Výroční zpráva o činnosti v roce 2016

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:
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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 do 31.5.2016
Karina Fraňková - PR a marketing
Jana Šlégrová – chovatelka- mateřská dovolená
Jitka Jonáková – chovatelka
Kristýna Kejhová – chovatelka
Zuzana Šteflová – chovatelka
Lucie Halamová – administrativa, provoz od 1.4.2016

DPP:
Ing. Veronika Svobodová – chovatelka, pracovnice EVVO
Ing. Daniel Koleška – chovatel, pracovník EVVO
Ing. Věra Haňáková – administrativa, evidence – na mateřské dovolené
Bc. Markéta Hanzlíková - dotace
Ivana Bečvářová – chovatelka, průvodkyně
Lucie Halamová – chovatelka
Stanislav Kohout – vedoucí technik,údržba,řidič
Josef Wolf – technik,údržba,řidič

Vladislav Zach – zahradnické práce
D. Mňuková ,J.Matoušková,J.Halamová - prodej vstupenek,občerstvení a suvenýrů

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 2016 bylo vstupné v hlavní sezóně tj. od dubna do října: dospělí 75,- Kč/děti (od 3- 15
let + studenti + senioři + ZTP za 50,- Kč/děti do 3 let zdarma/psi za 25,-Kč.Po zbytek roku:
dospělí 50,- Kč/děti od 3- 15 let + studenti + senioři + ZTPz a 25,- Kč/děti do 3 let zdarma/psi
za 25,-Kč

Návštěvnost porovnání 2015/2016

Náklady a výnosy
Spotřeba materiálu
Spotřeba materiálu - výstavba
Spotřeba materiálu - pořízení zvířat
Spotřeba materiálu - drobný majetek
Spotřeba materiálu -krmení
Spotřeba materiálu - přím. Tábor
Spotřeba energie elektřina
Prodané zboží stánek
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Ostatní služby-nájem
Ostatní služby-odvoz odpadu
Ostatní služby-účetní služby
Ostatní služby-telefony
Ostatní služby-poštovné
Ostatní služby – veterinární péče
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění

359788
433568
457173
15305
596240
85593
68323
95079
4482
274988
47800
64355
85450
27549
5333
35056
1443122
290532

Ostatní daně a poplatky
Ostatní pokuty a penále
Kursové ztráty
Jiné ostatní náklady -bankovní poplatek
Jiné ostatní náklady-pojištění

4159
25276
820
7716
10339

Odpisy dlouhodobého nehmotného a
hmotného majetku
Celkem náklady

200965
4639011

Tržby za vlastní výrobky
Tržby z prodeje služeb
Tržby z prodeje služeb - vstupné
Tržby za prodané zboží
Změna stavu zvířat
Úroky
Kursové zisky
Přijaté příspěvky a dary
Dotace z rozpočtu Středočeského kraje
Provozní dotace MŽP

1114965
805277
1426924
124785
347948
3
26648
430887
389382
89704

Celkem výnosy

4756523

Výstavba a rozvoj:
V tomto roce jsme dokončili stavbu chovatelského zázemí určeného pro chov drobných
exotických ptáků osazením nově vzniklých prostorů klecemi a voliérami. Je zde
nainstalováno přes třicet bednových klecí a 8 větších voliér, které budou sloužit pro chov
druhů tangar, tři druhy květomilů, pipulky a kotingy.
Tyto druhy ptáků Zoopark Zájezd dovezl v měsíci dubnu 2016 ze Surinamu.
Počátkem srpna jsme postavili v relaxační části zooparku na takzvané „piknikárně
montovanou dřevostavbu, která bude sloužit jako zázemí pro příměstské tábory pořádané
naší zoologickou zahradou. Zároveň, tak vzniklo naše nové centrum environmentální
výchovy.
Prostředky na výstavbu jsme získali z dotace na EVVO od Krajského úřadu Středočeského
kraje.

Před koncem roku 2016 jsme pokračovali s výstavbou expozice „Terária“, jedná se zhruba 30
nádrží a vitrín, kde se můžeme pochlubit našimi chovanci převážně z rodiny chameleonů,
kteří jsou po chovatelské stránce takovou vlajkovou lodí naší zoo, ale dosud mohli lidé vidět
jen omezený počet pouze horských druhů vystavovaných v letních měsících ve venkovních
expozicích. Dále zde bude možno vidět vzácné a ohrožené Želvy barmské (G.platynota),
Leguány modravé(C.lewisi) a Leguány chutné (I.delicatisima).Dva druhy pralesniček,jeden
druh žab z rodu Mantella a dva druhy gekonů.

Po celý rok jsme průběžně sledovali situaci v přípravě Změny územního plánu, který byl a
zřejmě stále je ve schvalovacím procesu na Krajském úřadě Středočeského kraje.
Bohužel to opět vypadá, že tento proces bude „ během na dlouhou trať“ a tak se počátek
budování nového areálu zoo i nadále odsouvá.

Seznam a stavy chovaných zvířat:

Třída: SAVCI

Stav ke dni
1.1.2016

Stav ke dni
31.12.2016

Řád: Dvojitozubci

Klokan parma (Macropus parma)

2,0

1,0

Řád: Hlodavci

Morče domácí (Cavia porcellus)

1,2

1,2

Veverka obecná (Sciurus vulgaris)

1,1

1,1

Králík divoký (Oryctolagus cuniculus)

2,4

1,1

Řád: Zajíci

Řád: Šelmy

Řád: Sudokopytníci

Řád: Primáti

Králík domácí (O.c.f.domesticus)

1,1

1,1

Karakal (Caracal caracal)

1,0

1,1

Rys ostrovid (Lynx lynx)

2,1

1,0

Skunk pruhovaný (Mephitis mephitis)

1,3,

0,0

Surikata (Suricata suricatta)

2,4

1,1

Ocelot velký(Leopardus pardalis)

1,1

1,1

Liška korsak (Alopex corsac)

3,2

5,7

Velbloud dvouhrbý (Camelus
bactrianus)

0,1

0,1

Koza kamerunská (Capra hircus)

2,4

6,3

Ovce quessantská (Ovis aries)

1,3

4,3

Lama alpaka (Lama g.f.pacos)

2,3

4,3

Lemur kata (Lemur catta)

3,2

3,5

Lemur vari (Varecia variegata)

3,1

1,1

Lemur bělohlavý (Eulemur fulvus)

2,4

2,4

Lemur límcový (Eulemur collaris)

1,1

1,2

Lemur běločelý(Eulemur albifrons)

0,0

1,0

Kočkodan talapoin (Miopithecus
talapoin)

2,1

3,1

Lemur tmavý(Eulemur macaco)

2,0

2,2

Kosman stříbřitý (Mico argentatus)

0,0

0,1

Lvíček zlatohlavý (Leonthopithecus
chrysomelas)

1,1

1,1

Tamarín bělohubý (Saguinus
labiatus)

2,1,2

5,1

Tamarín pinčí (Saguinus oedipus)

3,3

3,3

Kosman bělovousý (Callithrix
jacchus)

2,1

2,1,2

Káně Harrisova (Parabuteo
unicinctus)

2,2

2,2

Orel savanový (Aquila spilogaster)

1,1

1,1

Zebřička pestrá (Taeniopygia guttata)

0,0

1,1

Hýl obecný (Pyrrhula Pyrrhula)

1,1

1,1

Květomil krátkozobý(Cyanerpes
nitidus)

0,0

0,2

Květomil modrý(Cyanerpes cyaneus)

0,0

13

Květomil purpurový (Cyanerpes
caeruleus)

0,0

7

Libohlásek fialový(Euphonia violacea)

0,0

7

Pipulka zlatohlavá (Pipra
erythrocephala)

0,0

4,3

Pitpit modrý (Dacnis cayana)

0,0

8

Pitpit škraboškový(Dacnis lineata)

0,0

12

Tangara modrá(Traupis episcopus)

0,0

6

Tangara opálová(Tangara velia)

0,0

3

Tangara plavá(Tangara cayana)

0,0

17

Tangara sametová(Ramhocelus
carbo)

0,0

6

Tangara tyrkysová(Tangara
mexicana)

0,0

11

Tangara vlaštovčí(Tersina viridis)

0,0

2

Kraska červenozobá ( Urocissa

0,0

1,1

Třída: PTÁCI
Řád: Dravci

Řád: Pěvci

erythroryncha)

Rýžovník šedý (Padda oryzivora)

0,0

1,1

Puštík bradatý (Stryx nebulosa)

1,0

1,0

Sova pálená (Tyto alba)

1,1

1,1

Alexandr velký (Psittacula eupatria)

0,0

1,1

Andulka vlnkovaná (Melopsitacus
undulatus)

2,2

1,1

Papoušík škraboškový (Agapornis
personata)

1,1,2

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

0,0

Řád :Hrabaví

Bažant zlatý (Chrysolophus pictus)

1,1

1,1

Kur domácí (Gallus gallus
f.domesticus)

1,4

1,4

Emu hnědý (Dromaius
novaehollandiae)

1,0

1,1

Želva barmská (Geochelone
platynota)

2,0,6

2,0,6

Želva žlutohnědá (Testudo graeca
terrestris)

5,4

5,4,3

Želva pardálí (Geochelone pardalis)

0,2

0,2

Želva ostruhatá (Geochelone sulcata)

2,1,8

2,1

Leguán modrý (Cyclura nubila lewisi)

2,2

2,2

Leguán chutný (Iguana delicatisima)

1,1

1,1

Leguán zelený (Iguana iguana)

2,0

1,0

Čukvala zavalitá (Sauromalus
obesus)

1,2

0,0

Řád :Sovy

Řád: Papoušci

Řád: Běžci

Třída: PLAZI
Řád: Želvy

Řád: Šupinatí

Chameleon Mellerův (Chamaeleo
melleri)

1,2

2,2

Phelsuma madagaskarská(Phelsuma
m.grandis)

1,0

1,1

Phelsuma žlutohrdlá (Phelsuma
flavigularis)

1,5,

1,5

Chameleon obrovský (Furcifer
oustaleti)

2,3

2,1,10

Chameleon kobercový (Furcifer
lateralis)

2,2,8

2,2

Chameleon jemenský (Chamaeleo
calyptratus)

1,1

1,1,35

Chameleon pardálí (Furcifer pardalis)

2,6,8

2,2,6

Chameleon křovinný(Bradypodion
thamnobates)

1,2

0,0

Chameleon Parsonův (Calumma
parsonii)

3,2

2,2,8

Chameleon tupohlavý (Calumma
globifer)

1,2,

0,0

Chameleon přilbový (Chamaeleo
hoehneli)

0,0

2,3

Chameleon třírohý (Chamaeleo
jacksonii)

1,1

2,2,13

Chameleon deremenský (Chamaeleo
deremensis)

1,3

0,1

Chameleon límcový (Chamaeleo
dilepis)

Třída:Obojživelníci

Řád: Žáby

Pralesnička azurová (Dendrobates
azureus)

2,1,

2,1

Rosnička včelí ( Trachycephalus
resinifictrix)

0,0

0,0,1

Mantela zlatá (Mantella aurantiaca)

4,3,

4,3,

Pralesnička brazilská (Dendrobates
galactonotus)

0,0,5

2,3

Ke 31.12.2016 byl počet chovaných druhů volně žijících savců a ptáků: 55

Celkový počet druhů: 76

Celkový počet jedinců: 434

Chovatelství:
V roce 2015 sice došlo k mírnému poklesu počtu chovaných druhů, ale šlo především o
druhy chované dlouhodobě v zázemí a u kterých nebyl předpoklad, že je v blízké době
budeme moci představit veřejnosti. Od chovu některých jsme sice upustili, ale na druhou
stranu jsme řady našich chovanců rozšířili o následující druhy: pralesnička brazilská, veverka
obecná, emu hnědý, sova pálená a liška korsak. V roce 2015 jsme byli úspěšní i v odchovech.
Povedlo se nám odchovat následující druhy: lemur kata, lemur hnědý, tamarín pinčí, tamarín
bělohubý, kosman bělovousý, rys ostrovid, surikata, skunk pruhovaný, lama alpaka, ovce
quessantská, koza kamerunská, mara stepní, králík divoký, agapornis škraboškový, andulka
vlnkovaná, káně Harrisova, želva žlutohnědá, želva ostruhatá (první odchov), čukvala

zavalitá, chameleon obrovský, chameleon pardálí, chameleon deremenský, chameleon
Johnstonů, pralesnička azurová, mantela zlatá.

Výzkum a věda 2016:
Spolupracujeme na monitoringu velkých šelem. Monitoring probíhá na
území CHKO Brdy. Monitoring je součástí projektu „Setkání s rysem“.
Vedoucí projektu: Jiří Marek ml.
Spolupracuje: Kristýna Kejhová

Environmentální výchova
v Zooparku Zájezd
2016

O Zooparku Zájezd
Počet návštěvníků naší zoo stále stoupá
a my se rok co rok snažíme přicházet s něčím novým.
Cílem jsou pro nás spokojení návštěvníci i zvířata.

“Tenhle Zopark je pro mne úžasný odpočinkový a uklidňujíci, no prostě skvělý RELAX !!! Děkuji.”
Marie, Facebook

“Hodně zajímavá malá zoo, nová expozice terária velmi povedená :) Ideálně navštívit mimo víkend,
kdy není tolik lidí.” Jaroslav, Google

“Nejkrásnější zoo ukrytá mezi lesy. A nejspokojenější zvířata, co jsem kdy viděla. Skvělá práce,
Zoopark Zájezd.“ Lada, Foursquare

Výchova veřejnosti k ochraně přírody
V Zooparku Zájezd návštěvníkům nabízíme mnoho možností, jak se dozvědět více o zvířatech a
ochraně přírody a máme radost, že se k nám rádi vrací. Programy jsou připraveny s ohledem i
na nejmenší děti tak, aby zaujaly i jejich rodiče.
Navíc jsme zavedli rodinné vstupné a věrnostní karty.

Návštěvnost 2015/2016
Při špatném počasí během roku (především v zimních měsících), kdy je pokladna uzavřena,
necháváme zoo přístupnou veřejnosti a lidé mají možnost dobrovolně přispět na chov a provoz.
Celkovou návštěvnost 36 tisíc (resp. 33 za rok 2015) tak odhadujeme.
V loňském roce se oproti roku 2015 vydařilo počasí v červenci a srpnu. Celkový nárůst
návštěvníků zoo je 10 %.

Tištěné informace v zoo
Informace o vystavených druzích
Po celé zoo jsou u jednotlivých druhů umístěné informační cedule, na kterých se návštěvníci
mohou dozvědět základní informace o druhu a o biotopu, ve kterém se v přírodě nachází.
Novinka: V zoo máme už delší dobu rozmístěné velké plakáty o zvířatech, nyní jsme pro novou
expozici terárií připravili vlastní velkoformátové cedule. Postupně budeme vyrábět další.

Kvízy a hry v zoo
Snažíme se o to, aby u nás návštěvníci čas trávili aktivně a přitom bez spěchu.
Zdarma jim proto dáváme papíry a pastelky, na které děti často rovnou kreslí zvířata, která si
právě prohlédla v zoo.
Během vybraných akcí lidem rozdáváme kvízy s danou tématikou (viz příloha). Určené bývají
hlavně dětem, ale nejsou zcela jednoduché, takže se zapojují do vyplňování i jejich rodiče. Za
opětovné odevzdání (součástí je i dotazník) nabízíme drobné dárky.
V Piknikárně máme k zapůjčení i společenské hry, většina je se zvířecí tématikou od sociální
firmy Hračkotéka.

Doprovodný program v zoo
(Víkendové) Akce pro veřejnost
Po celý rok pořádáme křtiny mláďat, oslavy svátků (Velikonoce, Halloween,...)

a významných mezinárodních a světových dnů (biodiverzita, děti, voda, nebo třeba zvířata), i
akce vázané k ročním obdobím (jaro, prázdniny, Vánoce,...). Během těchto akcí návštěvníkům
připravujeme bohatý program od přednášek v zoo přes ukázky dravých ptáků až po piknik. V
roce 2016 jsme uspořádali i autorské čtení dětem s Jiřím Dvořákem nebo ukázky pokusů od Vědy
z kufru.
Tyto akce jsou velmi populární a doprovodného programu se vždy účastní vysoké množství lidí.

Komentovaná krmení
Naši ošetřovatelé dělají pro návštěvníky komentovaná krmení (KK) zvířat behěm kterých se
mohou návštěvníci ptát na vše, co je zajímá. Jsou zdarma a obvykle se jich účastní kolem dvaceti
až padesáti lidí.
Novinka: Letos jsme v únoru začali dělat komentovaná krmení každý víkend

Programy pro školy
Prohlídky zoo s průvodcem
Tento program je určený především školním skupinám. Průvodci přednášku vždy uzpůsobují
věku a znalostem posluchačů, tak aby se dozvěděly co nejvíce o zvířatech, zoo a ochraně přírody
adekvátní formou. Děti mohou po celou dobu prohlídky pokládat doplňující otázky, na konci je
čeká krátký kvíz. Program s námi pedagogové často konzultují, aby lépe doplňoval jejich
vzdělávací plán, a je možné ho doplnit například ukázkou dravých ptáků.
Prohlídku s průvodcem u nás využívají mateřské školy a podobná zařízení, základní i střední
školy, a také dětské domovy a dětská centra.
Novinka: Letos nabídneme i samostatnou přednášku o terarijní expozici
a zaměříme se více i na nejmenší děti.

2015: 2030 dětí
2016: 2100 dětí

Přednášky na školách
V roce 2015 se zvířaty do školy vyrazili poprvé. Naši přednášející (přední ošeřovatelé a
chovatelé) s sebou berou vhodná zvířata a během vyučovací hodiny děti seznamují s jejich
způsobem života a s významem ochrany přírody. Do dnes jsme vyjeli do pěti škol, přednášek se
zúčastnilo na přes 400 dětí. Program je určený pro základní a střední školy.
Novinka: Letos chceme nabídnout nové téma přednášky

Zážitky v zoo
Program Blíž přírodě

Lidé si u nás mohou pořídit zážitky v zoo – krmení vybraných druhů zvířat (nejoblíbenější jsou
lemuři kata) nebo možnost být na den ošetřovatelem. Díky tomu se pod dohledem ošetřovatelů
mohou dostat ke zvířatům ještě blíž než obvykle. Vždy se dozví hodně informací o zvířatech,
významu jejich ochrany i o zoo.

Letní příměstský tábor
Oproti roku 2015 jsme loni měli již dva turnusy velmi úspěšného tábora. Přišlo na ně
dohromady 43 dětí (v roce 2015 jich bylo 22). Pod dozorem ošetřovatelů a vychovatelů se děti na
vlastní kůži seznamují se zvířaty a přírodou. I letos chystáme dva turnusy a díky velkému zájmu
máme již část míst obsazeno.

2015: 22 dětí
2016: 43 dětí

Další aktivity

Spolupráce
Setkání s rysem
Náš kurátor zvířat, Jiří Marek ml., se nadále věnuje aktivní propagaci projektu
“Setkání s rysem” za ochranu rysů ostrovidů ve volné přírodě. Maskotem je náš rys
Blonďák, kterému jsme loni postavili novou ubikaci.
Fotografie Blonďáka od Terezy Ondruškové v roce 2015 získaly cenu iDnes.cz na
Czech Press Photo.
Odborné výstavy a akce
Již dvakrát jsme vystavovali na úspěšné výstavě Exotika v Lysé nad Labem. Loni jsme
byli také na Exotě v Olomouci, kde jsme získali ocenění za tangary tyrkysové.
V rámci výuky zoologie na ČZU jsme uspořádali přednášky o plazech pro 150
studentů.
Projekty mimo zoo
Pro Globus ČR, k.s. jsme připravili Naučnou stezku hypermarketem na Zličíně,
kterou tvořily soutěžní otázky o zvířatech z naší zoo.
Jsme i online
Informace o dění zoo nebo třeba kvízy publikujeme samozřejmě i na webu zoo a na
našich sociálních sítích. Nově posíláme i vlastní newsletter přihlášeným fanouškům .
www.zoopark-zajezd.cz
www.facebook.com/zooparkzajezd
www.instagram.com/zooparkzajezd

