

Ondráèková Lucie, Tøe�� 10,000 lenochod dvouprstý

Pavlíková Jana, Ústí nad Labem 6,000 vari èernobílý

Pechanovy Barunka a Eli�ka, Ústí nad Labem 3,000 koèka slani�tní

Pídová Hana, Ústí nad Labem 1,000 korálovka sedlatá sinaloaská

politická strana Vìci veøejné 2,500 veverka Prévostova

Provident Financial, s. r. o. 15,000 gepard �tíhlý

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

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

Rychtaøíková Ludmila, Ústí nad Labem 5,000 pony shetlandský

Rychtaøíkovi Terezka a Pavlík, Ústí nad Labem 6,000 mandril rýholící

Rychtaøíkovi Terezka a Pavlík, Ústí nad Labem 5,000 alpaka

Øehák Vlastimil, Vìdomice 5,000 lvíèek zlatý

Øeháková Alena, Vìdomice 5,000 tamarín pinèí

Slámová Anna, Ústí nad Labem 1,000 pralesnièka azurová

Sobotková Monika, Ústí nad Labem 5,000 tamarín �lutoruký

statutární mìsto Ústí nad Labem, mìstský obvod Ne�tìmice 10,000 levhart obláèkový

Strnadovi Ivana a Libor, Louny 1,000 rosnice siná

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

�alatová Dana, Modlany 5,000 koèkodan diadémový

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

�légrová Eva, Ústí nad Labem 2,000 páv korunkatý

�tefanová Lucie 1,500 kaloò pobøe�ní

�till Lubo�, Ing., Trmice 3,000 trnucha skvrnitá

�ubíkovi Vojta a Kuba, Ústí nad Labem 3,000 felzuma madagaskarská

Toman Miroslav, Ing., CSc., Praha 20,000 tuleò obecný

Tomas Martin, Mgr., Litomìøice 5,400 makak kápový

Vinotéka 33, Ústí nad Labem 5,000 koèkodan Brazzùv

Vysoko�kolský odborový svaz UJEP, Ústí nad Labem 5,000 vodu�ka èervená

Zahrádka Tomá�, Ústí nad Labem 1,000 korálovka mexická

Zaplatílek Kvìtoslav, Ústí nad Labem 1,000 piraòa Nattererova

Zaplatílková Eva, Ústí nad Labem 1,500 sova pálená
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Jméno, název firmy Èástka Adoptované zvíøe
Zatloukalovi, Povrly 4,000 kosman zakrslý

Zelenková Jana, Skalice u Èeské Lípy 1,000 piraòa Nattererova

Zoubek Miroslav, Ústí nad Labem 5,000 tamarín pinèí

Zoubková Lenka, Ústí nad Labem 1,000 karetka novoguinejská

Zounová Irena, Mgr., Teplice 1,000 agama bradatá

Z� Most, Svá�ná 2342, p. o. 1,500 sova pálená

Z� s roz�íøenou výukou HV, Teplice 15,000 medvìd malajský

Z� Teplice, U Nových lázní 1102 1,000 pralesnièka azurová

�áci Z� Dubí 1 4,800 surikata

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

�áci Z� Jitøní, Ústí nad Labem 5,000 tamarín pinèí

�áci Masarykovy Z� a M� v Krupce 1,500 majna Rothschildova

�áci 3.A, 3.B Z� Velké Bøezno 1,000 �elva zubatá

�ákovská Lucie, Biskupice 5,000 marabu africký

�ákovská Lucie, Biskupice 1,000 korálovka sedlatá sinaloaská

Patroni

Jméno, název firmy Èástka Zvíøe

Advice, spoleènost s ruèením omezeným, Ústí nad Labem 1,000 vydra malá

Advice, spoleènost s ruèením omezeným, Ústí nad Labem 1,000 agama koèinèinská

Bittner Milan 1,500 lama krotká

Bøicháèek Tomá�, Kralupy nad Vltavou 2,000 slon indický

Èernocká Petra, Praha 10,000 orangutan bornejský

Èervená Jana, Kadaò 1,000 slon indický

Èervená Dana, Kadaò 1,000 slon indický

Dominik M. Sieber, Ústí nad Labem 1,500 nosoro�ec tuponosý

Drá�ïanská Svìtlana, Ústí nad Labem 1,000 korálovka pruhovaná kalifornská

Ebringerová Janka, Praha 1,500 gibon bìlolící

FARMA MIRKOV, spol. s r. o. 23,805 nosoro�ec tuponosý ji�ní

Jana a Dan, Praha 7 1,000 tuleò obecný

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

Kvapilová Jiøina, Praha 1,000 orangutan bornejský

Luká�ová Dita, Ústí nad Labem 1,000 sovice snì�ní

Mand�uková Jarmila, Bor�ov nad Vltavou 1,000 levhart mand�uský

Nosková Hana, Opava 2,400 tuleò obecný

Pracný Jiøí, Praha 10,000 orangutan bornejský

rodina Stránských, Ústí nad Labem 1,000 lemur kata

Vrabec a Vrabec, s. r. o., Ústí nad Labem 7,000 gibon bìlolící

Základní �kola Lovosice 1,000 levhart snì�ný

Zelený Jakub, Mgr. 1,000 �irafa Rothschildova

�áci Z� a M� Ústí nad Labem, Nová 1432/5 6,000 lachtan kalifornský (tmavý)

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

�áci 2. stupnì, Z� Lovosice 1,000 levhart snì�ný
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Nové vzdìlávací a interaktivní prvky v okolí 
expozic pro zvíøata
Ing. Vìra Vrabcová

V roce 2013 se v areálu zoo podaøilo 
na dvou místech zrealizovat nové 
vzdìlávací a interaktivní prvky, které 
v�dy tematicky souvisejí s druhem cho-
vaných zvíøat.

První projekt se týkal na�ich slonù. 
Provedené zmìny vytvoøily podmínky 
pro lep�í pohodu zvíøat, a to jednak 
v pavilonu, kde byly vybudovány 
nové podlahy z vhodnìj�ího mìkèího 
materiálu, a jednak ve výbìhu, kde 
bylo vytvoøeno nové zastínìní umo�-
òující slonùm ukrýt se v horkých letních 
dnech pøed sluncem. Pøi této pøíle�itos-
ti bylo pamatováno i na náv�tìvníky, 
pro nì� byly na pohledovém místì 
vybudovány dvì tribuny, ze kterých 
zájemci v pohodlí sledují oblíbené 
cvièení slonù (foto 1). Zadní strana 
tribun byla vyu�ita pro umístìní panelù 
� jednak textových, ale také fotogra-
fických. Na jedné z tribun je umístì-
na maketa slona v �ivotní velikosti 
s mìøítkem, kde se náv�tìvníci mohou 
zmìøit a vyfotografovat. Na druhé jsou 

dvì cedule o rozmìru 120 x 200 cm, 
na kterých jsou podrobné informace 
o programu enrichmentu, který se 
u slonù vyu�ívá. Do�lo i k revitalizaci 

okolí výbìhu, konkrétnì prostoru mezi 
cestou pro náv�tìvníky a betonovým 
hrazením výbìhu, kde byla èást svahu 
vybagrována a osazena novou zelení. 

1

2
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V pravidelných rozestupech zde byly 
umístìny informaèní tabule o rozmìru 
70 x 120 cm, na kterých jsou popsány 
jednotlivé typy enrichmentu. U ka�-
dého plo�ného panelu jsou zároveò 
umístìny interaktivní prvky, kde si dìti 
mohou vyzkou�et podobné aktivity, 
které slou�í slonùm jako zábava èi zdroj 
potravy (foto 2). Jednotlivá stanovi�tì 
jsou oznaèena: Sloni a hraèky, Práce 
slonù, Potravní enrichment, Dùle�itý 
písek a Sloní smysly. K tomu jsou do-
plnìny: míè z hadic na hraní, zvedání 
døevìných �palkù na kladce, otáèecí 
sud s kulièkami, makety potravy zahra-
bané v písku, pìt druhù ukrytých vùní. 
Celý projekt byl realizován díky finanè-
ním prostøedkùm, které jsme dostali 

od Krajského úøadu Ústeckého kraje. 
Jednalo se o èástku 1 milion Kè. Slav-
nostní zprovoznìní tribun i zpøístupnìní 
ostatních stanovi�� se konalo v nedìli 
16. èervna (foto 3) pøi akci Den otcù 
v zoo, kdy si tatínkové s dìtmi mohli po-
hyblivé prvky v rámci soutì�ních aktivit 
i poprvé vyzkou�et.

Druhý projekt se týkal bazénu pro 
tulenì obecné a jeho okolí, na který 
nám finanèní prostøedky vìnoval ná� 
zøizovatel � statutární mìsto Ústí nad 
Labem (1,5 milionu Kè) a sponzor 
� Nadace ÈEZ (300 000 Kè). Zásadní 
rekonstrukcí pro�el celý tulení bazén, 
co� výraznì zvý�ilo pohodu chova-
ných zvíøat, ale do�lo i k úpravì okolí 

bazénu, které jsme chtìli ztvárnit tak, 
aby jednotlivé prvky celého komple-
xu na sebe navazovaly. Stupòovitou 
tribunu, ze které lze sledovat zvíøata 
v bazénu, jsme koncipovali jako ukáz-
ku rùzných úrovní podmoøského svìta, 
poèínaje nejhlub�ím místem v oceá-
nu � Mariánským pøíkopem a konèe 
pobøe�ím, kde ploutvono�ci pøivádìjí 
na svìt mláïata. Jednotlivé stupnì 
jsou barevnì tónované, od nejtmav�í 
modré a� po svìtle modrou barvu 
u osmého schodu. Pobøe�í bylo do-
plnìno autentickou moøskou bárkou, 
kterou jsme získali a� z Hamburku, 
rybáøskými sítìmi a velkými pobøe�-
ními balvany (foto 4). Podél bazénu 
byla od roku 2006 instalována velká 
reklamní plocha slou�ící projektu 1 000 
sloních stop, který v�ak byl v loòském 
roce ukonèen. Proto jsme se rozhodli 
tuto patnáctimetrovou plochu vyu�ít 
k umístìní vzdìlávacích interaktivních 
cedulí, na nich� se náv�tìvníci mo-
hou dozvìdìt podrobné informace 
ze �ivota ploutvono�cù (foto 5). Je 
rozdìlena na �est tematických celkù 
s jednotným názvem Tulení stezka. 
Jednotlivé panely obsahují informace, 
fotografie, které jsme zdarma získali od 
renomovaných fotografù (dìkujeme), 
a interaktivní prvky. Jsou pojmenová-
ny: Nejbli��í pøíbuzní, Jak pøijdeme na 
svìt, Voda � ná� �ivel, �ivot pod hladi-
nou, Lovec a koøist a Zn. Ochrana nut-
ná. Z trojrozmìrných pøedmìtù stojí za 
zmínku kostra tulenì obecného, válce 
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s ukázkou obsahu èervených krvinek 
u èlovìka a u ploutvono�cù èi stopky, 
kde si dìti mohou vyzkou�et, na jak 
dlouho doká�í zadr�et dech. Souèástí 
posledního panelu je i soutì�ní kvíz, 
kde si ka�dý mù�e své nabyté vìdo-
mosti provìøit. Poslední zajímavostí 
jsou fotomakety tøí zástupcù jednot-
livých èeledí ploutvono�cù � mro�e, 
lachtana a tulenì, mezi kterými se ná-
v�tìvníci mohou i vyfotografovat (foto 
6). Slavnostní otevøení celé expozice 
se uskuteènilo v sobotu 12. øíjna, kdy 
se v zoo konal Den sponzorù a oslavy 
Svìtového dne zvíøat. Podle reakcí 
náv�tìvníkù je tato rekonstrukce velice 
povedená.

5

6
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Vedení zoo

Mgr. Marina VANÈATOVÁ, Ph.D. � øeditelka organizace (od 1. 10. 2013)

Jana ÈERNÁ � zástupkynì øeditele, vedoucí ekonomického odd., statutární zástupce zoo (do 30. 9. 2013)

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  � 2 + 1 MD

Centrum pro zvíøata v nouzi pøi Zoo Ústí nad Labem � 2

pracovníci na VPP � 14

CELKEM k 31. 12. 2013 � 72 + 3 MD

Personální obsazení zoo k 31. 12. 2013
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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: Jana Èerná (statutární zástupce zoo do 30. 9. 2013)

    Mgr. Marina Vanèatová, Ph.D. (øeditelka zoo od 1. 10. 2013) 
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Zoo Ústí nad Labem je èlenem:


