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Výroční zpráva o činnosti v roce 2014 

 

Název a sídlo:   
Zoopark Zájezd o.p.s., Zájezd 5, 273 43 Buštěhrad 

IČ: 275 64 916, DIČ:  CZ27564916 

Telefon: 312250889, e-mail: info@zoopark-zajezd.cz 

 
Ředitel: Jiří Marek  
 
Správní rada:  
předseda RNDr. Dana Fraňková CSc, členové Zuzana Macháčková, Mgr. Ing. Zdeněk 
Janda 
 
Dozorčí rada: 
Předseda Ing. Helena Štěpánová, členové Dominik Franěk, Jana Rensová 
 
Zakladatelé: 
RNDr. Dana Fraňková, Jiří Marek 
 
Zaměstnanci: 
Jiří Marek -  ředitel 
RNDr. Dana Fraňková - obchod a výměna zvířat 
Jiří Marek ml. - kurátor zvěře, EVVO 
Jan Marek – PR a marketing, EVVO 
Jana Šlégrová – chovatelka 
Jitka Jonáková – chovatelka 
Kristýna Kejhová – chovatelka 
 
DPP: 
Ing. Veronika Svobodová – chovatelka, pracovnice EVVO 
Ing. Věra Haňáková – administrativa, evidence 
Ivana Bečvářová – chovatelka, průvodkyně 
Lucie Halamová – chovatelka 
Vladislav Zach – zahradnické práce 
D. Mňuková, M. Grünerová, A. Zikmundová - prodej vstupenek, občerstvení a suvenýrů 
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Základní ekonomické údaje:   
 
Daňové přiznání zpracovala účetní firma: Lada Hanzlíková 
 
 
 
Hlavní hospodářské činnosti: vystavování a chov zvířat v expoziční části zooparku, 
                                                intenzivní chovatelská činnost v chovném zázemí  
                                                výměna a prodej odchovaných zvířat 
                                                prodej suvenýrů, balených nápojů a zmrzliny 
                                                prodej služeb pro návštěvníky (prohlídky, různé programy) 
 
                                                 
  
V roce 2014 bylo vstupné dospělí 50,-Kč děti a studenti 25,-Kč (děti do 3 let a ZTP 
zdarma). 
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Náklady a výnosy 2014 

 
        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotřeba materiálu 202723   

Spotřeba materiálu - výstavba 269792   

Spotřeba materiálu - pořízení zvířat 674573   

Spotřeba materiálu - drobný majetek 15034   

Spotřeba materiálu -krmení 710637   

Spotřeba energie elektřina 9742   

Prodané zboží stánek 207331   

Náklady na reprezentaci 4455   

Ostatní služby 558405   

Ostatní služby-nájem 130909   

Ostatní služby-odvoz odpadu 81781   

Ostatní služby-účetní služby 42712   

Ostatní služby-telefony 23996   

Ostatní služby-poštovné 1726   

Ostatní služby – veterinární péče 63230   

Mzdové náklady 1489996   

Zákonné sociální pojištění 416093   

Ostatní daně a poplatky 4200   

Ostatní pokuty a penále 134655   

Kursové ztráty 15075   

Jiné ostatní náklady -bankovní poplatek 14616   

Jiné ostatní náklady-pojištění 6191   

Odpisy dlouhodobého  nehm. a  hmot. majetku 45510   

 Celkem náklady 5123382   

   

Tržby za vlastní výrobky   2547922 

Tržby z prodeje služeb   300000 

Tržby z prodeje služeb - vstupné   1447016 

Tržby za prodané zboží   257054 

Změna stavu zvířat   8876 

Úroky   10 

Kursové zisky   28014 

Přijaté příspěvky a dary    760671 

Provozní dotace MŽP   106058 

Celkem výnosy   5455621 
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Výstavba a rozvoj: 

 
V tomto roce se nám podařilo zahájit stavbu rozšíření dětské kontaktní části zoo o 
ubikaci s výběhem pro naše křížence domácích plemen prasátek (bílé x vietnamské x 
gottigenské) zpřístupnění pro veřejnost bude až počátkem roku 2015. 
 
Zbudovali a také uvedli do provozu, u vchodu do nové části zoo, stánek na prodej 
vstupenek a suvenýrů. 
 
Ve spolupráci se skupinou nadšenců z celé Evropy, kteří u nás dva týdny pracovali za byt 
a stravu v rámci“ workcampu“ pořádaného organizací “TamJdem“, jsme přes léto 
pokračovali s výstavbou naučné stezky zaměřené na upevnění povědomí lidí o 
důležitosti biodiverzity v kulturní krajině. Společným úsilím vzniklo na přístupové cestě 
od parkoviště celkem 6 stanovišť s modely a naučnými tabulemi: 

- Ptáci v našem okolí 
- Hmyzí hotel 
- Ukázka přirozeného stanoviště Ještěrky obecné 
- Ptačí budky 
- Motýlí louka 
- Včely a jejich význam s pohledem na chov a sociální život 

 
Po celý rok jsme se i nadále průběžně věnovali přípravě Změny územního plánu se 
zaměřením na to, aby se areál nově zamýšlené zoologické zahrady podařilo zahrnout do 
zastavitelného území obce. Zároveň bylo důležité pro budování a následné fungování 
zoo zapracovat do dokumentace ÚP odpovídající využití ploch. 
 
Velmi náročným úkolem tohoto roku bylo vyprojektovat a nechat schválit specifikaci 
dopravního značení související s účelovou komunikací, kterou požíváme jako 
příjezdovou cestu k naší zoo a zároveň slouží i k parkování návštěvníků. Do konce roku 
se to bohužel nepodařilo a tak schválení s vlastní výrobou a následnou instalací se 
přesunulo do roku 2015. 
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Seznam chovaných zvířat: 
 

Třída: SAVCI  Stav ke dni 
1.1.2014 

Stav ke dni 
31.12.2014 

 Řád: Dvojitozubci Klokan parma (Macropus  parma) 2,0 2,0 
 Řád: Hlodavci Morče domácí (Cavia porcellus) 1,2 1,2 
 Řád: Zajíci Králík divoký (Oryctolagus 

cuniculus) 
3,4, 3,4 

  Králík domácí (O.c.f.domesticus) 1,1 1,1 
 Řád: Šelmy Karakal (Caracal caracal) 1,2,2 1,2, 
  Rys ostrovid (Lynx lynx) 1,2 1,2 
  Skunk pruhovaný (Mephitis 

mephitis) 
1,3,4 1,3,4 

  Surikata (Suricata suricatta) 4,3 4,3 
  Ocelot velký(Leopardus pardalis) 1,1 1,1 
     
 Řád: 

Sudokopytníci 
Muntžak malý (Muntiacus reevesi) 1,0 0,0 

  Velbloud dvouhrbý (Camelus 
bactrianus) 

1,1 1,1 

  Koza kamerunská(Capra hircus) 1,3 1,3,2 
  Ovce quessantská (Ovis aries) 3,4 2,4 
  Lama alpaka(Lama g.f.pacos) 2,3 2,3 
 Řád: Primáti Lemur kata (Lemur catta) 1,4 1,4, 
  Lemur vari (Varecia variegata) 1,1 1,1 
  Lemur bělohlavý (Eulemur fulvus) 2,2 2,2 
  Lemur límcový (Eulemur collaris) 0,0 1,1 
  Maki trpasličí (Microcebus murinus)                                       1,1 0,0         
  Komba ušatá (Galago senegalensis) 1,2,1 1,2, 
  Mandril rýholící (Mandrillus sfinx) 1,3 1,3 
  Kočkodan talapoin (Miopithecus 

talapoin) 
2,1 2,1 

  Tamarín žlutoruký (Saguinus 
midas)                                                             

1,1 1,1 

  Lvíček zlatohlavý(Leonthopithecus 
chrysomelas) 

 1,1 

  Tamarín bělohubý (Saguinus 
labiatus) 

3,1 3,1,2 

  Tamarín pinčí (Saguinus oedipus) 2,2 3,3 
  Kosman bělovousý (Callithrix 

jacchus) 
0,0 1,1,2 

     
     



 

 

Zoopark Zájezd o.p.s. 
Zájezd 5 

                     273 43 p. Buštěhrad 

 

 

web: www.zoopark-zajezd.cz tel: 312250889                       IČ: 27564916 
e-mail: office@zoopark-zajezd.cz  DIČ: CZ 27564916 

 

Třída: PTÁCI    
 Řád: Dravci Káně Harrisova (Parabuteo 

unicinctus) 
2,2 2,2,3 

  Orel stepní (Aquila nipalensis ) 0,1 0,1 
  Orel savanový (Aquila spilogaster) 1,1 1,1 
 Řád: Pěvci Zebřička pestrá (Taeniopygia 

guttata) 
               4,4 4,4 

  Hýl obecný (Pyrrhula Pyrrhula)   
  Rýžovník šedý (Padda oryzivora) 2,2 2,2 
 Řád: Sovy Puštík bradatý (Stryx nebulosa) 1,0 1,0 

  Výreček malý (Otus scops) 2,0 0,0 
 Řád: Papoušci Amazoňan kubánský (Amazona 

leucocephala) 
1,1 1,1 

  Andulka vlnkovaná (Melopsitacus 
undulatus) 

1,1 1,1 

  Papoušík škraboškový (Agapornis 
personata) 

1,1 1,1,2 

  Rosela pestrá (Platycercus eximius) 0,1 0,1 
  Žako šedý (Psittacus erithacus) 0,1 0,1 
 Řád: Srostloprstí Ledňák modrokřídlý (Dacelo 

leachii) 
 1,1 

 Řád: Hrabaví Bažant zlatý (Chrysolophus pictus) 2,2 2,2 
  Kur domácí (Gallus gallus 

f.domesticus) 
1,5 1,5 

Třída: PLAZI    
 Řád: Želvy Želva barmská (Geochelone 

platynota) 
2,0,6 2,0,6 

  Želva žlutohnědá (Testudo graeca 
terrestris) 

5,4 5,4 

  Želva pardálí (Geochelone pardalis) 0,2 0,2 
  Želva ostruhatá (Geochelone 

sulcata) 
3,1 3,1 

 Řád: Šupinatí Leguán modrý (Cyclura nubila 
lewisi) 

1,2,3 1,2,2 

  Leguán chutný (Iguana 
delicatisima) 

 1,1 

  Leguán zelený (Iguana iguana)  1,0 
  Čukvala zavalitá (Sauromalus 

obesus) 
2,3 2,2,5 

  Chameleon Mellerův (Chamaeleo 
melleri) 

0,0,4 2,2 

  Chameleon obrovský (Chamaeleo 
oustaleti) 

2,4, 2,4,115 
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  Chameleon pardálí (Furcifer 
pardalis) 

3,9 3,9,18 

  Chameleon křovinný (Bradypodion 
thamnobates) 

1,2 1,2 

  Chameleon Parsonův (Calumma 
parsonii) 

2,2,8 3,2 

  Chameleon tupohlavý (Calumma 
globifer) 

1,2 1,2, 

  Chameleon čtyřrohý (Chamaeleo 
quadricornis) 

2,3 2,3 

  Chameleon Johnstonův (Chamaeleo 
johnstoni) 

1,3 1,3,9 

  Chameleon deremenský 
(Chamaeleo deremensis) 

1,3 1,3 

 Třída:Obojživelní
ci 

   

 Řád: Žáby Pralesnička azurová (Dendrobates 
azureus) 

2,1 2,1,8 

  Pralesnička harlekýn (Dendrobates 
leucomelas) 

1,1 1,1 

  Mantela zlatá (Mantella aurantiaca) 4,3 4,3,15 
  Mantela madagaskarská (Mantella 

madagascariensis) 
0,0,5 0,0,5 

 
 
 
Ke 31. 12. 2014 byl počet chovaných druhů volně žijících savců a ptáků: 42 
 
Celkový počet druhů: 63                Celkový počet jedinců: 415 
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Chovatelství: 

 
V roce 2014 opět došlo k navýšení počtu chovaných druhů, rozšířili jsme řady našich 

chovanců například o pár Lvíčků zlatohlavých, pár Leguánů chutných, samce Puštíka 

bradatého.  Podařily se nám opětovné, ale i první odchovy od následujících druhů zvířat: 

Komba ušatá, Lemur kata, Lemur hnědý, Vari černobílý 3 ks (první odchov), Tamarín 

pinčí, Tamarín  bělohubý ,Kosman bělovousý, Karakal, Rys ostrovid (umělý odchov), 

Surikata, Skunk pruhovaný, Lama alpaka, Ovce quessantská, Koza kamerunská, Mara 

stepní, Králík divoký, Agapornis škraboškový, Andulka vlnkovaná, Káně Harrisova, Želva 

žlutohnědá, Čukvala zavalitá, Chameleon obrovský, Chameleon pardálí, Chameleon 

derementský, Chameleon Johnstonův, Chameleon křovinný, Pralesnička azurová, 

Mantela zlatá 

Výzkum a věda 2014: 
 
V tomto roce zahájil tým doc. Mgr. Lukáše Kratochvíla z UK Praha, přírodovědecká 

fakulta katedry etologie v naší zoo projekt „Výzkum  pohlavních  chromozomů u 

jednotlivých rodů a druhů čeledi Chameleonidae a potvrzení vývoje speciace u forem 

druhu Furcifer pardalis“  

Proběhly  dva  odběry vzorků u   téměř  15 druhů chameleonů a 5 forem F. pardalis 
(Ch. pardálí) chovaných v Zooparku Zájezd. První výsledky jsou již na světě a první 
článek v časopise Scientific Reports  o  F.pardalis a F.oustaleti  bude brzy publikován 
(srpen 2015). 
 

EVVO – environmentální výchova, vzdělávání a osvěta 

V našem zooparku pořádáme různé akce pro naše návštěvníky se zaměřením na 

ochranu přírody a vzdělávání v oblasti zoologie. A abychom naše návštěvníky co nejvíce 

zaujali, tak jsme akce a programy pojali zábavnou formou a spojili to s divadelními 

představeními, ukázkami dravých ptáků a sov, pořádáním křtů se známými osobnostmi. 
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Seznam akcí v roce 2014 pořádaných v Zooparku Zájezd: 

12. 4. 2014 – přivítání Jara – křest mláďat karakalů, komentovaná krmení, naučné hry 

19. – 21. 4. 2014 – velikonoce v zooparku – akce zaměřená na záchranu mořských želv, 
přednášky, hry a soutěže 
www.morskezelvy.cz 

22. 4. 2014 – Den země – Slaný – výstava zvířat a hry s přírodní tématikou pro děti 

26. 4. 2014 – Ořešínský Vandráček – zoopark zde vystavoval malé druhy zvířat + připravil 

pro účastníky akce hry s přírodní tématikou – poznávačky stromů a stop 

30. 4. 2014 – pálení čarodějnic -  komentované krmení, hry s přírodní tématikou 

31. 5. 2014 – den dětí – komentovaná krmení, hry a soutěže s přírodní tématikou 

1. 6. 2014 – den dětí v Kladně (Mámo, táto, pojďte se hýbat) výstava zvířat a hry pro děti a 

rodiče 

14. 6. 2014 – Den dětí – Nelahozeves – výstava zvířat, poznávací hry pro děti a rodiče 

28. 6. 2014 – křtiny lemuřích trojčat – povídání o lemurech, křest lemurů kata se známou 

osobností, komentovaná krmení, hry a soutěže pro děti, ukázky dravých ptáků a sov 

16. – 17. 8. 2014 – Víkend s Indiány – různé hry s přírodní a indiánskou tématikou, ukázky 

dravých ptáků a sov 

21. 9. 2014 – 5. narozeniny zooparku – povídání o lemurech vari, křest lemurů vari se 

známou osobností, ukázky dravých ptáků a sov, divadelní představení, hry a soutěže 

s přírodní tématikou 

Co jsme v roce 2014 nabízeli školám a školkám: 

- nový program: „Blíž přírodě“ pro školy a školky 

- prohlídka s průvodcem - zaměřena na věkové kategorie 

  - „Za poznání jedině s úsměvem“ prohlídka + přírodovědné hry 

  - „ Na křídlech poznání“ – ukázky dravých ptáků a sov, povídání o 

sokolnictví - zaměřeno na věkové kategorie 

- pravidelná komentovaná krmení zvířat 

- zábavně naučné hry pro děti  

http://www.morskezelvy.cz/
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(Malý výzkumník, Malý výzkumník-zimní verze, poznávání stop zvířat a stromů a 

didaktická hra pro 1. ročník ZŠ) 

- opencaching – vzdělávací keš (hra)  
www.opencaching.com/cs/#!geocache/OXZRWW6 

- za celý rok se k nám přišlo podívat přes 40 základních a mateřských škol (hlavně 

místní region a Praha západ) 

Co jsme v roce 2014 připravovali pro naše návštěvníky: 

 - nový program: „Blíž přírodě“ 

- prohlídka s průvodcem 

- den ošetřovatelem 

- Nakrm bříška svým oblíbencům 

- dokončovací práce na nové naučné stezce podél přístupové cesty do zooparku 

- nové informační jmenovky u zvířat 

Na čem se podílíme: 

Od 1. června 2013 se podílíme na projektu s názvem „ Mámo, táto, pojďte se hýbat“. 

Projekt je zaměřen na využití volného času zejména pro rodiče s dětmi tzn. společné 

trávení času rodičů s dětmi při sportu, hrách, kulturních akcích, vzdělávacích aktivitách 

a jiné. 

V roce 2014 jsme se na projektu stále podíleli. Účastnili jsme se akce 1. června na Den 

dětí v Kladně na sletišti  

Zde odkaz na spolupráci: www.mamotatopojdtesehybat.cz/o-projektu 

Už několikátým rokem spolupracujeme na projektu „Přineste starý mobil“ společnosti 

REMA systém a Zoo Praha. Cílem projektu je ochrana goril nížinných. 

Zde odkaz na projekt: www.remasystem.cz/index.php/cz/projekty/pomahame-

gorilam.html 

 

http://www.opencaching.com/cs/#!geocache/OXZRWW6
http://www.mamotatopojdtesehybat.cz/o-projektu
http://www.remasystem.cz/index.php/cz/projekty/pomahame-gorilam.html
http://www.remasystem.cz/index.php/cz/projekty/pomahame-gorilam.html
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Od roku 2O13 spolupracujeme s panem Janem Holečkem na didaktických hrách. Cílem je 

vytvořit hry pro děti od věku začátku mateřské školy po konec základní školy a nabízet 

je školám v rámci návštěvy v naší zoo. 

Zde odkaz na spolupráci: www.honzaholecek.wordpress.com/hrajeme-si/hry-pro-deti-

a-mladez/hra-pro-deti-v-zooparku-zajezd-cerven-2013/ 

Dále se podílíme na nové geocaching hře  - opencaching  vzdělávací keše  

Zde odkaz: www.opencaching.com/cs/#!geocache/OXZRWW6 

 

Zapojení se do projektu „Setkání s rysem“  

V naší zoo se chovu Rysů ostrovidů věnujeme již několik let, letos vzhledem 

k chovatelsky ne zcela šťastným okolnostem, kterými byli zdravotní problémy chovné 

kočky, jsme několik dní po porodu museli přistoupit k umělému odchovu. Kurátorovi 

Jiřímu Markovi mladšímu se podařilo vychovat jednoho kocourka, jenž díky svému 

světlému zbarvení získal jméno „Blonďák“. Vzhledem k tomu, že se Jiří Marek mladší 

aktivně zapojuje do ochrany a monitoringu rysů v ČR vznikl nápad, jak využít uměle 

odchovaného a  zatím k lidem přátelského rysa. Projekt setkání s rysem byl založen na 

účasti ochočeného kotěte rysa na akcích propagujících ochranu rysů u nás. 

V prosinci 2014 jsme začali organizovat cyklus přednášek pro gymnázia a druhé stupně 

základních škol na Šumavě (např. gymnázium Sušice a gymnázium Klatovy) na téma „ 

Biologie a ochrana rysa ostrovida“. Tento cyklus přednášek máme v plánu na začátku 

roku 2015 organizovat i pro veřejnost, firmy, další základní školy, národní parky a 

mnoho dalších. Je předpoklad, že vlastních akcí se zúčastní několik tisíc lidí. 

Zde odkaz na FB stránky: https://www.facebook.com/meetlynx/timeline  

Tento rok jsme také začali spolupracovat s tištěnými médii „Kladenské listy“ kde cca 

jednou měsíčně máme krátký článek o nějakém druhu zvířete, který u nás chováme. 

 

 

 

Vypracoval:     V Zájezdě dne: 31. 8. 2015 

 

http://www.honzaholecek.wordpress.com/hrajeme-si/hry-pro-deti-a-mladez/hra-pro-deti-v-zooparku-zajezd-cerven-2013/
http://www.honzaholecek.wordpress.com/hrajeme-si/hry-pro-deti-a-mladez/hra-pro-deti-v-zooparku-zajezd-cerven-2013/
http://www.opencaching.com/cs/#!geocache/OXZRWW6
https://www.facebook.com/meetlynx/timeline
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Křtiny Lemurů vari         Ukázky dravých ptáků a sov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lvíček zlatohlavý (Leontopithecus chrysomelas) 
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Zážitkový program „Naplň bříška svým oblíbencům“ 

 

Velikonoce v Zooparku Zájezd – téma: ochrana mořských želv 
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Křtiny lemurů kata     Kalendář akcí 2014 

Přednáška o ochraně rysů v Soumarském Mostě 

 


