Zoopark Zájezd o.p.s.
Výroční zpráva o činnosti
v roce 2017
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Vážení přátelé a příznivci zoo,
máme za sebou další rok a s ním i návštěvnickou sezonu. Pro naši malou
zoo byl z tohoto hlediska rok 2017 zatím nejúspěšnější. K rekordnímu počtu
návštěvníků, který přesáhl 40 tisíc, jistě přispělo několik zásadních událostí,
které se v uplynulém roce staly. Jakožto dlouholetý terarista bych rád vypíchl
tak dlouho očekávané vybudování a zpřístupnění vnitřní terarijní expozice.
Práce jsme započali už v roce 2016 a poslední úpravy proběhly v březnu roku
2017, kdy bylo naše dílo zpřístupněno veřejnosti za účasti zakladatelky Zooparku Zájezd, Dany Fraňkové, zastupitele Středočeského kraje za Odbor životního prostředí, Iva Šance a zastupitele města Kladna, Vojtěcha Munzara. Novou expozicí návštěvníkům umožňujeme nahlédnout do tajů života nejen 16
druhů chameleonů, ale stejně tak i dalších zajímavých plazů, např. leguánů
jedlých. Neméně zajímavou je i menší expozice bezobratlých. Navíc tak vzrostl
celkový počet námi chovaných druhů na 95.
Chtěl bych zde ocenit dlouhodobě skvělý o obětavý přístup všech našich chovatelů a techniků. Každý, kdo někdy pracoval u zvířat, jistě ví, že je to práce
náročná. Přesto mám možnost pracovat se skvělým týmem lidí a jsem za to velmi vděčný. Výsledky jejich práce jsou totiž evidentní – odchovy dvojčat karakalů,
smečky malých korsaků, čtyř druhů lemurů, exotických pěvců z Jižní Ameriky,
úspěšné vylíhnutí sedmi druhů chameleonů, ale i budování nových expozic či
dětského hřiště o tom svědčí.
Neodmyslitelnou součástí činnosti moderní zoo by měla být především snaha
o vzdělávání veřejnosti. Dlouhodobě se věnujeme pořádání odborných přednášek, komentovaných krmení a dalších aktivit, které pomáhají návštěvníkům
poznat krásu zvířat a hrozby, kterým v přírodě čelí. V poslední době se zaměřujeme rovněž na vzdělávání dětí během příměstských táborů, komentovaných
prohlídek a dokonce navštěvujeme studenty přímo ve školách. Rovněž spolupracujeme s Českou zemědělskou univerzitou v Praze a SOU Čakovice.
Věřím, že správným přístupem v oblasti vzdělávání lze alespoň částečně přispět
k ochraně vzácných druhů a křehkých ekosystému na naší planetě.
Pevně věřím tomu, že se bude naše malá, ale milá zoo dále rozšiřovat, že brzy
překročíme hranici 100 chovaných druhů a přineseme mnoho radosti a poučení
všem našim návštěvníkům. Děkuji za vaši přízeň a přeji všem mnoho úspěchů!
Jiří Marek, ředitel Zooparku Zájezd
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Před 10 lety
Takto vypadala zoo v roce 2008, když vznikala na zahradě vesnického stavení.
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Základní údaje
Název		
Sídlo 		
IČ
		
DIČ 		

Zoopark Zájezd o.p.s.
Zájezd 5, 273 43 Buštěhrad
275 64 916
CZ27562916

Telefon		
Email

+420 312 250 889
info@zoopark-zajezd.cz

Ředitel

Jiří Marek

Správní rada
			
			

RNDr. Dana Fraňková CSc. (předseda)
Zuzana Macháčková
Mgr. Ing. Zdeněk Janda

Dozorčí rada
			
			

Ing. Helena Štěpánová (předseda)
Dominik Franěk
Ing. Jana Rensová

Zakladatelé

Jiří Marek				

RNDr. Dana Fraňková CSc.
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Tým zoo
Vedení
Ředitel		
Jiří Marek
Obchod a výměna zvířat – RNDr. Dana Fraňková CSc.
Péče o zvířata
Kurátor zvěře
Chovatelé		
			
			
			
			
			
			
			

Jiří Marek ml. (také EVVO)
Kristýna Blažková
Jaroslava Iléšová
Jitka Jonáková
Kristýna Kejhová
Kateřina Mourková
Jana Šlégrová (MD)
Zuzana Šteflová
Lucie Vaňková (také EVVO)

EVVO a péče o návštěvníky
PR a marketing Bc. Karina Kratochvílová
EVVO		
Ing. Daniel Koleška (také chovatel)
			
Ing. Ondřej Kotek
			
Ing. Veronika Svobodová (také chovatel)
Stánky		
Jana Halamová
			
Josef Kožmín
			
Jana Matoušková
Provoz a výstavba zoo
Administrativa Lucie Halamová
			
Ing. Anežka Ťuláková
			
Bc. Martina Vokounová
Účetnictví		
Lada Hanzlíková
Ekonomika		
Jana Brožová
Vedoucí technik Stanislav Kohout
Technik, řidič
Josef Wolf
Zahradník		
Tomáš Skok
Část týmu pracuje pro zoo externě, na DPP či jiné formy částečného úvazku.
4

Základní
ekonomické údaje

Základní ekonomické údaje
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, EVVO a další programy)
Hlavní údaje
Počet druhů/kusů
Návštěvnost
Příjmy		
z toho dotace
Náklady		

95/415
40 000 lidí
6 332 695 Kč
399 005 Kč
6 074 359 Kč

Návštěvnost 2017
V roce 2017 naši zoo navštívilo 40 tisíc lidí! Návštěvnicky nejsilnější jsou tradičně
prázdninové měsíce červenec a srpen. Oproti loňsku jsme však letos díky lepšímu
počasí, ale také širší nabídce programů zaznamenali významný růst návštěvnosti
v dubnu a květnu. Celkový nárůst návštěvníků zoo oproti roku 2016 je přes 10 procent, což je obdobný nárůst jako mezi lety 2015 a 2016.
V zimním období a při špatném počasí jsou uzavřené pokladny a lidé vhazují vstupné
do kasy u vchodu, celkovou návštěvnost 40 000 proto odhadujeme.
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Otevírací doba
Zoopark Zájezd je otevřen každý den v roce.
Březen		
			

Po-Pá
So-Ne

10.00-16.00
10.00-17.00

Duben – září

Denně

9.00-18.00

Říjen			
			

Po-Pá
So-Ne

9.00-17.00
9.00-18.00

Listopad – únor Denně

10.00-16.00

Výjimku tvoří dny s velmi špatným počasím, kdy hrozí zranění návštěvníků kvůli
sněhu, náledí či silnému větru. Zoo byla v roce 2017 zavřená po několik dní v zimě
a poté 29. října kvůli silnému větru. Ten i přes četná varování meteorologů díky kvalitnímu zabezpečení v areálu zoo napáchal jen drobné škody.

Nové vstupné
V červnu 2017 jsme zavedli novou sazbu vstupného. Aktuálně platí:
100 Kč
Dospělí
75 Kč		
Děti, studenti, senioři a ZTP
300 Kč
Rodina (2 dospělí a 3 děti)
Zdarma
Děti do 3 let, ZTP/P i s průvodcem
		
dětské domovy a zaměstnanci
		
jiných zoologických zahrad.
Zavedli jsme také výhodné permanentky
pro stálé návštěvníky. Jsou přenosné, platí
dva roky a poskytují přibližně 25% slevu na
vstupném a další výhody.
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Daňové přiznání zpracovala účetní firma: Lada Hanzlíková
Náklady a výnosy 2017
Náklady
Spotřeba materiálu
Spotřeba materiálu - výstavba
Spotřeba materiálu - pořízení zvířat
Spotřeba materiálu - drobný majetek
Spotřeba materiálu -krmení
Spotřeba energie elektřina
Změna stavu zvířat
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
Ostatní služby - transport
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Ostatní daně a poplatky
Ostatní pokuty a penále
Kursové ztráty
Jiné ostatní náklady -bankovní poplatek
Jiné ostatní náklady-pojištění
Odpisy dlouhodobého nehmotného
a hmotného majetku

(CZK)
445 468
4 158
137 476
47 947
648 286
74 341
23 600
335 108
19 853
1 174 339
191 372
76 986
141 144
27 480
8 167
49 314
236 262
1 684 807
324 671
166 570
9 699
1 018
4 699
10 613

Celkem náklady

6 074 359
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230 981

Daňové přiznání zpracovala účetní forma: Lada Hanzlíková
Náklady a výnosy 2017
Výnosy
Tržby za vlastní výrobky
Tržby z prodeje služeb
Tržby z prodeje služeb - vstupné
Tržby za prodané zboží
Úroky
Kursové zisky
Přijaté příspěvky a dary
Dotace z rozpočtu Středočeského kraje
Provozní dotace MŽP

(CZK)
439 517
3 091 589
1 821 634
479 852
12
696
100 390
256 677
142 328

Celkem výnosy

6 332 695

Náklady

Výnosy

Ostatní
Zboží na
prodej

Ostatní
Dotace

Krmení,
veterina

Materiál

Dary
Prodej
zboží

Vstupné

Provoz
(energie atp.)
Služby
(chov zvířat)

Mzdy

Celkem náklady

6 074 359 Kč

Celkem výnosy

6 332 695 Kč

Celkem

258 336 Kč
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Podporovatelé zoo
Partneři
Díky podpoře naších stálých i nových partnerů jsme mohli udržovat a nadále rozvíjet
celou zoo. Hypermarkety Tesco v Kladně a Globus na Zličíně v Praze nám bezplatně dodávají krmení pro zvířata, kladenské rádio Relax je naším hlavním mediálním
partnerem, Vytisknuti.cz nám poskytuje slevy na své služby a společnost Toi Toi nám
dlouhodobě poskytuje slevy na sanitární zařízení.
Středočeský kraj nám poskytl finanční podporu na EVVO projekty, Ministerstvo životního prostředí nám udělilo dotaci na provoz zoo. LEGO Productions nám díky podpoře svých zaměstnanců přispěl na stavbu dětského hřiště v zoo, které v roce 2018
rozšiřujeme.
Našimi podporovateli jsou ale i desítky jednotlivců, školních tříd i firemních kolektivů, kteří se stali adoptivními rodiči a sponzory našich zvířat. Mezi dlouhodobými
partnery jmenujme zastupitele města Kladna a poslance PSP ČR, Vojtěcha Munzara,
ale také projekt Cyklohráček organizovaný ČD, IDSK a Ropid. Velké díky patří dobrovolníkům – keškaři Geokladno.cz již řadu let pomáhají s jarním úklidem a úpravou
dřevin. Tým z firmy GERLACH pomohl se stavbou oplocení u tábornického domku.
Všem děkujeme!
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Výstavba a rozvoj

Rozvoj zoo

Created by Adrien Coquet
from the Noun Project

Created by Adrien Coquet
from the Noun Project

Created by Adrien Coquet
from the Noun Project

Created by Adrien Coquet
from the Noun Project

Created by Adrien Coquet
from the Noun Project

“Příklad soukromé zoologické zahrady, která funguje tak, jak zoologická zahrada fungovat má. Krásné, “vyšperkované” expozice, zvířata
v perfektní kondici. Chov takových druhů zvířat, které jsou adekvátní
pro omezené prostorové možnosti. Skvělé terárium a chov chameleonů
a tropických pěvců!”
Jan K., Facebook
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Terarijní expozice
Počátkem roku 2017 jsme dokončili výstavbu expozice Terária, jejíž unikátní kolekci
zvířat dal během uplynulých let dohromady zakladatel a ředitel zoo, chovatel a přední světový terarista, Jiří Marek.
Expozice obsahuje cca 30 vitrín a nádrží s 16 druhy chameleonů, kteří jsou po chovatelské stránce stále “vlajkovou lodí” naší zoo. Dále zde jsou:
•
želvy barmské (Geochelone platynota)
•
leguáni modraví (Cyclura lewisi) a leguáni chutní (Iguana delicatissima)
•
tři druhy hadů
•
dva druhy pralesniček, jeden druh žab z rodu Mantella
•
tři druhy gekonů
•
zpěvní ptáci tangary
V rámci expozice je umístěno několik velkoformátových tabulí informujících
návštěvníky o zvláštnostech anatomie a fyziologie těchto plazů a o jejich životě
a ohrožení v přírodě. V roce 2018 bychom rádi doplnili informační tabule o kriticky
ohrožených druzích zvířat v našem chovu. Návštěvníci si expozici velmi oblíbili,
probíhá zde pravidelný doprovodný program.
Po zkušebním únorovém provozu a otestování ventilace vzduchu, tepelných a světelných podmínek a vlhkosti vzduchu jsme Terária otevřeli v pátek 17. března.
NOVÁ EXPOZICE V ZOOPARKU ZÁJEZD

TER ÁR IA

Slavnostní otevření

17. března ve 14.00
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V sobotu a v neděli proběhne ve
14.00 komentované krmení
chameleonů
Více informací na info@zoopark-zajezd.cz, www.zoopark-zajezd.cz a facebooku

Autor fotky: Manfred Werner

Děti s vlastním obrázkem plaza
budou mít v pátek
vstup do zoo zdarma

Nová výstavba
Talapoini a lemuři
Na začátku sezóny se nám podařilo postavit nové a větší voliéry ve dvojexpozici pro
lemury hnědé (Eulemur fulvus) a talapoiny severní (Miopithecus ogouensis). Lehká
dřevěná konstrukce potažená poplastovaným pletivem usazená na podezdívce z betonových obrubníků nahradila již nevyhovující a zubem času poznamenané voliéry.

Studna v nové části zoo
V průběhu roku jsme začali vyřizovat stavební povolení na vrtanou studnu se zásobníkem, která má být hlavním zdrojem vody pro plánovanou novou zoo. První fází
bylo zpracování hydrogeologického posudku a potom vlastní stavební řízení
s průzkumným vrtem a zkušebním provozem čerpání vody. Veškerý inženýring
nám vyřizuje Ing. Jana Dudková, se kterou
v této oblasti dlouhodobě spolupracujeme.
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Relaxační zóna
Odpočinek v přírodě
Odpočinek je dle nás nedílnou součástí výletu do přírody. Návštěva naší zoo není jen
výletem, při kterém lidé celý den chodí od expozice k expozici. Lidé si u nás mohou
s rodinou udělat piknik, pohrát si v klidu na pískovišti nebo se projet na poníkovi
Cipískovi. V budoucnu bychom vybudovali občerstvení, doplnili dětské hřiště o nové
prvky, prostory více zastínili vzrostlou zelení, zvětšili prostor pro posezení a vybudovali vodní prvky vhodné i pro malé děti.
Dětské hřiště
Díky sponzorskému daru od firmy Lego Production Ltd. jsme mohli pořídit sestavu
herních prvků pro naše nejmenší návštěvníky. Vybrali jsme tři různé typy houpaček
(kládová, pružinová, sedačková), potom oblíbenou lanovku, a také nesměla chybět
skluzavka. Použitým přírodním materiálem a designem zvítězila nabídka zkušeného
výrobce dětských hřišť Tomovy parky s.r.o. Umístěním těchto herních prvků v těsné
blízkosti prostoru zvaném „Piknikárna“ a nedaleko kontaktního koutku jsme rozšířili
relaxační oblast nové části zoo. Přípravu plochy a instalaci prvků jsme po proškolení
dodavatelem zvládli vlastními silami.
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Učebna pod otevřeným nebem
Na louce u Piknikárny jsme v roce 2017 zahájili výstavbu Učebny pod otevřeným
nebem. Součástí je dřevěný domek s knihovnou, zahrádkou, motýlí loukou, kamennou
skalkou, kompostem, zahradním jezírkem a dalšími přírodními prvky. V přilehlých
prostorech chceme vybudovat přírodní amfiteátr pro pořádání přednášek, posedy pro
dravce při sokolnických představeních a výsadbu rostlin reprezentujících evropskou
floru.

Ušákov
Na počátku prázdnin jsme v sousedství herních prvků a Piknikárny uvedli do provozu další kontaktní výběh pro nejmenší návštěvníky s názvem „Ušákov“. Jak již název
napovídá, hlavními protagonisty jsou králíci. Jedná se o partu pěti zástupců plemene
„belgický obr“. K tomuto záměru nás inspiroval výsledek ankety pro děti o nejoblíbenější zvíře Zooparku Zájezd 2016, kterou s velkou převahou vyhrál belgický obr
„Bob“.
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Zvířata

Seznam a stavy chovaných zvířat

Třída: SAVCI

Stav ke dni

Stav ke dni

1. 1. 2017

31. 12. 2017

Řád: Dvojitozubci

Klokan parma (Macropus parma)

1,0

1,0

Řád: Hlodavci

Morče domácí (Cavia porcellus)

1,2

2,4

Veverka obecná (Sciurus vulgaris)

1,1

1,1

Králík divoký (Oryctolagus cuniculus)

1,1

3,6

Králík domácí (Oryctolagus cuniculus do-

1,1

5,1

Karakal (Caracal caracal)

1,1

2,2

Kočka arabská (Felis silvestris gordoni)

0,0

2,2

Liška korsak (Alopex corsac)

5,7

7,7

Ocelot velký (Leopardus pardalis)

1,1

0,0

Rys ostrovid (Lynx lynx)

1,0

1,0

Serval (Leptailurus serval)

0,0

1,2

Surikata (Suricata suricatta)

1,1

1,1,2

6,3

2,4

Lama alpaka (Lama pacos)

4,3

4,3

Ovce quessantská (Ovis aries)

4,3

4,3

Velbloud dvouhrbý (Camelus bactrianus)

0,1

0,1

Kočkodan talapoin (Miopithecus ogouensis)

2,1,2

2,2

Kosman bělovousý (Callithrix jacchus)

2,1,2

2,2

Kosman stříbřitý (Mico argentatus)

0,1

1,1

Lemur běločelý (Eulemur albifrons)

1,0

1,0

Lemur bělohlavý (Eulemur fulvus)

2,4

2,4

Lemur kata (Lemur catta)

3,5

2,2

Lemur límcový (Eulemur collaris)

1,2

2,3

Lemur tmavý (Eulemur macaco)

0,0

2,2

Lemur vari (Varecia variegata)

1,1

2,1

Lvíček zlatohlavý (Leontopithecus

1,1

1,1

Tamarín bělohubý (Saguinus labiatus)

5,1

5,1

Tamarín pinčí (Saguinus oedipus)

3,3

0,0

Řád: Zajíci

mesticus)
Řád: Šelmy

Řád: Sudokopytníci Koza kamerunská (Capra hircus)

Řád: Primáti

chrysomelas)
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Stav ke dni

Stav ke dni

1. 1. 2017

31. 12. 2017

Káně Harrisova (Parabuteo unicinctus)

2,2

3,2

Orel savanový (Aquila spilogaster)

1,1

1,1

Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula)

1,1

1,1

Chůvička japonská (Lonchura striata domestica)

0,0

2,2

Kraska červenozobá (Urocissa erythrorhyncha)

1,1

1,1

0,0,13

5,5

Květomil purpurový (Cyanerpes caeruleus)

0,0,7

3,3

Libohlásek fialový (Euphonia violacea)

0,0,7

3,3

4,3

2,2

8

2,6

Pitpit škraboškový (Dacnis lineata)

12

4,3

Tangara modrá (Thraupis episcopus)

3,3

2,1

Tangara opálová (Tangara velia)

3

0,2

Tangara plavá (Tangara cayana)
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8,8,2

Tangara sametová (Ramphocelus carbo)

6

2,2

Tangara tyrkysová (Tangara mexicana)

11

2,2,2

2

2,0

Puštík bradatý (Strix nebulosa)

1,0

1,0

Sovice sněžní (Bubo scandiacus)

1,1

1,1

Sýček obecný (Athene noctua)

0,0

0,1

Alexandr velký (Psittacula eupatria)

1,1

1,1

Alexandr malý (Psittacula krameri)

0,0

0,1

Andulka vlnkovaná (Melopsittacus undulatus)

1,1

1,1

Papoušek horský (Polytelis anthopeplus)

0,0

0,1

1,1,2

0,0

Rosela pestrá (Platycercus eximius)

0,1

0,1

Žako šedý (Psittacus erithacus)

0,1

0,1

Bažant zlatý (Chrysolophus pictus)

1,1

1,3

Kur domácí (Gallus gallus f.domesticus)

1,4

1,4

Emu hnědý (Dromaius novaehollandiae)

1,1

1,1

Třída: PTÁCI
Řád: Dravci
Řád: Pěvci

Květomil modrý (Cyanerpes cyaneus)

Pipulka zlatohlavá (Pipra erythrocephala)
Pitpit modrý (Dacnis cayana)

Tangara vlaštovčí (Tersina viridis)
Řád: Sovy

Řád: Papoušci

Papoušík škraboškový (Agapornis personata)

Řád: Hrabaví
Řád: Běžci
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Stav ke dni

Stav ke dni

1. 1. 2017

31. 12. 2017

Želva barmská (Geochelone platynota)

2,0,6

2,0,6

Želva žlutohnědá (Testudo graeca terrestris)

5,4,3

5,4,2

Želva pardálí (Geochelone pardalis)

0,2

0,2

Želva ostruhatá (Geochelone sulcata)

2,1

2,1

0,0

2,2

Brokésie trnitá (Brookesia stumpfi)

0,0

1,2

Drakoun chameleoní (Gonocephalus

0,0

1,1,1

2,1,7

2,1,7

Chameleon eliotův (Trioceros ellioti)

0,0

2,3

Chameleon Fischerův (Trioceros fischeri)

1,1

1,1

1,1,35

1,1

Chameleon kobercový (Furcifer lateralis)

2,2

2,2

Chameleon krátkorohý (Calumma brevicornis)

0,0

2,2

Chameleon křovinný (Bradypodion thamnobates)

0,0

0,0

Chameleon Mellerův (Chamaeleo melleri)

2,2

1,1

Chameleon menší (Furcifer minor)

0,0

1,0

Chameleon obrovský (Furcifer oustaleti)

2,1

2,8

Chameleon pardálí (Furcifer pardalis)

2,2,6

2,2

Chameleon Parsonův (Calumma parsonii)

2,2,8

1,1,13

2,3

2,4

2,2,13

2,2,8

Chameleon ušatý (Chamaeleo dilepis)

0,0

0,2

Chameleon Willsův (Furcifer willsii)

0,0

1,0

Krajta královská (Python regius)

0,0

1,1

Leguán chutný (Iguana delicatisima)

1,1

1,1

Leguán modravý (Cyclura lewisi)

2,2

1,2

Leguán zelený (Iguana iguana)

1,0

0,0

Pagekon řasnatý (Eurydactylodes agricolae)

0,0

1,1,2

Phelsuma Klemmerova (Phelsuma klemmeri)

0,0

3,3

Phelsuma madagaskarská (Phelsuma m.grandis)

1,1

1,1

Phelsuma maskarénská (Phelsuma borbonica)
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0,0

0,1

Třída: PLAZI
Řád: Želvy

Řád: Šupinatí Brokésie Thielova (Brookesia thieli)

chamaeleontius)
Chameleon bradavičnatý (Furcifer
verrucosus)

Chameleon jemenský (Chamaeleo calyptratus)

Chameleon přilbový (Chamaeleo hoehneli)
Chameleon třírohý (Chamaeleo jacksonii)

Stav ke dni

Stav ke dni

1. 1. 2017
1,5

31. 12. 2017
1,5

Trnorep skalní (Uromastyx acanthinura)

0,0

0,0,6

Vejcožrout africký (Dasypeltis scabra)

0,0

1,1

Mantela zlatá (Mantella aurantiaca)

4,3

4,3,25

Pralesnička azurová (Dendrobates azureus)

2,1

2,1

Pralesnička brazilská (Dendrobates

0,0

2,3

Phelsuma žlutohrdlá (Phelsuma flavigularis)

Třída: OBOJŽIVELNÍCI
Řád: Žáby

galactonotus)

49*

95
druhů

415
zvířat

* počet druhů volně žijících savců a ptáků
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Odchovy
Savci
V dubnu nám udělalo velkou radost narození dvou karakalích koťátek. Z počátku
jsme byli poměrně nervózní, protože se jednalo o první porod naší samice, která do
zoo přicestovala o rok dříve z Jihoafrické republiky. Na samici byla po porodu zřejmá
mírná nervozita, ale po pár dnech se uklidnila a stala ze z ní vzorná matka. Obě mláďata byly samičky a od svých kmotrů s přáním síly dostaly jména Venus a Serena.
Za zmínku jistě stojí i narození mláděte lemura límcového. Tento druh chováme již
několit let, ale toto mládě bylo první, o které se samice sama starala. O předchozí tři
mláďata ihned po porodu ztratila zájem a pouze jedno z nich se nám povedlo odchovat uměle. Lemuři límcoví nejsou v chovech zoologických zahrad příliš běžní, a tak je
odchov každého mláděte tohoto druhu velkým úspěchem.
Karakal 		

0,2

Lemur límcový

1,0

Korsak 		

4,2

Mara stepní 		

1,1

Koza kamerunská

2,1

Ovce quessantská

0,2

Prase domácí

0,4

Králík divoký

0,0,19

Lemur hnědý

1,1

Surikata 		

2,2

Lemur kata 		

0,2

Tamarín bělohubý

2,0
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Vari černobílý

1,0

Ptáci
Mezi nejvýznamější ptačí odchovy naší zoo patří jistě mláďata jihoamerických pěvců.
V roce 2017 jsme odchovali mláďata od 6 z 12 chovaných druhů. Poprve se vylíhla tři
mláďata od tangar sametových (Rhampocelus carbo), ostaní druhy jsme rozmnožili
již v roce 2016 po jejich dovozu, v některých případech se jednalo o první odchov
v Česku.
O naše odchovy jsme se podělili s evropskými zoologickými zahradami, naše tangary
tak nýní jsou v zoo Hluboká nad Vltavou, obou zoo v Berlíně, Stuttgartu, Norimberku,
Basileji, Curychu či Granadě.
Libohlásek fialový
Káně harrisova
Květomil modrý

0,0,2
2,1
0,0,6

Kur domácí 		

0,8

Pitpit modrý 		

0,4

Tangara sametová

0,0,3

Tangara plavá

0,0,8

Tangara tyrkysová

0,0,4

Plazi a obojživelníci
Nejpočetnějšími obyvateli našich tetárií jsou chameleoni, u kterých jsme odchovali 145 mláďat od sedmi druhů. I v tomto roce se nám povedlo odchovat mláďata od
v přírodě kriticky ohrožených mantel zlatých (Mantella aurantiaca).
Zajímavým odchovem bylo mládě drakouna chameleoního (Gonocephalus chamaeleontinus). Tento druh není v přírodě nijak vzacný, ale chov se v zoologických zahradách ani u soukromých chovatelů obvykle příliš nedaří.
Drakoun chameleoní

0,0,1 Chameleon obrovský 0,0,22 Phelsuma madagaskarská 0,0,10

Eurydactylodes agricolae 0,0,12 Chameleon pardálí
Chameleon Elliotův

0,0,13 Chameleon přilbový

Chameleon jemenský

0,0,52 Chameleon třírohý

Chameleon kobercový

0,0,5 Mantela zlatá
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0,0,24
0,0,8
0,0,21
0,0,37
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Environmentální výchova
a vztah s veřejností

Výchova veřejnosti k ochraně přírody
V Zooparku Zájezd se zaměřujeme především na vzdělávání návštěvníků v oblasti
ochrany přírody. Vzhledem k chovatelským úspěchům s chameleony či pěti druhy
lemurů přirozeně směřujeme především k exotickým a ohroženým druhům.
Neopomíjíme ale ani českou přírodu, které věnujeme vlastní Naučnou stezku.
Naším cílem je, aby od nás návštěvníci odcházeli s příjemným dojmem a s chutí
a motivací se dál zajímat o přírodu kolem sebe, ale i ve světě. Pozitivní recenze
a především to, že se k nám lidé velmi rádi vrací, nám potvrzuje,
že se tento cíl daří naplňovat.

“Na tento zoopark jsme narazili náhodou na turistických vizitkách.
A moc se nám tu líbilo. Vše v přírodě, ve stínu stromů. Na dětském
hřišti se děti vyblbly. Pohladili jsme si kozičky, nakrmili prasátka.
V teráriu jsme se zúčastnili krmení chameleonů. Bylo to úžasné. Milý
personál. V zooparku Zájezd se nám moc líbilo ;)”
Jirka B., Google

4,5/5*
Google

8,4/10*
Foursquare
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4,6/5*
Facebook

EVVO pro návštěvníky zoo
Environmentální gramotnost
Naším cílem v rámci EVVO je zvýšit informovanost návštěvníků o problémech ochrany divokých zvířat, střetu člověka a přírody, a možnostech vlastního přispění ochraně
životního prostředí. Jedním z prostředků předání informací je vybudování naučné
stezky vedoucí z parkoviště do zoo, kde si lze na celkem osmi velkoformátových
tabulích přečíst informace například o způsobu života včelích společenství, ohrožení
velkých šelem na území ČR či o tom, jak správně založit vlastní motýlí louku.

HMYZÍ HOTEL

Projekt byl spolufinancován ze
Stredočeského Fondu cestovního ruchu.

Tento hmyzí dům slouží především k přilákání, poskytnutí úkrytu a vhodného prostředí pro
hnízdění užitečného hmyzu v jeho okolí. Je určený nejen výborným opylovačům, ale také
predátorům různých škůdců rostlin a dalším. Na správné přírodní zahradě si najdou užiteční živočichové i hmyz mnoho úkrytů, bohužel s vrůstající oblíbeností moderních zahrad
s golfovými trávníky v poslední době přirozených podmínek pro tento hmyz ubývá. Stejně
jako kdysi tradičních zahrad plných dřeva a krásných zarostlých koutů.
Pokud chcete i vy pomoci těmto tvorečkům na cestě za domovem, je velice jednoduché vytvořit si podobný domeček na vlastní zahradě, zahrádce nebo i balkonu. Není to vůbec nic
složitého a často vám k tomu postačí materiál, který najdete přímo v přírodě. Rozměry ani
tvar nejsou až tak důležité, vnitřek stačí vyplnit různými přírodními materiály – stébla, rákosy, šišky, mech, kousky starých cihel, různá dřívka, klacky a větve. Ty můžeme navrtat různě velkými otvory (0,3–1 cm).
Mnohdy je takový hmyzí hotel nejen užitečný, ale i krásný na pohled, tím spíš, když se otvůrky
začnou plnit vděčnými včelami.

© Petra Štěpánková

© Petra Štěpánková

Umístění domku

© Petra Štěpánková

Ideální teplá závětrná strana domu, kůlny, plotu atd. Na výšce umístění nezáleží, optimální
rozmezí cca mezi 0,3 m – 2 m. Ale může být umístěn i na balkoně mnohem výše, jen rychlost
jeho obsazení se s větší výškou trochu snižuje (jsou ale zaznamenány případy obsazení dutinek i v 6. patře panelového domu.) Domek lze také postavit na špalek nebo jiné vyvýšené
místo.
A kdo tento hotel obývá?
včel(k)y samotářky
Jedná se o nenápadné včelky různých velikostí, které žijí nenápadným způsobem života
nenápadným životem a mnoho lidí ani netuší, že žiji i na jejich zahradě. Své přízvisko
„samotářky“ dostaly podle způsobu svého života. Nežijí sociálním životem jako včely medonosné - nevyskytují se u nich žádné dělnice, všechny samice kladou vajíčka a rozmnožují se.
Mohlo by se zdát, že když nám nedávají med, nejsou pro nás užitečné, ale opak je pravdou.
Jsou to velmi významní opylovači, a to především proto, že na rozdíl od včely medonosné rády
střídají rostliny, které opylují. Jsou věrné svému místu a neodletí za velkou monokulturou.
Místo toho zůstávají a opylují drobné květy v okolí. Nevadí jim ani špatné počasí nebo déšť.
Na našem území se vyskytuje až 500 druhů samotářských včel, liší se tvarem, velikostí i způsobem života. Bohužel početně jich v přírodě ubývá, jejich přirozená útočiště a domovy
mizí, intenzivní zemědělství, výstavba, přílišné používání pesticidů a herbicidů jim škodí.
V období hnízdění samička tvoří pro svá vajíčka komůrky na různých podkladech i materiálech. Příbytky některých druhů lze nalézt v hotových válcovitých dutinách jako jsou rákosová stébla, dutinky střešních tašek a chodbičky dřevokazného hmyzu ve starých dřevěných
trámech. Jednotlivé druhy se liší právě způsobem hnízdění – podle toho dostaly některé
z nich krásná česká jména:
Maltářky vchody do chodbiček s vajíčky zazdívají blátem, včelky čalounice pro změnu kousky listů. Zednice hnízdí v hliněných svazích nebo v cihlovém zdivu. Pískorypky prozradí nápadné kopečky vyhrabaných hrudek s typickým centrálním otvorem na polních cestách.
Mohou včelky nějak ublížit dětem?
Kdepak, většina druhů včelek samotářek ani nemá žihadlo a nejsou ani nijak agresivní. Naopak domeček může sloužit jako výborný edukační prostředek pro děti a jejich rodiče se zájmem o přírodu. Pokud do komůrek naistalujete např. průhlednou zkumavku, můžete opatrně sledovat vývoj jednotlivých vajíček.
Tento domeček ale není pouze pro včelky. Rádi se v něm zabydlí nejen predátoři mšic a dalších škůdců
jako jsou například slunéčka, zlatoočka nebo škvoři, ale i spousta dalšího užitečného hmyzu.

* pixabay.com

** http://petrastepankova.cz

Učebna pod otevřeným nebem
Děti mají v zoo zdarma k dispozici papíry a pastelky, na které děti často rovnou kreslí
zvířata, která si právě prohlédla v zoo. V Piknikárně máme k zapůjčení i společenské
hry, většina je se zvířecí tématikou od sociální firmy Hračkotéka. Během víkendových
akcí dětem rozdáváme kvízy, které prověří jejich znalosti nabyté v rámci prohlídky
zoo. Nejsou zcela jednoduché, takže se zapojují do vyplňování i dospělí.
Součástí Učebny pod širým nebem je dřevěný domek se zahrádkou, motýlí loukou,
kamennou skalkou, kompostem, zahradním jezírkem a dalšími přírodními prvky, na
kterých se dá dobře demonstrovat podpora biodiverzity. V domku je přístupná knihovna, kde mohou malí přírodovědci nalézt publikace z oblasti zoologie i ekologie.
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Doprovodný program v zoo
Akce pro veřejnost
Během celého roku pořádáme křtiny mláďat, oslavy svátků (Velikonoce, Halloween,...)
a významných mezinárodních a světových dnů (biodiverzita, děti, voda či např. mezinárodní den želv), i akce vázané k ročním obdobím (jaro, prázdniny,...). Během těchto akcí návštěvníkům připravujeme bohatý program od přednášek v zoo přes ukázky
dravých ptáků až po piknik. Tyto akce jsou velmi populární a doprovodného programu se vždy účastní vysoké množství lidí.
Akce jsou příjemným zpestřením pro ty, kdo se do zoo rádi vrací, a zároveň přitahují
pozornost lidí, kteří Zoopark Zájezd zatím nenavštívili. Zvyšují tak atraktivitu zoo
a tím i pozitivní dopad naší činnosti.

Komentovaná krmení
Naši ošetřovatelé a lektoři pořádají pro návštěvníky komentovaná krmení (KK) zvířat,
během kterých se mohou návštěvníci ptát na vše, co je zajímá. Jsou zdarma a obvykle
se jich účastní kolem dvaceti až padesáti lidí. Komentovaná krmení jsou pořádána
každý víkend a u návštěvníků si získala velkou oblibu.
Druhy navštěvovaných zvířat se mění, takže se jedná o aktivitu atraktivní i pro stálé
návštěvníky zoo. Velkou popularitu si získala krmení v nových Teráriích, nebo krmení
spojená s možností focení.
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Harmonogram akcí 2017
17. března		
Slavnostní otevření Terárií
1. - 2. dubna
Den ptactva s kvízy a sokolníkem
14. - 17. dubna Velikonoce s králíkem Bobem plné her a soutěží
21. dubna		
Den země ve Slaném se zvířaty ze zoo
13.-14. května Den matek s piknikem a hrami pro děti
10. června		
Křest karakalů s Gravelli a dny dětí v zoo
18. června		
Den otců s hrami pro děti
30. června		
S vysvědčením do zoo zdarma
1. července		
Medobraní přímo v zoo
5.a 6. července Vstup pro děti zdarma a speciální komentovaná krmení
27. srpna		
Konec prázdnin s poníkem Cipískem
3. září		
Dny města Kladna se zvířaty ze zoo
24. září		
Křest surikat s Vojtěchem Munzarem, Denisou Rosolovou
			
a Adamem Sebastianem Helceletem
26. - 29. září
Do zoo s dýní!
2. prosince		
Mikulášská hra pro děti
25. - 27. prosince – Nakrmte o Vánocích zvířata v zoo
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Programy pro školy
Prohlídky zoo s průvodcem
Tento program je určený především školním skupinám a využila jej většina z více
než 50 skupin, které k nám v roce 2017 zavítaly. Průvodci přednášku vždy uzpůsobují věku a znalostem posluchačů, tak aby se dozvěděli co nejvíce o zvířatech, zoo
a ochraně přírody. Děti mohou po celou
dobu prohlídky pokládat doplňující otázky a na konci je čeká krátký kvíz. Program
s námi pedagogové často konzultují, aby
lépe doplňoval jejich vzdělávací plán, a je
možné ho doplnit například sokolnickou
ukázkou dravých ptáků.
Tento program využívají hlavně mateřské
školy a podobná zařízení, základní i střední školy, a také dětské domovy a dětská
centra. Letos jsme rozšířili okruhy přednášek i o terária a okruh pro nejmenší
děti zaměřený na hospodářská zvířata.
ZooŠkola
Od roku 2015 jezdíme do škol se zvířaty,
kde dětem zábavnou formou přiblížujeme
problematiku ochrany životního prostředí u nás i ve světe. Naši přednášející
(přední ošetřovatelé a chovatelé) s sebou
berou vhodná zvířata a během vyučovací
hodiny děti seznamují s jejich způsobem
života a s významem ochrany přírody.
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Zážitky v zoo
Program Blíž přírodě
Pro ještě lepší zážitek ze zoo si u nás mohou lidé pořídit několik programů navíc.
Krom u škol jmenované prohlídky zoo s průvodcem lze zakoupit i poukaz Naplň bříška svým oblíbencům – krmení vybraných druhů zvířat, nebo možnost být na den
ošetřovatelem. Díky tomu se pod dohledem ošetřovatelů mohou lidé dozvědět mnoho informací o zvířatech, významu jejich ochrany i o zoo. Jakýkoli kontakt se zvířaty
probíhá po domluvě a pod dozorem zkušených ošetřovatelů.

Letní příměstský tábor
Od roku 2015 pořádáme přírodovědné
příměstské tábory pro děti. V roce 2017
jsme pořádali dva turnusy, takže na konci obdrželo diplom celkem 50 dětí. Pod
dozorem ošetřovatelů a vychovatelů se
děti na vlastní kůži seznamují se zvířaty
a přírodou. Vedoucí projektu, Veronika Svobodová během roku pořádá také
pravidelný jednodenní příměstský tábor,
Kaleidoskop přírody.
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Více o příměstském táboru
V roce 2017 se v našem zooparku konaly také dva příměstské tábory, kterých se dohromady zúčastnilo téměř padesát dětí. Hlavním tématem se tentokrát stala fauna České
republiky, a tak jsme se s dětmi vydali do okolí za našimi zvířaty.
S naším kurátorem zvířat Jiřím Markem ml. jsme se naučili hledat a číst jejich pobytové znaky. Zahráli jsme si dobrodružnou stopovanou. Zjistili jsme, co se skrývá v sovích
vývržcích, jací ptáci jsou slyšet z našeho lesa nebo kterým motýlům nejvíce chutná na naší
motýlí louce. Navštívil nás sokolník Milan Pražák s krkavčicí Máňou, malým výrem velkým
a dalšími ptáky, a pan Ing. Tomáš Husák, který nám pověděl vše o životě včel medonosných a jejich chovu. A samozřejmě jsme nezapomněli navštívit také zvířata v naší zoo.
Díky pěknému počasí se povedlo i tradiční opékání buřtů.
Tento rok jsme také v našem tábornickém týmu přivítali dva nováčky. Prvním se stal
poník Cipísek, který si okamžitě získal náklonnost všech přítomných. Druhou posilou byla
nevyčerpatelná studnice v oblasti her Ing. Barbora Horáková, se kterou už tak krátkých
pět dní uteklo jako kozy z nedovřených vrátek.
Veronika Svobodová
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Vědecká činnost
Publikované články
Ve spolupráci s Katedrou zoologie a rybářství na České zemedělské univerzitě v Praze
a Přírodovědeckou Fakultou UK jsme publikovali několik vědeckých článků, které již
buď vyšly nebo jsou aktuálně v tisku. Jedná se především o nové poznatky v oblasti
herpetologie a teraristiky.

Odborné přednášky a akce
Naši chovatelé a lektoři se aktivně podílí na výuce v rámci zologických předmětů
na České zemědělské univerzitě v Praze a terénního cvičení ve Vráži u Písku s praktickými ukázkami přímo v přírodě.
Ve spolupráci se ZOO Plzeň a Zoo Praha jsme na ČZU jako hlavní organizátor uspořádali dva cykly přednášek nazvané „Herpetologické večery“ pro celkem cca 160
posluchačů. Přednášky byly zaměřeny především na plazy a cestování. Posluchači
byli studenti vysokých škol, členové herpetologických a teraristických organizací
a zaměstnanci českých zoologických zahrad.
V rámci výuky zoologie na ČZU jsme uspořádali přednášky o plazech pro 150 studentů.
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Zoo v médiích a online
Jsme online
Informace o dění zoo publikujeme i na svém webu a sociálních sítích. Zájemcům rozesíláme i newslettery o novinkách v zoo. Vedle zpráv o mláďatech narozených v zoo
měla největší dosah nabídka rysího trusu pro boj s kunami. Ten jsme rozdávali již
poněkolikáté zdarma.
www.zoopark-zajezd.cz
www.facebook.com/zooparkzajezd
www.instagram.com/zooparkzajezd

Letní fotografická soutěž
Úspěšně dopadla soutěž o nejlepší fotografie z naší zoo. Vítězem zoo se stala fotografie lemurů kata od Evy Šotkovské. Stejná autorka získala i další cenu – Cenu ředitele
Zooparku Zájezd získala její fotka odpočívajícího lemura vari. Cenu fanoušků za sérii
Surikaty získala Michaela Zemanová. Devítiletá Julie Pešková získala Cenu komedie
za fotku rozesmátého korsaka.
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Média
Mediálním partnerem zoo bylo i v roce 2017 kladenské Radio Relax.
Všem médiím a novinářům děkujeme za podporu!
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