
1 A R C H A   L I B E R E C

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace

Zoological garden Liberec / Czech Republic                                 

The annual report 2010



2 Z O O   L I B E R E C



3Z O O   L I B E R E C

OBSAH                                                                                                                                                 
                                                                                                                                   
ZOO Liberec – údaje                                                                                                                                   
Slovo ředitele                                                                                                                           
A word from the director                                                                                 
Společné foto zaměstnanců zoo                                                                                                                                              
Chovatelská činnost                                                                                           
Breeding activities                                                                                                                                   
Reintrodukce Eleny – orlosupa bradatého                                                                            
Reintroduction of Bearded Vulture                                                                                                                              
První odchov korunáče Sclatterova v českých zoo                                                                                                    
First breeding of the of the Southern Crowned Pigeon in Czech ZOOs                                                                                                                 
Veterinární péče                                                                                                                                             
Stavy zvířat 2010                                                                                                                                             
Seznam zvířat                                                                                                                                           
Marketing zoo a ekologické vzdělávání                                                                                                                         
Návštěvnost                                                                                                                       
Výstavba, údržba a rozvoj                                                                                                                     
Ekonomické údaje                                                                                                                                           
Dárci a sponzoři                                                                                                                                   
Výroční zpráva ARCHA                                                                                                                                    
Výroční zpráva SEV DIVIZNA                                                                                                                                          
Partneři zoo                                                                                                                                            
DVD – dokument z reintrodukce  orlosupa bradatého Eleny

4    
5    
6     
7    
8   
9  

12  
13 
14 
15 
16 
19 
20 
38 
42 
42 
45 
49  
54  
60  
68  
69



4 Z O O   L I B E R E C

Zoologická zahrada Liberec
Název: Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace

 Masarykova 1347/31
 460 01  Liberec, Česká republika

Statutární orgán: MVDr. David Nejedlo – ředitel (Director)
IČ: 00079651

DIČ: CZ00079651
Telefon: +420 482 710 616-7

   +420 482 710 438
Fax: +420 482 710 618

E-mail: info@zooliberec.cz
Web: www.zooliberec.cz

Zřizovatel: Statutární město Liberec
        nám. Dr. E. Beneše 1
        460 01  Liberec, Česká republika



5Z O O   L I B E R E C

Slovo ředitele ZOO Liberec
Vážení přátelé,
dovolte mi, abych krátce uvedl výroční zprávu Zoologické za-
hrady Liberec za rok 2010. 
Nebyl to rok jednoduchý a myslím, že velmi prověřil umění 
improvizace a hledání úspor u všech odborností a na všech 
stupních řízení naší organizace. Co k tomu vedlo? Nejen v Li-
berci, ale v celé republice se potýkaly veřejné venkovní areá-
ly se sníženou návštěvností, a to především kvůli velmi nepří-
znivému klimatickému vývoji roku, který byl u nás ještě pod-
tržen polohou na severu Čech, lokalizací na úpatí hor a v ne-
poslední řadě povodněmi, jež postihly Liberecko v druhé po-
lovině prázdnin. Na sníh bohatá a relativně dlouhá zima byla 
vystřídána chladným a deštivým jarem, které se do léta pře-
houplo horkými slunečnými dny, jež víc vybízely k návštěvám 
plováren než k procházce mezi horkem rozpálenými expozi-
cemi zvířat. A v okamžiku, kdy se v srpnu konečně ochladilo a 
lidé se jinde v Čechách do zoologických zahrad počali vracet, 
kolem Liberce se přehnala ničivá velká voda a fyzicky i mediál-
ně nás odřízla od okolního světa na dlouhé týdny. Přičteme-li 
k tomu větší šetrnost obyvatel, vystavených důsledkům cel-
kové ekonomické krize, a rostoucí dluh ke zvyšování atrakti-
vity našeho areálu v důsledku dlouhodobé absence význam-
nějších investic, vyjde nám z toho meziroční úbytek návštěv-
níků o 67 tisíc, což je propad o téměř 18 %.
Tento fakt se pochopitelně velmi citelně promítl do ekono-
miky zoo výrazným propadem příjmů, jehož důsledkům jsme 
zvládli čelit jen díky drobným rezervám z předchozích let, 
dlouholetou snahou o větší diverzifikaci příjmů zoo formou 
fundraisingových aktivit, využíváním zdrojů z Evropské unie 
a jiných veřejných donátorů, jako jsou ministerstva či kraj. O 
konkrétních výsledcích naší snahy se dočtete v příspěvcích 
ekonomického, technického, propagačního a zoologického 

oddělení stejně jako v článcích Archy a Divizny.
Na závěr úvodu (nádherné slovní spojení) mi dovolte poděko-
vat všem, kdo s námi v nelehkém čase zůstali a kdo nás pod-
porovali. Můj dík patří především zřizovateli, Statutárnímu 
městu Liberec, Ministerstvu životního prostředí ČR, Liberec-
kému kraji i jeho krajskému úřadu, generálnímu partneru zoo 
OC Nisa Liberec, našim významným partnerům a mnoha dal-
ším institucím, společnostem i jednotlivcům, kteří nás podpo-
řili finančně, materiálně i myšlenkově.
Mé osobní poděkování patří všem kolegům ze zoo. Především 
oni se zasloužili o vše dobré, co bylo pro zvířata a lidi v roce 
2010 vykonáno!

Všem Vám patří můj dík!
MVDr. David Nejedlo
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A word from the director
Dear friends,
let me briefly introduce the 2010 annual report of the Zoolo-
gical Garden Liberec. It has not been an easy year, and I belie-
ve that it tested to the full our ability to compromise, and to 
cut costs in all fields of our expertise and on all levels of ma-
naging our organisation. What led to it? All public outdoor 
facilities, not only in Liberec, but in the whole country, have 
struggled with low visiting numbers due mainly to unfavou-
rable weather throughout the year, which was further aggra-
vated by our location in the North of Bohemia in the foothil-
ls of the mountains and by the unprecedented flooding that 
hit the Liberec region in the second half of the summer ho-
lidays. At the beginning of last year, the relatively long win-
ter with plentiful snow fall was replaced by a cold and rainy 
spring, and when hot and sunny days eventually arrived peo-
ple were more tempted to visit open air swimming pools ra-
ther than to walk in scorching heat among animal enclosures. 
As the weather became cooler in August, people again be-
gan to return to the Zoological gardens. Unfortunately a de-
vastating flood swept through the Liberec region and cut us 
off geographically for several weeks, the media further dis-
couraging the public from travelling to the flood zone. In ad-
dition to the this, the public has been affected by the conse-
quences of the overall economic crises, thus being more ca-
reful in regard of their spending; also the increasing debt due 
to the improvements to the attractiveness of our facility as 
well as the long-term absence of any substantial investment 
all added up to a year-on-year loss in visitors by 67 thousand 
–which is a drop of almost 18 %.
As expected, this fact significantly affected the Zoo’s econo-
my in terms of a considerable decrease in revenue. We ma-
naged to deal with this situation thanks to drawing on our 

small financial reserves from previous years, by our long-run-
ning aim to diversify the Zoo’s income in the form of fundrai-
sing activities and by using resources from the EU and other 
public benefactors such as ministries and regional authorities. 
You can learn more about the results of these efforts in artic-
les from the economic, technical, promotional, and zoologi-
cal departments as well as in the articles published by Archa 
and Divizna.
To end this introduction, please let me thank everyone who 
stood by us and supported us in these trying times. A special 
thank you belongs to the Statutory City of Liberec which is the 
founder/benefactor of Zoo Liberec, to the Ministry of the En-
vironment of CR, the Liberec Region and its regional office, to 
the General partner of the Zoo – the OC Nisa Liberec, and to 
all our important partners and many other institutions, com-
panies, and individuals who supported us mentally, material-
ly and financially.
My personal thanks go to all my colleagues from the Zoo, as 
it was them in particular, who are responsible for all the good 
work done for animals and people in 2010!

I thank you with all my heart!
MVDr. David Nejedlo
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Společné foto zaměstnanců ZOO Liberec
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Chovatelská činnost
Jedenáctý rok nového tisíciletí by se svým průběhem a vý-
sledky dal opatrně hodnotit jako úspěšný. Zoologické odděle-
ní liberecké zoo vyprodukovalo několik více či méně návštěv-
nicky atraktivních změn a odchovů, které byly druhově vyjá-
dřeno standardní ale i zcela nové.  Jedním z atributů funkč-
nosti zooúseku bývá statistika transportovaných zvířat. Veš-
keré pohyby tohoto druhu jsou totiž přímým dokladem cho-
vatelských výsledků. Primárně vypovídají o počtu narozených 
mláďat, která byla úspěšně odchována a jejich další osud ne-
může být spojen s mateřským chovem z genetických důvodů 
– takoví jedinci jsou potom přesouváni do jiných zařízení na 
základě doporučení koordinátorů, nebo z vůle přímé domlu-
vy mezi majitelem (ZOO Liberec) a potenciálním zájemcem. 
Na tomto místě je třeba uvést, že pokud není druh centrálně 
koordinován (národně či nadnárodně), vždy se snažíme peč-
livě kontrolovat podmínky, do kterých naše odchovance po-
síláme. Druhou variantou pohybu zvířat v zoo je jejich dovoz 
z jiných zařízení pro zvýšení či alespoň udržení genetické va-
riability. Tento proces se, podobně jako předchozí, odehrává 
většinou na základě doporučení daných koordinátorem cho-
vu pro daný taxon. 
V roce 2010 bylo tak přivezeno nebo odvezeno 126 ks zvířat, 
což je meziročně historicky nejvyšší číslo, ke kterému jsme na 
základě inventarizace k 31. 12. došli! Výsledkem této statisti-
ky je mimo jiné i obohacení kolekce o nové druhy, jež v mi-
nulosti pod Ještědem chovány nebyly. Jmenovitě se jedná o 
samce a tři samice nyaly nížinné (Tragelaphus angasii), pár 
ženetek skvrnitých (Genetta tigrina), dále majny Rothschil-
dovy (Leucopsar rothschildi), dva páry druhu toko rudozobý 
(Tockus erythrorhynchus) a toko Deckenův (Tockus deckeni). 
Mezi plazy nám přibyl varan smaragdový (Varanus prasinus), 
chameleoni pardálí (Furcifer pardalis), krajty zelené (More-

lia viridis) nebo užovky proužkované (Thamnophis sirtalis te-
trataenia). Kategorií veřejností se zájmem vnímanou jsou od-
chovy. I v minulém roce jsme jich docílili poměrně uspokojivé 
množství, a to v celém druhovém spektru. Expozice tak obo-
hatili tři samečci takinů čínských (Budorcas taxicolor bedfor-
di), po dlouhých pěti letech se nám narodila hříbata u zeber, 
a to u obou držených poddruhů – hřebečci zebry Chapmano-
vy (Equus quagga chapmanni) a zebry bezhřívé (Equus quag-
ga borensis), samička velblouda dvouhrbého (Camelus bac-
trianus), tradičně početná kolekce koz šrouborých (Capra fal-
coneri heptneri), kozorožců dagestánských (Capra caucasica 
cylindricornis) a nahurů modrých (Pseudois nayaur), odchov 
evidujeme i u oslů somálských (Equus africanus somaliensis), 
antilop koňských (Hippotragus equinus), pochlubit se může-
me dalším mládětem ve skupince lachtanů hřivnatých (Ota-
ria flavescens). Tradičními bývají i odchovy u dravých ptáků, 
loni jsme tak přechodně rozšířili kolekci o mláďata orlů kam-
čatských (Haliaeetus pelagicus) a orlů bělohlavých (Haliaeetus 
leucocephalus). Všechny zmíněné druhy se u nás rozmnožují 
více či méně pravidelně a v našich expozicích jsou povětšinou 
zastoupeny už po několik generací.
Jsou ale taxony, u kterých jsme zaznamenali prvoodchovy, a 
v jednom případě jsme se stali dokonce první zoologickou za-
hradou v rámci UCSZ, kde se podařilo mládě zdárně odchovat. 
Tím je korunáč Sclaterův (Goura scheepmakeri), jeden z prv-
ních a zároveň nejvzácnějších odchovů v rámci pavilonu tro-
pů. Úspěšnému vyústění chovatelských snah v jeho případě 
předcházela celá řada neúspěšných pokusů, s každým dalším 
však byli chovatelé schopni optimalizovat podmínky prostře-
dí i výživu, a stejně tak mateřský pár získával cenné zkušenos-
ti a chovně dozrával. Korunáč Sclaterův však není jediným pr-
voodchovem ve statistikách loňského roku. Tam patří také sa-
meček rysa karpatského (Lynx lynx carpathicus), již zmiňova-
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né majny Rothschildovy (Leucopsar rothschildi), které se do-
kázaly rozmnožit v témže roce, v němž se dovezly, a také aga-
my Weberovy (Hydrosaurus weberi), jejichž sedm mláďat již 
bylo se ZOO Dvůr Králové vyměněno za samici nyaly nížinné 
(Tragelaphus angasii).
Zoologicky zajímavým počinem byla reintrodukce mláděte 
orlosupa bradatého (Gypaetus barbatus) v oblasti Argente-
ra v severní Itálii. Celá akce, stejně jako i zastřešující dlouho-
dobý projekt, byla zoologicky velmi vysoko ceněna a těšila se 
nemalému zájmu našich i zahraničních médií. Reintrodukcí by 
mohla skončit i cílená snaha o rozmnožení karpatského pod-
druhu rysa (Lynx lynx carpathicus). Naše geneticky cenná sa-
mice byla dopárována vhodným samcem ze ZOO Bojnice a 
výsledkem tohoto spojení by v ideálním případě měl být po-
tomek s reálnou šancí na zařazení do reintrodukčního pro-
cesu v areálu střední Evropy. Jestli se tento plán někdy do-
čká realizace, ukážou samozřejmě až příští měsíce a možná i 
roky, argumentů pro snahu o přeměnu myšlenek ve skuteč-
nost však v tomto případě najdeme jistě nemálo.
Poslední kapitolu v ohlédnutí za prošlým rokem na zoologic-
kém oddělení ZOO Liberec tvoří zvířata, se kterými měli ná-
vštěvníci možnost setkat se v době předešlé v našich expo-
zicích a která se v průběhu loňska přestěhovala jinam. To 
se týká například trojice šimpanzů (Pan troglodytes) Konga, 
Jimmyho a Majoránky. Všichni nyní spokojeně užívají nově 
postavený pavilon pro lidoopy v bratislavské zoo a podle slov 
našich slovenských kolegů se jim daří dobře. Kongo by se do-
konce měl v brzké době stát otcem nového přírůstku do tam-
ní šimpanzí rodiny. Do Tierparku Berlín se v průběhu podzi-
mu přestěhovala další trojice – dva samečci a samička taki-
na čínského (Budorcas taxicolor bedfordi). Měli by zde pomo-
ci založit nový chov, a to v ideálním případě i za přispění ne-
příbuzného samce z Číny, kterého němečtí zoologové plánují 

přivézt v nejbližším možném termínu. Tento počin by měl být 
startem dlouhodobé spolupráce obou zahrad ve snaze pevně 
ukotvit tento druh nejen v mezinárodních ročenkách a ple-
menných knihách, ale zejména v expozicích evropských zoo-
logických zahrad.

Bc. Luboš Melichar, vedoucí zoologického úseku
melichar@zooliberec.cz

Breeding activities in 2010
The eleventh year of the new millennium can be regarded as 
fairly successful in view of its course and results. The Zoolo-
gical Department of ZOO Liberec has introduced a number 
of changes to attract more visitors in addition to some bre-
eding changes, which can be, speaking in generic terms, ex-
pressed as standard as well as brand new ones. One of the at-
tributes of the Zoo-section’s functionality is the statistics con-
cerning transported animals, as all movements of this kind 
are direct evidence of the breeding results. They primarily re-
veal the number of born young that have been successfully 
raised and whose future cannot be further connected with 
maternal breeding due to genetic reasons – such individuals 
are then transported to other facilities based either on the 
coordinators’ recommendations, or on a direct agreement 
between the animals’ owner (ZOO Liberec) and a potential 
client. It should be mentioned that in case of species that are 
not centrally coordinated (on a national or supranational le-
vel) we always try to monitor very carefully the conditions 
to which we send the young animals we have bred. Another 
form of animal transport in the ZOO is their import from dif-
ferent facilities in order to improve, or at least to maintain, 
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their genetic variability. Both of the aforementioned proces-
ses take place following recommendations from a breeding 
coordinator for the given taxon.
In 2010, 126 animals were brought in or exported out in this 
way, which is historically the highest number ever in year-
on-year calculations based on the inventory of 31st Decem-
ber! The result of this statistics is, among others, the addi-
tion of new species which had never been bred here in the 
past. These are namely three females and one male of the 
Nyala (Tragelaphus angasii), a pair of South African Large-
spotted Genet (Genetta tigrina), Bali Starling (Leucopsar ro-
thschildi), as well as two pairs of both the Red-billed Horn-
bill (Tockus erythrorhynchus) and Von der Decken’s Horn-
bill (Tockus deckeni). Concerning reptiles, we have acquired 
the Emerald Tree Monitor (Varanus prasinus), Panther Cha-
meleon (Furcifer pardalis), Green Tree Pythons (Morelia viri-
dis) and San Francisco Garter Snakes (Thamnophis sirtalis te-
trataenia). Raising young and our breeding program in the 
ZOO has always been very popular among the public and last 
year we managed to rear a reasonably satisfactory number of 
young across the entire species range. On display can be thus 
seen three male Golden Takins (Budorcas taxicolor bedfor-
di), male foals of Chapman’s Zebra (Equus quagga chapman-
ni) and Maneless Zebra (Equus quagga borensis) - as after five 
long years of waiting our zebras of both kept subspecies gave 
birth, also a female calf of Bactrian Camel (Camelus bactria-
nus), the traditionally large heard of Bukharan Markhors (Ca-
pra falconeri heptneri), East Caucasian Turs (Capra caucasi-
ca cylindricornis) and Bharal (Pseudois nayaur). New additi-
ons are also among the Somali Wild Ass (Equus africanus so-
maliensis) and Roan Antelopes (Hippotragus equinus) and we 
also boast another South American Sea Lion pup (Otaria fla-
vescens). Raising young birds of prey has a long tradition in 

our ZOO and last year we temporarily enlarged our collecti-
on by eaglets of both the Steller’s Sea Eagle (Haliaeetus pela-
gicus) and Bald Eagle (Haliaeetus leucocephalus). All the abo-
ve mentioned species breed here more or less regularly and 
mostly have been represented in our expositions for several 
last generations.
There are also such taxons in which we recorded breeding for 
the first time; in one case we have become the first zoologi-
cal garden within the Union of Czech and Slovak ZOOs (UCSZ) 
to successfully raise a young of the Southern Crowned Pige-
on (Goura scheepmakeri) - one of the first and rarest breeding 
successes in our Pavilion of tropics. Of course many failed at-
tempts preceded this outcome, through which were able to 
gradually optimize the conditions, environment, and nutriti-
on step by step. At the same time the parent pair was gaining 
valuable experience and reaching breeding maturity. Howe-
ver, the Southern Crowned Pigeon is not the only species in 
last year’s statistics bred for the first time. It shares its posi-
tion with the male cub of the Eurasian Lynx (Lynx lynx carpa-
thicus), the already mentioned Bali Starling (Leucopsar roth-
schildi) (who both managed to breed in the same year as they 
arrived in the ZOO) and Weber‘s Sailing Lizard (Hydrosaurus 
weberi), whose seven babies have been exchanged with ZOO 
Dvůr Králové for a female Nyala (Tragelaphus angasii).
From a zoological point of view, a very interesting event 
was the reintroduction of the Bearded Vulture youngster 
(Gypaetus barbatus) in the Argentera location in northern Ita-
ly. The whole event, like the encompassing long-term project, 
was zoologically very highly valued and has drawn conside-
rable interest from the national and international media. Tar-
geted efforts aiming at the reproduction of Eurasian Lynx sub-
species (Lynx lynx carpathicus) could also result in a reintro-
duction – our genetically valued female was paired with a su-
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itable male from ZOO Bojnice –which could result, ideally, in 
an offspring who would have a realistic chance of being inclu-
ded in a reintroduction process within Central Europe. Only 
future months, or maybe years, will show whether this plan 
is ever to materialize; however, in this case we would certain-
ly find numerous reasons for changing thoughts into reality.
The last chapter of looking back at 2010 in the Zoological De-
partment of ZOO Liberec deals with the animals that our visi-
tors were used to seeing and which were moved to different 
locations in the course of last year. These were for example 
three chimpanzees (Pan troglodytes) Kongo, Jimmy and Ma-
joránka, who are now enjoying their newly built Ape pavilion 
at Bratislava ZOO and are doing well according to our Slovak 
colleagues. Kongo is soon to become a father to a new off-
spring of the chimpanzee family there. Another trio – two ma-
les and one female Golden Takin (Budorcas taxicolor bedfor-
di) moved last autumn to Tierpark Berlin where they should 
contribute to establishing a new breeding stock, ideally, with 
the help of a non-related male from China who should arri-
ve to Germany hopefully within a short period of time.  This 
should be the beginning of a long-term cooperation of both 
ZOOs in a joint attempt to firmly anchor this species not only 
in international yearbooks and studbooks, but especially in 
actual exhibitions of European zoological gardens. 

Luboš Melichar, Head of the Zoological Department 
melichar@zooliberec.cz
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ZOO Liberec přispěla světové divoké fauně dalším vzácným je-
dincem. V rámci projektu reintrodukce orlosupa bradatého 
(Gypaetus barbatus) bylo i v roce 2010 vypuštěno do volné 
přírody mládě tohoto vyhubením ohroženého dravce, odcho-
vané v ZOO Liberec. Jedná se již o dvanáctého jedince od roku 
2001, kdy liberecký pár poprvé zahnízdil.
Samice orlosupa se vylíhla 17. února 2010. Po několika dnech, 
kdy bylo jasné, že mládě je zdravé a silné, bylo nabídnuto EEP 
koordinátorovi k reintrodukci. Ten také rozhodl, že liberec-
ký orlosup poputuje do alpských masivů na italsko-francouz-
ském pomezí. Alpský region Piemonte se nachází severně od 
Monaka a navazuje na francouzský národní park Mercantour, 
kam již bylo v minulosti vypuštěno devět libereckých orlosu-
pů. Již po třech měsících od narození nastal den transportu 
– 21. května je samice Elena (jméno jí bylo vybráno až v Itálii) 
naložena do přepravní bedny a autem se vydává na dvouden-
ní cestu do nového domova. Pták v tomto věku měří na výšku 
již cca 70 cm, rozpětí křídel činí kolem 2 metrů, ale ještě neu-
mí létat. Tuto schopnost získá až v horách během několika ná-
sledujících týdnů.  

Elena byla vypuštěna spolu s další samicí odchovanou v ra-
kouském středisku Haringsee. Při slavnostním vypouštění se 
nad údolím objevil dospělý orlosupí samec. Strážci parku ne-
byli z jeho návštěvy příliš nadšení, zkušenosti z předchozích 
let byly spíše negativní, protože staří ptáci brali mláďatům po-
travu. Letos se však stalo něco zcela opačného. Starý samec 
dvě vypuštěná mláďata adoptoval a začal jim na hnízdo přiná-
šet potravu. Během několika týdnů se k němu obě samice při-
pojily a opustily vypouštěcí lokalitu. Orlosupí trio bylo stráž-
ci i nadále monitorováno, což pouze potvrdilo dokonalou péči 
adoptivního rodiče.    

Reintrodukce orlosupa bradatého Eleny 
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Ing. Jan Hanel, zoolog
hanel@zooliberec.cz
Jan Kubánek, odd. marketingu a vzdělávání
kubanek@zooliberec.cz

ZOO Liberec contributed yet another rare individual to the 
world’s wild animal kingdom. Under the Bearded Vulture 
(Gypaetus barbatus) Reintroduction Project a young bird of 
this endangered species threatened with extinction, which 
was bred in Liberec ZOO, was released into the wild in 2010.  
This is already the twelfth individual since 2001, a year in 
which the Liberec pair nested for the first time.
This female Bearded Vulture hatched on 17th February 2010 
and after a few days, when it became clear that the hatch-
ling was strong and healthy, she was offered to the EEP coor-
dinator for reintroduction. The coordinator decided that the 
Liberec Bearded Vulture will move to the Alps on the Fren-
ch-Italian border. The Alpine region Piemonte is located nor-
th of Monaco and follows the French National Park Mercan-
tour which is a home to nine Bearded Vultures from Liberec 
that have been released there in the previous years. Only 3 
months after hatching the day of transport arrived – on 21st 
May the female Bearded Vulture Elena (she was given her 
name later in Italy) was placed into a transport crate and set 
off on a two-day car journey to her new home. A bird of this 
age is already cca 70 cm tall with a wing-span of approxima-
tely 2 meters and although it is still unable to fly at this sta-
ge, it will not be more than a few weeks in the mountains be-
fore it can fly.  
Elena was released together with another young female that 

Reintroduction of Elena – the Bearded        
Vulture 

was bred in the Austrian Haringsee Centre. During their ce-
remonial release an adult male Bearded Vulture had appea-
red above the valley, which did not entirely please the park 
rangers because similar experience from previous years pro-
ved rather negative as older birds deprived the young ones of 
food. This year, however, something entirely different happe-
ned. The old male appeared to have adopted the two young 
birds and began to bring them food to the nest. After seve-
ral weeks both females joined him and together they left the-
ir release location. The Bearded Vulture trio carried on being 
monitored, only confirming the excellent care this adoptive 
parent provided. 

Jan Hanel, zoologist
hanel@zooliberec.cz
Jan Kubánek, marketing department
kubanek@zooliberec.cz
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ZOO Liberec se podařilo v roce 2010 jako první zoo v Česku 
odchovat mládě korunáče Sclaterova (Goura scheepmakeri). 
Pár korunáčů byl přitom do ZOO Liberec dovezen už v roce 
2000. V roce 2004 se páru vylíhlo mládě, které ve věku ne-
celých 30 dnů uhynulo. Ještě téhož roku uhynul i samec. Sa-
mici se zoo podařilo dopárovat až 22. 8. 2007, a to samcem 
odchovaným v roce 2006 v ZOO Rotterdam.  Již koncem roku 
2008 byly zaznamenány první projevy hnízdní aktivity a 13. 1. 
2009 samice snesla 1. vejce, které však pár ihned rozbil. Ne-
celý měsíc poté (5. 2. 2009) samice snesla druhé vejce, pár 
jej však inkuboval velmi sporadicky a bylo nutné ho odebrat 
do líhně a ptákům na hnízdě ponechat podkladek. Vejce bylo 
oplozené a po naklubání bylo vráceno zpět na hnízdo. Dne 
7. 3. 2009 se vylíhlo první mládě, to však záhy uhynulo, pro-
tože mělo nezatažený žloudkový váček, který během líhnutí 
prasknul. V této fázi chovatelé poprvé upravili voliéru – změ-
nili umístění hnízdní podložky (proutěného košíku). Košík byl 
připevněn mezi větve přesně na místě, kde samec často hou-
kal a lákal samici. Od této chvíle začal pár aktivně stavět hníz-
do, po snesení vajec ale pravidelně inkubovala snůšku pou-
ze samice. Do 12. 5. 2010 samec samici na hnízdě vůbec ne-
střídal. Bylo sneseno celkem 15 oplozených vajec, ale žádné 
se úspěšně nevyklubalo. Od roku 2008 byla také upravová-
na krmná dávka tak, aby co nejvíce odpovídala přirozenému 
složení potravy.  Dne 8. 11. 2010 bylo sneseno zatím posled-
ní vejce, ze nějž se 7. 12. 2010 vyklubalo zdravé mládě. Rodi-
če ho od začátku bez problémů krmili a 31. den mládě úspěš-
ně opustilo hnízdo. Na závěr je třeba zmínit, že nejnižší prů-
měrný věk, kdy samec v zajetí odchová první mládě, jsou 4 
roky a 9 měsíců, což přesně odpovídá věku libereckého sam-
ce ze ZOO Rotterdam. 

Ing. Jan Hanel, zoolog
hanel@zooliberec.cz

První odchov korunáče Sclaterova v českých 
zoo 
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In 2010, ZOO Liberec as the first Czech ZOO succeeded in bre-
eding and raising a young Southern Crowned Pigeon (Goura 
scheepmakeri). A pair of Crowned Pigeons arrived at ZOO Li-
berec only in 2000 and their first offspring hatched in 2004, 
but died less than 30 days later. The male pigeon also died in 
the same year. The female was paired again much later, on 
22. 8. 2007, with a male bred in 2006 in ZOO Rotterdam. Al-
ready by the end of 2008 first signs of nesting activities were 
reported and on 13. 1. 2009 the female laid 1 egg which the 
pair immediately crushed. Not even a month later (5. 2. 2009) 
the female laid her second egg which the couple incubated 
rather sporadically, and so it was necessary to remove the 
egg, replacing it with a nest egg, and place it into a hatchery. 
The fertilised egg was returned back into the birds’ nest after 
drawdown occurred. On 7. 3. 2009 the first offspring hatched 
which, however, soon died because its yolk sack was not fully 
absorbed and burst during the hatching process. At this stage 
the keepers altered the aviary for the first time – they chan-
ged the position of the nest pad (wicker basket) so the basket 
was now attached between branches in the exact spot whe-
re the male often hooted and lured the female. From then 
on the pair actively began building a nest even though af-
ter laying the eggs it was only the female who regularly incu-
bated the clutch. Until 12. 5. 2010 the male would not take 
turns on the nest with the female. In total 15 fertilised eggs 
were laid but none of them successfully hatched.  Since 2008 
their feeding regime has been also adjusted to match as clo-
sely as possible the composition of the birds’ natural diet. So 
far the last egg was laid on 8. 11. 2010, from which hatched a 
young healthy hatchling on 7. 12. 2010.  Right from the start 
both parents were feeding their offspring without any pro-

blems and after 31 days from hatching the young pigeon suc-
cessfully left the nest. Finally it should be noted that the mi-
nimum age of a male fathering his first offspring is 4 year and 
9 months, which precisely corresponds with the age of the Li-
berec male from ZOO Rotterdam. 

Jan Hanel, zoologist
hanel@zooliberec.cz

First breeding of the Southern Crowned Pige-
on in Czech ZOO´s 
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Veterinární péče
Veterinární péče v ZOO Liberec byla jako v minulosti zajišťo-
vána pracovníky Veterinární kliniky Růžodol, v roce 2010 se 
do této činnosti plně zapojila MVDr. Karolína Maříková. Ve-
terinární činnost byla zaměřena na prevenci onemocnění v 
jednotlivých chovech zvířat. Imunizace druhů proti vybraným 
chorobám byla provedena v souladu s metodickým pokynem 
Státní veterinární správy ČR, rovněž byly na základě tohoto 
nařízení prováděny pravidelné odběry vzorků k laboratorní-
mu vyšetření v rámci prevence a kontroly zdraví. V chovech 
šelem a kopytníků byla zvířata vakcinována podle vakcinační-
ho plánu. Byla provedena řada imobilizací za účelem odběru 
vzorků a diagnostických úkonů v souvislosti s požadavky při 
transportech zvířat do jiných zařízení.
Rozsah terapeutické činnosti umožňuje zmínit pouze význam-
nější případy. Na počátku roku uhynul samec vlka hřivnatého. 
Pitvou byla zjištěna ruptura močového měchýře a urolitia-
za. Biochemické vyšetření druhého vlka odhalilo metabolic-
ké onemocnění, proto byla doporučena dieta, která by měla 
pozitivně ovlivnit onemocnění a bránit tvorbě urolitů. Samec 
pižmoně Payok se pohyboval neochotně s příznaky bolesti-
vosti pohybového aparátu. Při následné imobilizaci byly zjiš-
těny příznaky zánětu škáry paznehtů na hrudních končeti-
nách. Po úpravě paznehtů a po nasazení vhodné léčby se stav 
upravil. Fraktura křídla orla volavého byla řešena osteosynté-
zou, intramedulární hřeby byly po zhojení kostí vyjmuty.
Samice kozorožce dagestánského byla ošetřována v souvis-
losti s nepokračujícím porodem. Porodní cesty nebyly dosta-
tečně otevřené. Plod byl vyjmut císařský řezem v celkové ane-
stezii. Mládě bylo bohužel mrtvé, což mohla být jedna z mož-
ných příčin komplikovaného porodu. Pooperační léčba a re-
konvalescence matky byla komplikována infekcí v ráně, což 

prodloužilo hojení. Během krátké doby byl komplikovaný po-
rod zaznamenán i u druhé samice kozorožce dagestánského. 
V tomto případě se však jednalo o nepravidelnou polohu mlá-
děte, které mělo podloženou nožičku. Chirurgické řešení ale 
nebylo nutné, k vybavení mláděte stačilo nožičku reponovat. 
V průběhu roku jsme několikrát ošetřovali rány od kousnutí 
u mangust liščích. Opakovaná zranění byla důsledkem napja-
tých sociálních vztahů ve skupině. Nezabřezající klisna osla so-
málského byla imobilizována a vyšetřena sonograficky. Sono-
grafické vyšetření neodhalilo žádné patologické změny na re-
produkčních orgánech klisny. V průběhu roku byly potom apli-
kovány preparáty za účelem stimulace pohlavní aktivity oslice. 
Zatím bez významného efektu. Ve skupině paviánů jsme v mi-
nulosti přistoupili k vasektomii jako metodě kontroly porod-
nosti. Podle dosavadních zkušeností se zdá, že původní myš-
lenka byla správná. Vasektomie zabránila oplodnění samic, 
ale díky zachování hormonálních hladin u samců nedošlo ke 
změnám v sociální struktuře skupiny. Každý ze samců si udržu-
je svůj harém. Vzhledem k tomu, že mezitím dospěl další mla-
dý samec, provedli jsme vasektomii i v jeho případě. Po zákro-
ku se pavián rychle zotavil. V srpnu došlo k napadení samce 
nahura samcem tahra himálajského. Mnohočetné bodné rány 
byly dezinfikovány, sešity a zvířeti byla nasazena antibiotika. 
Stav nahura se ale zhoršoval a po několika dnech uhynul. Při 
pitvě byla zjištěna bodná rána v osrdečníku a několik pronika-
jících ran do dutiny hrudní, které se nepodařilo při ošetření 
odhalit. Nasazená antibiotika nebyla schopna masivní infek-
ci zabránit. Na základě tohoto konfliktu bylo rozhodnuto oba 
druhy oddělit. V srpnu bylo provedeno několik imobilizací ko-
pytníků. Řešily se problémy s pohybovým aparátem, odběry 
vzorků, u osla somálského se odstraňoval novotvar v podkoží.
Ve skupině takinů čínských jsme zaznamenali zvýšený výskyt 
přerostlých paznehtů. Jednotlivá zvířata byla postupně imobi-
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lizována a paznehty upraveny. Zvířata měla po zákroku při po-
užití kombinace xylazin – ketamin tendenci po několika ho-
dinách opět upadnout do hluboké sedace. Bylo proto potře-
ba opakovaně podat antidotum. Na základě těchto zkušenos-
tí jsme změnili výběr používaných preparátů u tohoto druhu. 
Samice osla somálského vykazovala silné kulhání a zaujímala 
neobvyklé postoje typické pro zánět škáry kopytní. Při ošet-
ření kopyta byl vypuštěn hnisavý obsah, zvířeti se zjevně ule-
vilo a kulhání brzy vymizelo. Samice slona indického Gaurí se 
začala neochotně pohybovat a otekla jí levá hrudní končeti-
na v oblasti karpálního kloubu. Otoky a bolestivost končetiny 
přicházely opakovaně v různých intervalech. Léčba spočívala 
v podávání protizánětlivých preparátů, antibiotik a zapařova-
cích zábalů končetiny. Stav se postupně podařilo zvládnout. 
Při rentgenologickém vyšetření byly odhaleny artrotické změ-
ny na kostním podkladu, které se zdají být pravděpodobnou 
příčinou potíží. Jedná se zřejmě o přirozené opotřebení pohy-
bového aparátu spojeného s vysokým věkem slonice.
V podzimních a zimních měsících jsme zaznamenali výskyt 
kožních problémů ve skupině lachtanů. Kultivací byly zjištěny 
různé podmíněně patogenní zárodky, byla proto podána an-
tibiotika podle zjištěné citlivosti. Kožní léze se u tohoto druhu 
vyskytují opakovaně. Jedná se zřejmě o multifaktoriální one-
mocnění, které se projeví při vyšší zátěži prostředí. V závě-
ru roku se opakovaně objevily zdravotní problémy u samce 
pižmoně Payoka. Byl zaznamenán pokles tělesné hmotnos-
ti a kulhání na levou hrudní končetinu. Při následné imobili-
zaci byl proveden odběr bachorové tekutiny za účelem zjiště-
ní případné dysfunkce. Postižená končetina byla zrentgeno-
vána, paznehty vyšetřeny a upraveny. Žádným z uvedených 
vyšetření nebyly zjištěny změny, které by zdravotní potíže vy-
světlovaly. Jisté zlepšení bylo zaznamenáno po aplikaci ATB.
Leguán zelený byl chirurgicky ošetřen na naší klinice za úče-
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lem odstranění infikovaného novotvaru v dutině ústní. Zvíře 
se po ošetření rychle zotavilo a začalo přijímat potravu. Tygři-
ce Artemis přes všechna chovatelská opatření nebyla schop-
na zabřeznout. V minulosti byl již dlouhodobě vyšetřován 
trus na přítomnost pohlavních hormonů. Výsledky vyšetření 
ukazovaly na poruchy pohlavního cyklu samice. Abychom zjis-
tili o problému víc, provedli jsme ve spolupráci s týmem pra-
covníků z Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně vyšet-
ření reprodukčních orgánů samice. Vlastnímu vyšetření před-
cházela aplikace sérového gonadotropinu v předstihu 70ho-
din. Důvodem byla stimulace hormonální aktivity. Doba apli-
kace pak vyšla na třetí hodinu ranní. Preparát byl podán in-
jekčně foukačkou. V uvedeném odstupu jsme tygřici imobi-
lizovali a odebrali vzorky k  biochemickému, hematologické-
mu a cytologickému vyšetření. Dále jsme provedli sonografic-
ké a endoskopické vyšetření. Na reprodukčních orgánech sa-
mice žádné výrazné patologické změny nebyly zjištěny. K od-
povědi na stimulaci hormonální aktivity nedošlo. Bakteriolo-
gickým vyšetřením a mikroskopickým vyšetřením sedimentu 
moči byl zjištěn zánět močových cest.

MVDr. Vladimír Jurek
veterinari@zooliberec.cz
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         14          45          17          50

         65        262          66        298

         55        264          56        249

         13        250            9        207

                      1. 1. 2010                              31. 12. 2010 
   druhy              jedinci                 druhy              jedinci                             
Species       Specimens   Species       Specimens

Plazi (Reptilia)

Ptáci (Aves)

Savci (Mammalia)

Bezobratlí (Invertebrata)

Ryby (Pisces)

Celkem (Total)

         17        662          24        713

       164      1483        172      1517

Stavy zvířat 2010/Census of animals 2010
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Seznam zvířat v záchranných a ochranných programech

latinský název                                český název                             záchranný program                  počet  jedinců k 31. 12. 2010

Hippotragus equinus
Damaliscus pygargus phillipsi
Acinonyx jubatus
Nomascus leucogenys leucogenys
Uncia uncia
Chlorocebus sabaeus
Capra falconeri heptneri
Capra cylindricornis
Otaria byronia
Panthera leo
Panthera pardus japonensis
Macaca silenus
Pseudois nayaur
Tragelaphus angasii
Pongo pygmaeus abelii
Equus africanus somalicus
Ailurus fulgens fulgens
Papio hamadryas
Pecari tajacu
Ovibos moschatus wardi
Elephas maximus bengalensis
Pan troglodytes
Budorcas taxicolor bedfordi
Saguinus oedipus
Panthera tigris
Vicugna vicugna
Chrysocyon brachyurus
Giraffa camelopardalis rothschildi   
Lynx lynx carpaticus

antilopa koňská
buvolec běločelý
gepard štíhlý
gibon bělolící
irbis
kočkodan zelený
koza šrouborohá
kozorožec dagestánský
lachtan hřivnatý
lev
levhart čínský
makak lví
nahur modrý
nyala nížinná
orangutan sumaterský
osel somálský
panda červená
pavián pláštíkový
pekari páskovaný
pižmoň grónský
slon bengálský
šimpanz
takin čínský
tamarín pinčí
tygr - bílá forma
vikuňa
vlk hřivnatý
žirafa Rothschildova
rys karpatský

EEP
ESB
EEP,ISB,EU/A
EEP,ISB,EU/A
EEP,ISB,EU/A
EU/B
ESB,EU/A
ESB
ESB
EU/B
EEP,ISB,EU/A
EEP,ISB,EU/A
ESB
ESB
EEP,ISB,EU/A
EEP,ISB,EU/A
EEP,ISB,EU/A
EU/B
EU/B
EEP,ISB
EEP,EU/A
ESB,EU/A
ESB,EU/B
EEP,ISB,EU/A
EU/A
EEP,ISB,EU/A
EEP,ISB,EU/B
EEP
SOH,ESB,EU/A

5
7
2
4
4
4
7
9
5
2
1
2
9
4
1
7
2

16
1
2
2
5
6
3
3
5
2
6
3

SAVCI
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latinský název                               český název                             záchranný program                  počet  jedinců k 31. 12. 2010

Amazona vinacea
Amazona viridigenalis
Ara ararauna
Anodorhynchus hyacinthinus
Branta sandvicensis
Phalcoboenus australis
Milvago chimachima
Buceros hydrocorax
Gallicolumba crinigera
Caloenas nicobarica
Anas laysanensis
Cacatua moluccensis
Probosciger aterrimus
Parabuteo unicinctus
Buteo buteo
Goura scheepmakeri
Leucopsar rothschildi
Nestor notabilis
Haliaeetus leucocephalus
Hieraaetus fasciatus
Aquila heliaca
Hieraaetus pennatus
Aquila nipalensis
Haliaeetus pelagicus
Gypaetus barbatus aureus
Phoenicopterus ruber ruber
Phoenicopterus ruber roseus
Falco tinnunculus
Falco jugger
Aegypius monachus
Neophron percnopterus
Tockus deckeni
Spheniscus humboldti
Bubulcus ibis

amazoňan vínorudý
amazoňan zelenolící
ara ararauna
ara hyacintový
berneška havajská
čimango falklandský
čimango žlutohlavý
dvojzoborožec hnědavý
holub Bartlettův
holub nikobarský
kachna laysanská
kakadu molucký
kakadu palmový
káně Harrisova
káně lesní
korunáč Sclaterův
majna Rothschildova
nestor kea
orel bělohlavý
orel jestřábí
orel královský
orel nejmenší
orel stepní
orel východní
orlosup bradatý
plameňák kubánský
plameňák růžový
poštolka obecná
raroh lagar
sup hnědý
sup mrchožravý
toko Deckenův
tučňák Humboldtův
volavka rusohlavá

EU/A
EEP,EU/A
EU/B
EEP,EU/A
EU/A
EU/B
EU/B
EU/B
ESB,EU/D
EU/A
EU/A
EEP,EU/A
EEP,EU/A
EU/B
EU/A
ESB,ISB,EU/B
EEP,EU/A
ESB,EU/B
EU/A
EU/A
EU/A
EU/A
EU/B
ESB,EU/A
EEP,EU/A
EU/A
EU/A
EU/A
EU/A
EEP,EU/A
ESB,EU/A
ESB
EEP,EU/A
EU/A

2
2
3
2
2
2
2
2
2

10
4
1
1
2
8
3
2
2
4
2
5
4
1
7
2
8

34
1
2
2
2
2
6
3

PTÁCI
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latinský název                               český název                              záchranný program                 počet  jedinců k 31. 12. 2010

Accipiter nisus
Nycticorax nycticorax
Milvus milvus
Aquila pomarina
Haliaeetus albicilla
Aquila chrysaetos
Falco cherrug
Falco peregrinus
Tyto alba                                     

krahujec obecný
kvakoš noční
luňák červený
orel křiklavý
orel mořský
orel skalní
raroh velký
sokol stěhovavý
sova pálená                                                                                                                                             
                                                                                                                                                      

SOH,EU/A
SOH
KOH,EU/A
KOH,EU/A
KOH,EEP,EU/A
KOH,EU/A
KOH,EU/A
KOH,EU/A
SOH,EU/A                                                                                                                                               
                                                                                                                                          

2
1
2
9
4
4
2
2
8                                             

PTÁCI

Epicrates angulifer
Furcifer pardalis
Python timorensis
Morelia viridis
Osteolaemus tetraspis
Iguana iguana
Corallus hortulanus
Thamnophis sirtalis tetrataenia
Varanus indicus
Varanus salvator
Varanus prasinus
Mauremys annamensis
Trachemys scripta elegans
Centrochelys sulcata
                                                                                        

hroznýšovec kubánský
chameleon pardálí
krajta timorská
krajta zelená
krokodýl čelnatý
leguán zelený
psohlavec hnědý
užovka proužkovaná
varan mangrovový
varan skvrnitý
varan smaragdový
želva anámská
želva nádherná
želva ostruhatá                                                                                                                          

EEP,EU/B
EU/B
EU/B
EU/B
ESB,EU/A
EU/B
EU/B
ESB
EU/B
EU/B
ESB,EU/B
EU/B
EU/B
EU/B                                                                                                                     

4
3
2
2
5
1
2
3
2
2
1
4

10
2

PLAZI
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Druh/Specie  stav                      

k 1. 1. 2010

odchov 

Birth

příchod 

Arrival

úhyn 

Death

odchod 

Departure

 stav                  

k 31. 12. 2010

alpaka 2.0     2.0

Vicugna pacos  

antilopa koňská 2.3 1.0   1.0 2.3

Hippotragus equinus  

bodlinatka egyptská 0.0.2     0.0.2

Acomys cahirinus  

bongo 1.3    1.3  

Tragelaphus eurycerus isaaci  

buvolec běločelý 3.4 0.1 1.0  1.1 3.4

Damaliscus pygargus phillipsi  

dikobraz srstnatonosý 0.2    0.1 0.1

Hystrix indica  

fretka 1.0  0.1   1.1

Mustela furo  

gepard štíhlý 1.1  1.0  1.0 1.1

Acinonyx jubatus  

gibon bělolící 2.1.2    1.0 1.1.2

Nomascus leucogenys leucogenys  

irbis 2.2  0.1  0.1 2.2

Uncia uncia  

Savci (Mammalia)
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Druh/Specie  stav                      

k 1. 1. 2010

odchov 

Birth

příchod 

Arrival

úhyn 

Death

odchod 

Departure

 stav                  

k 31. 12. 2010

kočka domácí 3.6  0.1 0.1 1.0 2.6

Felis catus  

kočkodan zelený 2.2     2.2

Chlorocebus sabaeus  

koza domácí 0.2  0.1 0.1  0.2

Capra hircus  

koza domácí - kamerunská 3.5 7.1   4.4 6.2

Capra hircus  

koza šrouborohá 10.7 1.0   7.4 4.3

Capra falconeri heptneri  

kozorožec dagestánský 5.7 1.1  0.2 3.0 3.6

Capra cylindricornis  

králík domácí - zakrslý 1.2.4     1.2.4

Oryctolagus cuniculus v. edulis  

křeček zlatý 1.2     1.2

Mesocricetus auratus  

křečík džungarský 2.4     2.4

Phodopus sungorus  

křečík Roborovského 0.0.5     0.0.5

Phodopus roborowskii  

kůň domácí - mini appaloosa 3.2 0.1   2.0 1.3

Equus caballus  
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Druh/Specie  stav                      

k 1. 1. 2010

odchov 

Birth

příchod 

Arrival

úhyn 

Death

odchod 

Departure

 stav                  

k 31. 12. 2010

kůň domácí - shetlandský pony 2.3 1.0 0.1  1.2 2.2

Equus caballus  

lachtan hřivnatý 0.3 0.1 1.0   1.4

Otaria byronia  

lev 1.1     1.1

Panthera leo  

levhart čínský 0.1     0.1

Panthera pardus japonensis  

makak lví 2.0     2.0

Macaca silenus  

mangusta liščí 1.3    0.1 1.2

Cynictis penicillata  

muntžak malý 5.2 1.1 1.0 1.0 1.0 5.3

Muntiacus reevesi  

nahur modrý 3.5 2.0  1.0  4.5

Pseudois nayaur  

nosál červený 3.2     3.2

Nasua nasua  

nyala nížinná   1.3   1.3

Tragelaphus angasii  

orangutan sumaterský 1.0     1.0

Pongo pygmaeus abelii  



26 Z O O   L I B E R E C

Druh/Specie  stav                      

k 1. 1. 2010

odchov 

Birth

příchod 

Arrival

úhyn 

Death

odchod 

Departure

 stav                  

k 31. 12. 2010

osel somálský 3.4 1.0   1.0 3.4

Equus africanus somalicus  

osmák degu 0.0.14     0.0.14

Octodon degus  

ovce domácí - kamerunská 1.1 0.1 0.1  0.1 1.2

Ovis aries aries  

panda červená 1.1     1.1

Ailurus fulgens fulgens  

pavián pláštíkový 6.10     6.10

Papio hamadryas  

pekari páskovaný 1.1   1.0  0.1

Pecari tajacu  

pes domácí 0.1  0.1   0.2

Canis familiaris  

pes domácí - německý ovčák 1.0     1.0

Canis familiaris  

pískomil mongolský 0.0.6     0.0.6

Meriones unguiculatus  

pižmoň grónský 1.1     1.1

Ovibos moschatus wardi  

rys karpatský 0.1 1.0 2.0  1.0 2.1

Lynx lynx carpaticus  
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Druh/Specie  stav                      

k 1. 1. 2010

odchov 

Birth

příchod 

Arrival

úhyn 

Death

odchod 

Departure

 stav                  

k 31. 12. 2010

slon bengálský 0.2     0.2

Elephas maximus bengalensis  

surikata 4.0  3.0 4.0  3.0

Suricata suricatta  

šimpanz 4.4    2.1 2.3

Pan troglodytes  

tahr himálajský 2.2   0.1  2.1

Hemitragus jemlahicus  

takin čínský 1.5 3.0   2.1 2.4

Budorcas taxicolor bedfordi  

tamarín pinčí 1.3   0.1  1.2

Saguinus oedipus  

tygr - bílá forma 1.2     1.2

Panthera tigris  

velbloud dvouhrbý 1.4 0.1 0,1 1.4

Camelus bactrianus

vikuňa 3.3 0.2  1.0 1.1 1.4

Vicugna vicugna  

vlk hřivnatý 2.0  0.1 1.0  1.1

Chrysocyon brachyurus  

zebra bezhřívá 1.2 1.0   1.0 1.2

Equus quagga borensis  
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Druh/Specie  stav                      

k 1. 1. 2010

odchov 

Birth

příchod 

Arrival

úhyn 

Death

odchod 

Departure

 stav                  

k 31. 12. 2010

zebra Chapmanova 2.6 1.0 0.3 0.1 0.2 3.6

Equus quagga chapmanni  

ženetka skvrnitá   1.1   1.1

Genetta tigrina  

žirafa Rothschildova 1.5  0.1  0.1 1.5

Giraffa camelopardalis rothschildi  
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Druh/Specie  stav                      

k 1. 1. 2010

odchov 

Birth

příchod 

Arrival

úhyn 

Death

odchod 

Departure

 stav                  

k 31. 12. 2010

amadina Gouldové 0.0.1     0.0.1

Chloebia gouldiae  

amazoňan vínorudý   1.1   1.1

Amazona vinacea  

amazoňan zelenolící 1.1     1.1

Amazona viridigenalis  

ara ararauna 1.1 0.1    1.2

Ara ararauna  

ara hyacintový 1.1     1.1

Anodorhynchus hyacinthinus  

berneška bělolící 2.1    0.1 2.0

Branta leucopsis  

berneška havajská   1.1   1.1

Branta sandvicensis  

berneška kanadská 5.1   1.0 2.0 2.1

Branta canadensis  

bulbul zahradní   1.1 1.0  0.1

Pycnonotus barbatus  

čimango falklandský 1.1     1.1

Phalcoboenus australis  

Ptáci (Aves)
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Druh/Specie  stav                      

k 1. 1. 2010

odchov 

Birth

příchod 

Arrival

úhyn 

Death

odchod 

Departure

 stav                  

k 31. 12. 2010

čimango žlutohlavý 1.1     1.1

Milvago chimachima  

dvojzoborožec hnědavý 1.1     1.1

Buceros hydrocorax  

dvojzoborožec indický 1.0   1.0   

Buceros bicornis  

holub Bartlettův 1.1     1.1

Gallicolumba crinigera  

holub nikobarský 4.3 0.3 1.0  1.0 4.6

Caloenas nicobarica  

husa běločelá 0.1    0.1  

Anser albifrons  

husa císařská 2.0     2.0

Anser canagicus  

husa sněžní 1.0   1.0   

Anser caerulescens  

husice australská 1.1     1.1

Tadorna tadornoides  

husice liščí 1.0    1.0  

Tadorna tadorna  

ibis hagedaš 1.0     1.0

Bostrychia hagedash  
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Druh/Specie  stav                      

k 1. 1. 2010

odchov 

Birth

příchod 

Arrival

úhyn 

Death

odchod 

Departure

 stav                  

k 31. 12. 2010

ibis posvátný 4.2     4.2

Threskiornis aethiopicus  

jestřáb lesní 0.1   0.1   

Accipiter gentilis  

kachna laysanská   2.2   2.2

Anas laysanensis  

kachnička amazonská 0.1     0.1

Amazonetta brasiliensis  

kachnička mandarinská 1.2 0.0.3 1.0  0.1 2.1.3

Aix galericulata  

kajka mořská 0.1     0.1

Somateria mollissima  

kakadu molucký 1.0     1.0

Cacatua moluccensis  

kakadu arový 1.0     1.0

Probosciger aterrimus  

káně Harrisova 2.0     2.0

Parabuteo unicinctus  

káně lesní 4.5   0.1  4.4

Buteo buteo  

korunáč Sclaterův 1.1 0.0.1    1.1.1

Goura scheepmakeri  
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Druh/Specie  stav                      

k 1. 1. 2010

odchov 

Birth

příchod 

Arrival

úhyn 

Death

odchod 

Departure

 stav                  

k 31. 12. 2010

krahujec obecný 1.1     1.1

Accipiter nisus  

kvakoš noční 1.0     1.0

Nycticorax nycticorax  

labuť černá 1.1     1.1

Cygnus atratus  

labuť velká 0.0.1     0.0.1

Cygnus olor  

leskoptev nádherná 1.2.3 0.0.2    1.2.5

Lamprotornis superbus  

luňák červený 1.2    0.1 1.1

Milvus milvus  

majna Rothschildova  1.1 1.1  1.1 1.1

Leucopsar rothschildi  

nestor kea 1.1     1.1

Nestor notabilis  

orel bělohlavý 2.2 0.2   0.2 2.2

Haliaeetus leucocephalus  

orel jestřábí 1.1     1.1

Hieraaetus fasciatus  

orel královský 2.2  2.0  1.0 3.2

Aquila heliaca  
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Druh/Specie  stav                      

k 1. 1. 2010

odchov 

Birth

příchod 

Arrival

úhyn 

Death

odchod 

Departure

 stav                  

k 31. 12. 2010

orel křiklavý 2.3  1.3   3.6

Aquila pomarina  

orel mořský 2.2     2.2

Haliaeetus albicilla  

orel nejmenší 1.1  1.1   2.2

Hieraaetus pennatus  

orel skalní 3.1     3.1

Aquila chrysaetos  

orel stepní 0.1     0.1

Aquila nipalensis  

orel volavý 3.0    3.0  

Aquila clanga  

orel východní 3.2 1.1 1.1  1.1 4.3

Haliaeetus pelagicus  

orlosup bradatý 1.1 0.1   0.1 1.1

Gypaetus barbatus aureus  

papoušek vlnkovaný 1.1     1.1

Melopsittacus undulatus  

páv korunkatý 0.3 0.0.3 1.1  1.1 0.3.3

Pavo cristatus  

pelikán bílý 4.6 1.0    5.6

Pelecanus onocrotalus  
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Druh/Specie  stav                      

k 1. 1. 2010

odchov 

Birth

příchod 

Arrival

úhyn 

Death

odchod 

Departure

 stav                  

k 31. 12. 2010

plameňák kubánský 4.4 0.0.1  1.0  3.4.1

Phoenicopterus ruber ruber  

plameňák růžový 10.12.2 0.0.3 0.0.7   10.12.12

Phoenicopterus ruber roseus  

poštolka obecná 1.1   1.0  0.1

Falco tinnunculus  

raroh lagar 0.2     0.2

Falco jugger  

raroh velký 1.1     1.1

Falco cherrug  

satyr obecný 1.1 1.0    2.1

Tragopan satyra  

satyr Temminckův 1.2 2.1.1   2.0.1 1.3

Tragopan temminckii  

snovač černavý 0.0.8     0.0.8

Ploceus nigriceps  

snovač ohnivý 0.0.4     0.0.4

Euplectes hordeaceus  

sokol stěhovavý 1.1     1.1

Falco peregrinus  

sova pálená 3.2 0.0.5  1.1  2.1.5

Tyto alba  
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Druh/Specie  stav                      

k 1. 1. 2010

odchov 

Birth

příchod 

Arrival

úhyn 

Death

odchod 

Departure

 stav                  

k 31. 12. 2010

sovice sněžní   0.1 0.1   

Nyctea scandiaca  

sup hnědý 1.1     1.1

Aegypius monachus  

sup mrchožravý   1.1   1.1

Neophron percnopterus  

toko Deckenův   1.1   1.1

Tockus deckeni  

toko rudozobý   1.1   1.1

Tockus erythrorhynchus  

tučňák Humboldtův 4.5  1.0 2.1 0.1 3.3

Spheniscus humboldti  

tukan obrovský   0.1 0.1   

Ramphastos toco  

vida límcová 1.0    1.0  

Euplectes ardens  

volavka rusohlavá 0.0.3     0.0.3

Bubulcus ibis  

výr velký   3.4  3.4  

Bubo bubo  

zebřička pestrá 0.2.48     0.2.48

Taeniopygia guttata  



36 Z O O   L I B E R E C

Druh/Specie  stav                      

k 1. 1. 2010

odchov 

Birth

příchod 

Arrival

úhyn 

Death

odchod 

Departure

 stav                  

k 31. 12. 2010

agama 1.3 0.0.7   0.0.7 1.3

Hydrosaurus weberi  

hroznýšovec kubánský 3.2    1.0 2.2

Epicrates angulifer  

chameleon pardálí   2.2 0.1  2.1

Furcifer pardalis  

krajta timorská 1.2   1.0  0.2

Python timorensis  

krajta zelená   0.0.2   0.0.2

Morelia viridis  

krokodýl čelnatý 1.4     1.4

Osteolaemus tetraspis  

leguán zelený 0.1     0.1

Iguana iguana  

psohlavec hnědý 1.1.2    0.0.2 1.1

Corallus hortulanus  

užovka amurská 0.0.1     0.0.1

Elaphe schrencki  

užovka proužkovaná   0.0.4  0.0.1 0.0.3

Thamnophis sirtalis tetrataenia  

Plazi (Reptilia)
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Druh/Specie  stav                      

k 1. 1. 2010

odchov 

Birth

příchod 

Arrival

úhyn 

Death

odchod 

Departure

 stav                  

k 31. 12. 2010

varan mangrovový 1.1     1.1

Varanus indicus  

varan nilský 0.0.1    0.0.1  

Varanus niloticus  

varan skvrnitý 0.0.2     0.0.2

Varanus salvator  

varan smaragdový   1.0   1.0

Varanus prasinus  

želva anámská 1.3     1.3

Mauremys annamensis  

želva bahenní 0.0.2     0.0.2

Emys orbicularis  

želva nádherná 1.8  1.1  0.1 2.8

Trachemys scripta elegans  

želva ostruhatá 1.1     1.1

Centrochelys sulcata  
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Nové webové stránky
V únoru 2010 spustila ZOO Liberec na adrese www.zoolibe-
rec.cz novou webovou prezentaci, která zohlednila moder-
nizaci logotypů zoo a vychází z nového manuálu corpora-
te identity z roku 2009. Oproti původním stránkám, fungují-
cím od července 2006, mají současné mnohem přehlednější 
strukturu, intuitivní ovládání, kvalitní redakční systém a nabí-
zejí i řadu novinek. Především umožňují umístit videosoubo-
ry ve vysokém rozlišení přímo z našeho mateřského kanálu na 
You Tube (www.youtube.com/user/zooliberec), obsahují zají-
mavý interaktivní prvek v podobě flashové prezentace zvíře-
cích srstí, kůží a peří a dovolují lepší marketingovou práci se 
sponzory a partnery zoo. Kromě angličtiny a němčiny přiby-
la  i další mutace stránek – polská. Nové stránky v sobě opět 
skrývají trojici samostatných prezentací představujících kom-
pletní skupinu ZOO Liberec, tedy zoo, SEV DIVIZNA a Centrum 
ARCHA, které se vzájemně liší firemními barvami (oranžová 
– zelená – modrá), základní rysy jsou však velmi obdobné.

Zoo na síti
ZOO Liberec v roce 2010 významně zvýšila svou činnost na 
celosvětové síti. K již zmíněné modernizaci webových stránek 
přibyl i samostatný kanál na You Tube, kam pravidelně umis-
ťujeme nejrůznější videa, profil na sociálních sítích Facebook 
a Twitter a rovněž veřejně dostupná fotoalba z nejrůznějších 
akcí na portálu Picasa Google. Modernizací na sklonku roku 
prošel i e-magazín zoologické zahrady (měsíčník), jejž oboha-
tily především Televizní ZOOnoviny, přinášející krátké zprávy z 
našich chovů a chystaných akcí.

                                                                                                                                                                     

Marketing a ekologické vzdělávání
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Zážitkový vzdělávací program Ošetřovatelem v zoo
Velký úspěch zaznamenal i zážitkový vzdělávací program 
Ošetřovatelem v zoo, v jehož rámci nabízíme všem zájemcům 
z řad veřejnosti šanci stát se na jeden den zaměstnancem zoo 
na zvoleném chovatelském úseku. Program startuje v 7.00, 
končí v 15.15 hod. a přesně kopíruje náplň práce běžného 
ošetřovatele. Klient se tak dostane do těsné blízkosti našich 
zvířat, podílí se na přípravě jejich krmení, může být svědkem 
akutních a plánovaných veterinárních ošetření či transportů 
zvířat a nechybí rovněž úklidové práce. 

Hvězdy showbyznysu a sportu v zoo
Stejně jako v předchozích letech zavítala do zoo v roce 2010 
řada hvězd českého showbyznysu a sportu. Kmotrem trojice 
takinů Foxe, Huga a Ishana se 24. dubna stala moderátorka a 
modelka Diana Kobzanová, kmotrami mláďat zebry bezhřívé 
Martyho a zebry Chapmanovy Quentina se 12. června staly 
herečky ze seriálu TV NOVA Ulice Ilona Svobodová, Pavla To-
micová, Jana Sováková a Lucie Štěpánková. Kmotrou samič-
ky lachtana hřivnatého Nube Aniky se 11. září stala zpěvačka 
Bára Basiková a patronát nad nově dovezeným samcem lach-
tana hřivnatého Hugem převzal 3. prosince sedminásobný ví-
těz Velké pardubické žokej Josef Váňa. Do zoo zavítala i Mag-
da Reifová, která 3. června vystoupila pro handicapované děti 
v rámci ZOO bez bariér.

Zoo partnerem National Geographic Channel
ZOO Liberec se v roce 2010 stala partnerem listopadové pre-
miéry přírodopisného filmu Velké migrace společnosti Nati-
onal Geographic Channel (NGC). Návštěvníci našeho webu  
a čtenáři e-magazínu tak mohli exkluzivně v předpremiéře 
zhlédnout ukázky z filmu a zapojit se do soutěže o expedi-
ci do Afriky a další zajímavé ceny. Tým NGC se také soutěže-
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mi podílel na realizaci několika zábavných akcí v areálu zoo.

1. ročník vědomostní soutěže ZOORiskuj!
Mimořádného ohlasu dosáhl 1. ročník vědomostní soutěže 
tříčlenných týmů z 2. stupně základních škol a odpovídajících 
ročníků víceletých gymnázií ZOORiskuj! Rozřazovacího kola se 
17. února v ZOO Liberec zúčastnilo 35 týmů (105 dětí) ze škol 
z celého Libereckého kraje, do finálového klání pak 2. března 
(KVK Liberec) postoupilo šest nejlepších týmů. Vítězství si na-
konec odnesli Jan Balcar, Jiří Doubek a Vojtěch Ouzký ze Sou-
kromé ZŠ Doctrina Liberec. První ročník soutěže se uskutečnil 
v rámci kampaně Rok biodiverzity 2010 Ministerstva životní-
ho prostředí ČR a za podpory Centra Babylon Liberec a multi-
kina CineStar Liberec.

Roste poptávka po výukových programech v zoo
V roce 2010 se v zoo zúčastnilo ekologických výukových pro-
gramů 84 škol, což je celkem 1772 dětí. Největší skupinu tvo-
řili žáci ze základních škol, následují mateřské školy a školy 
střední. Také naše nabídka se rozrostla na již 6 ekologických 
výukových programů a i permanentní vstupenky školy vyu-
žívaly v nové, rozšířené podobě. Zajímavou zkušeností byly 
programy tlumočené do angličtiny pro středoškolské studen-
ty z Holandska nebo do znakové řeči pro děti neslyšící. Kro-
mě škol Libereckého kraje nás navštívily děti i ze vzdálených 
měst, jako je Praha, Náchod, Havlíčkův Brod, Rakovník, Nym-
burk či Říčany. K vyššímu zájmu o programy přispěly i kvalit-
ní pracovní listy, které vznikly díky finanční podpoře Minis-
terstva životního prostředí ČR. Vůbec poprvé, v lednu, jsme 
uspořádali seminář pro pedagogy s názvem Zoo jako učební 
pomůcka a první vlaštovkou byl i program ušitý na míru pro 
střední a vyšší management České spořitelny.
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Výběr z akcí v ZOO Liberec 2010
29. ledna Za samé jedničky do zoo zdarma
8. – 12. února Příměstský tábor v zoo
13. března V. Etnoples zoo a botanické zahrady
24. dubna Den Země v zoo, křtiny takinů čínských Foxe, Huga 
a Ishana. Kmotři: Diana Kobzanová a Tošifumi Murayama 
(DENSO Manufacturing Czech)
28. dubna ZOO bez bariér: Den pro seniory
8. května Den pro Fair Trade: snídaně v zoo
22. května II. Liberecké zootrhy
29. května Kopytem sem, kopytem tam
3. června ZOO bez bariér: Den pro handicapované děti. Hlav-
ní hvězdou byla Magda Reifová, akci finančně podpořilo Kon-
to Bariéry
12. června Stripes Day (Den v pruhovaném), křtiny zebry bez-
hřívé Martyho a zebry Chapmanovy Quentina. Kmotry: Ilona 
Svobodová, Pavla Tomicová, Jana Sováková a Lucie Štěpán-
ková
15. – 20. června Modrý slon: soutěž a přehlídka umělecké a 
zájmové tvorby handicapovaných umělců ve spolupráci se 
sdružením Artefaktum.cz
12. – 16. července Příměstský tábor v zoo
16. – 20. srpna Etnořez: tradiční dřevosochařské sympózium 
ve spolupráci se sdružením Artefaktum.cz
30. srpna Večerní prohlídka zoo pro veřejnost
11. září Den partnerů a sponzorů: představení šermířské sku-
piny Mytři, vystoupení tanečního souboru ZŠ Broumovská na 
motivy filmu Madagaskar, křtiny lachtana hřivnatého Nube 
Aniky. Kmotr: Bára Basiková
2. října Světový den zvířat v zoo: akce pro celé rodiny s řadou 
zajímavostí a soutěží
7. října ZOO bez bariér: Den pro seniory
27. října Strašidelná zoo: večerní prohlídka pro veřejnost se 

strašidly, soutěžemi a lampióny
3., 10., 17. a 22. prosince Večerní adventní prohlídky zoo pro 
veřejnost
21. prosince Pomozme budoucnosti: volný prodej etnovýrob-
ků ve prospěch sirotků a dětí ulice z Burkiny Faso

Mgr. et Bc. Ivan Langr, vedoucí odd. marketingu a vzdělávání
langr@zooliberec.cz
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Návštěvnost Výstavba, údržba a rozvoj 
a) Výstavba zařízení – investiční činnost 
- zasíťování expozice rysů (Statutární město Liberec, SML) 
                                                                       0,999 mil. Kč 
- expozice rysů – úprava interiéru (dar Nadace Preciosa)  
                                                                       0,100 mil. Kč
- zastřešení venkovních prostor restaurace Gibon (SML) 
                                                        4,671 mil. Kč
- pavilon tlustokožců – výměna střešní krytiny  
                                                                     0,240 mil. Kč                                                                                                                                      
b) Projektová dokumentace
- zasíťování expozice rysů (SML)

c) Opravy a udržování chovných a obslužných zařízení                 
(práce provedeny pracovníky vlastní údržby)

ZOO                                                                                                                                                
- rozšíření krmelce a opravy betonových dvorků –  výběh      
takinů
- oprava a přemístění senometu – stáje
- rozvod vody a oprava krmelců – stání zeber
- běžné údržbářské práce v areálu zoo – elektrikářské,                                 
zámečnické, truhlářské a instalatérské
- opravy vozidel v autoparku a opravy nářadí
- oprava čerpadla a rozvodu pro užitkovou vodu
- zabudování a oprava krmítek a napáječek v chovných              
zařízeních
- oprava přepouštěcích uzávěrů v pavilonu opic a šelem
- výměna výdřevy příček stání kopytníků
- výroba dřevěných květináčů pro květinovou výzdobu
- rozletové otvory odchovna dravých ptáků
- rozvod vody a úprava koupaček u dravých ptáků
- revize a oprava kanalizace venkovní voliéry

318817
339435 341161

384581 374423 377162

309824

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Návštěvnost ZOO Liberec 2004 - 2010Návštěvnost zoo v letech 2004 - 2010
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- výroba přepravních beden pro transport zvířat
- opravy elektrorozvodů a osvětlení – stáje
- výměna zastaralého osvětlení – dílna, garážové stání,           
šatna (úsporné zářivky)
- oprava oplocení v areálu zoo
- výměna pletiva voliér chovné stanice
- pavilon opic – výměna paland
- malé opice – úprava a oprava sítí venkovního výběhu
- změna systému osvětlení v pavilonu opic
- restaurace Gibon – doplnění rozvodů elektro pro použití 
nových kuchyňských zařízení
- rozšíření veřejného osvětlení v areálu
- výměna osvětlení stáje (úsporné zářivky)
- montáž cedulí informačního systému
- odstraňování a oprava škod po vichřici v areálu zoo 
- výroba a montáž regálů do skladů
- zhotovení krmných stolů pro kopytníky
- úpravy interiéru ve výbězích a voliérách
- ochranné bednění kolem stromů ve výbězích                                                                                                            
- opravy rozvodu elektro v buňkách na hospodářském dvoře
- zhotovení osvětlení a topení v nových expozicích – sloninec 
a pavilon šelem  
- zábradlí výměna a oprava v areálu zoo
- mlžení – pavilon tropů a šelem oprava                                                                                                                       
- oprava nosiče a uchycení sponzorských cedulí                                                                                                    
- pavilon žiraf revize a výměna fošen v obložení 
- úniková zóna v kontaktní zoo, dokončení
 - opravy šindelových střech
 - dřevěné dělící ploty záhonů a komunikací  

Centrum pro zvířata v nouzi ARCHA
- oprava středních dělících stěn kotců
- oprava plotu a vstupních branek venkovních výběhů
- instalace a oprava rozvodů elektro 

- vyrovnání podlahy a montáž kotců
- oprava zdravotní techniky a drobného nářadí

Středisko ekologické výchovy DIVIZNA
- provedení pojízdné žaluzie, uvolnění rozvaděče
- oprava kanalizace                                                                                                                                               
- oprava plotu 
- oprava střechy
Finanční prostředky na vlastní opravy jsou zahrnuty                        
v rozpočtu materiálových a mzdových nákladů

d) Opravy a práce provedené dodavatelsky

ZOO                                                                                                                    
- slunečník u slonů – oprava                                  50.000
- kovové dělící příčky – výměna, stání kopytníků         220.000
- opravy betonových ploch a odvodnění, výběh oslů  160.000
- tučňáci, oprava betonu a hnízdišť                                  75.000
- oprava komunikací                                                            60.000
- drobné stavební opravy                                               185.000
- opravy sklenářské                                    50.000
- natěračské práce                      260.000
- opravy střech                     50.000
- opravy vozidel autoparku                                150.000
- revize a oprava ohradníků                   70.000
- likvidace polomů a stromů po sněhové kalamitě        60.000
- servis a opravy herních prvků                   46.000
- odchovna dravců, nátěry voliér                230.000
- malířské opravy                     68.000
- stavební opravy, omítky, betony pavilon zeber          424.000
- opravy topení, pavilon opic                       228.000                  
- oprava regulace kotlů                                  14.000
- ošetření stromů po sněhové kalamitě                           52.000 
- závěsné krmelce a koš u žiraf                  65.000
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- revize zařízení                                 110.000
- opravy a nátěr skal lachtanů                                           25.000
- revize a oprava čistírny bazénu lachtanů                 80.000
- opravy čerpadel                     40.000
- oprava betonu venkovní – výběh takinů                       45.000
- opravy WAP                     15.000
- oprava chladícího zařízení                  28.000
    
Centrum pro zvířata v nouzi ARCHA
- oprava vozidel autoparku                   19.000
- opravy drobných strojů a zařízení                                 16.000

Středisko ekologické výchovy DIVIZNA                                                                                                                  
- oprava zabezpečovacího zařízení                                    10.000                   
- malířské práce a nátěry                                   11.000

BOZ-PO zajišťuje dodavatelsky firma Kohout ve spolupráci s 
technikem zoo.

e) Doprava a úklid
Úsek úklidu udržuje celý areál v čistotě a vytváří přátelské 
prostředí pro návštěvníky a příjemné pracovní podmínky. 
Součástí úklidu je i pravidelné čištění jezírka a vodního toku, 
vypouštění a napouštění užitkového vodovodu a jeho údržba. 
Skupina také provádí drobné stavební opravy a opravy mobili-
áře v areálu. Cílem zoo je přejít na kompletní třídění odpadu, 
což bylo již částečné započato. Po dohodě s mediační a pro-
bační službou vypomáhá při úklidu skupina, která vykonává 
veřejně prospěšné práce. Jako každý rok byla provedena vý-
zdoba a osvětlení na předvánoční večerní prohlídky.
Doprava zajišťuje navážení a rozvoz krmiv po zoo, odvoz veš-
kerých odpadů a biologických vzorků, odvoz hnoje, navážení 
parkosů a okusů. Podílí se také na transportu zvířat a zajišťu-

je zásobování a navážení materiálu na vlastní opravy. Kontro-
ly STK se provádějí dle časových termínů. Školení profesních 
řidičů a referentské zkoušky probíhají na základě dlouhodo-
bých plánů.

f) Zahradnický úsek
Celoroční náplní úseku je ošetřování zeleně, výsadba okras-
ných květin a keřů podél cest, péče o lesopark, sekání trávy, 
doplňování mulčovací kůry a hrabání listí. Poměrně náročné 
je udržování vegetace v jednotlivých pavilonech. Část produk-
tů pro výsadbu a doplnění v pavilonech a teráriích je vypěsto-
vána ve vlastním skleníku. V letním suchu je velkým pomoc-
níkem užitková voda rozvedená z jezírka po areálu zoo. V roce 
2010 bylo nutné napravit rozsáhlé škody způsobené sněho-
vou kalamitou z října 2009 v celém areálu zoo, kdy bylo poni-
čeno značné množství stromů a keřů. Z dalších větších akcí za-
hradnického úseku je vhodné zmínit úpravu okolí kolem pa-
vilonů v dolní části zoo, kde byla také přesázena část zeleně 
z důvodu výstavby. Dále byla provedena obnova rostlin v pa-
vilonu tropů a náhradní vysázení stromů poničených sněho-
vou kalamitou. V areálu zoo byla provedena doplňující výsad-
ba bambusů, které se používají jako krmivo. Jako každoroč-
ně proběhla velikonoční a vánoční výzdoba. Již pravidelně si 
bankovní domy (Česká spořitelna a GE Money Bank) vyjedna-
ly pracovní terapii v zoo. V roce 2010 byla po sněhové kalami-
tě pracovní pomoc zvláště užitečná.

Stanislav Jíra, vedoucí technického úseku
jira@zooliberec.cz
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Ekonomické údaje

AKTIVA

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 130 847

Zásoby 23 713

Pohledávky 1 116

Finanční majetek 7 767

Přechodné účty aktivní 1 222

ÚHRN AKTIV 164 665

PASIVA

Majetkové, finanční a peněžní fondy 159 904

Hospodářský výsledek 0

Krátkodobé závazky 3 567

Přechodné účty pasivní 1 194

ÚHRN PASIV 164 665

Stav k 31. 12. 2010 v tis. Kč
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NÁKLADY v tis. Kč

spotřeba materiálu všeobec., na opravy, zahradnický materiál 1 479

kancelářské potřeby a drobná kancelářská technika 172

ochranné a pracovní pomůcky 97

krmiva, steliva 6 904

odborná literatura, propagace 898

drobný dlouhodobý majetek 251

nákupní cena zvířat 29

léčiva, imobilizace a zdravotnický materiál 443

prodané zboží 4 688

energie 6 270

opravy a udržování 3 498

služby (telefony, doprava, poradenství, propagace atd.) 5 217

cestovné, náklady na reprezentaci 464

veterinární péče 671

mzdy a ostatní soc. náklady 30 193

ostatní finanční náklady vč. DPPO 1 377

odpisy dlouhodobého hmotného majetku 8 130

NÁKLADY CELKEM 70 781 

Údaje o nákladech 
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VÝNOSY v tis. Kč

vstupné 18 316 

ostatní služby (nájemné, cizí reklama v zoo) 1 916

komplexní služby pro návštěvníky (tržby za prodané zboží) 7 576

prodej zvířat, materiálu 181

další výnosy – Divizna, bonusy, kampaně atd. 2 891

Výnosy z vlastní činnosti 30 880

příspěvek zřizovatele na provoz a odpisy 32 896

ostatní příspěvky ze SR + finance z prostředků EU 4 369

použití fondů zoo 2 636

VÝNOSY CELKEM 70781

Hospodářský výsledek, + zisk, - ztráta 0

soběstačnost v % 47,35

dary 1 639

neinvestiční 1 539

Údaje o výnosech
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ZDROJE PS 1 174

dotace od KÚ, MML 330

investiční dary 100

odpisy DHM 8 130

ZDROJE CELKEM 9 734

ČERPÁNÍ odvod odpisů zřizovateli 7 409

čerpání celkem 9 255

konečný stav – převod zdrojů na rok 2011 2 325

Investice

Rok Výnosy z 
vl.činnosti

Ostatní  
příspěvky

Příspěvek 
zřizovatele

Použití   
fondů

Náklady Návštěv-
nost

Sobě-
stačnost         
vč. fondů

2010 30 880 4 369 32 896 2 636 70 781 309 824 47,35%

Ekonomika ZOO Liberec (tabulka údajů za rok 2010)

Výše soběstačnosti Zoologické zahrady Liberec v roce 
2010 je včetně zapojení rezervního fondu 47,35 %.                                                                            
Položku ostatní příspěvky tvoří dotace Ministerstva životního 
prostředí ČR ve výši 2 229 tis. Kč, příspěvek z Evropského fon-
du regionálního rozvoje ve výši 1 198 tis. Kč, příspěvek z Ev-
ropského sociálního fondu – Operační program vzdělávání pro 
konkurenceschopnost ve výši celkem 769 tis. Kč, dotace Libe-
reckého kraje na Centrum pro zvířata v nouzi ARCHA 38 tis. Kč. 
a dotace Libereckého kraje na projekt Škola pro udržitelný ži-
vot 135 tis. Kč.
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Bělohlávek Jan 4 000,00

Bencová Zuzana 3 500,00

Bílková Aneta 3 500,00

Bittnerová Milena 2 736,00

Bleierová Dita Mgr. 4 000,00

Bohmová Zuzana 5 500,00

Bradáčová Zdeňka Ing. 1 000,00

Brodská Jana 1 000,00

Bureš Marek 6 000,00

Čálek Oldřich 2 000,00

Čech Alois 10 000,00

Černý Vlastislav 3 000,00

Červinka Ondřej Ing. 10 000,00

Douděra Jan 6 500,00

Dušek Roman 1 000,00

Dvořák Jiří 1 000,00

Einhornová Alena 1 000,00

Fafláková Lenka 13 500,00

Farští Věra, Marek a Jaromír 1 000,00

Fedjuková Milena 1 500,00

Fiala Petr 2 000,00

Formanová Magda Mgr. 1 000,00

Fořtová Milena 6 500,00

Fouček Radim 2 500,00

Dárci a sponzoři 2010
Jednotlivci částka v Kč

Fuchs Alexandr RNDr. 50 000,00

Garibaldi Silvia 3 058,00

Gillár Jaromil MUDr. 3 000,00

Hásková Drahomíra 1 000,00

Hlavová Marcela 1 000,00

Holub Miroslav 1 000,00

Horinka Josef 1 000,00

hosté hospůdky Kavarka 2 050,00

Hovorka Petr 1 000,00

Hrdličková Ivana 1 000,00

Hrubešová Květoslava 5 000,00

Hrušková Ludmila 1 000,00

Janák Stanislav JUDr. 5 000,00

Janů Michaela a František 1 500,00

Kadaník Daniel 6 000,00

Kadlec Marek 1 000,00

Kafková Dana 2 100,00

Kapeš Miloslav 3 500,00

Khauerová Markéta 1 500,00

Kittner Jiří Ing. 30 000,00

Klímová Jitka 1 000,00

Kolias Miloš 1 000,00

Komárek Karel 1 440,00

Koniaková Marie 1 000,00
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Krassová Hana 3 000,00

Krejcarová Mahulena 1 000,00

Křeček Stanislav JUDr. 3 000,00

Křenová Marie - dědictví 100 000,00

Kucková Miluše 1 300,00

Kváčová Martina 2 000,00

Kvíčalová Petra 3 000,00

Kvíčalová Zuzana 2 000,00

Lála Stanislav 5 500,00

Lebeda Jiří 2 000,00

Lysáková Dana Mgr. 3 000,00

Máček Petr 1 000,00

Mach Hanna 3 000,00

Mach Zdenek 3 000,00

Macháček Rudolf MUDr. 2 000,00

Marek Josef 1 500,00

Maršálková Pavla 1 000,00

Matušková Alena 2 000,00

Maxová Jitka Mgr. 4 000,00

Medková Alice 3 000,00

Menčík Radek 3 000,00

Milerová Jana 2 000,00

Minsterová Martina 1 000,00

Mlýnek Jaroslav 60 000,00

Moravec Josef 2 000,00

Nováková Zuzana 3 000,00

Novotná Blanka 5 000,00

Obermajer Petr 1 000,00

Omelka Martin 4 500,00

Owen Klára 3 000,00

Pánková 1 000,00

Párysová Dudková Františka 1 000,00

Pěničková Jana 7 000,00

Pikousová Jana 4 000,00

Poeková Monika 2 000,00

Polák Petr 4 000,00

Polívková Marie 3 000,00

Procházková Jaromíra 1 000,00

Přibylová Marie 3 000,00

Racková Eva 2 000,00

Rákos Stanislav 1 000,00

Rohanová Lenka 5 000,00

Roušalová Tereza 2 000,00

Rozková Ludmila 1 000,00

Říhová Magdalena 2 000,00

Senberk Martin 1 000,00

Schneiderová Petra 1 000,00

Slavík Tomáš 2 500,00

Smetanová Jana 1 400,00

Smolík Robert 6 000,00

Sochor Marek 3 000,00

Starostová Lenka 2 000,00
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Staud Zdeněk 1 500,00

Stráníková Vladimíra 2 000,00

Strnadová Gabriela 1 000,00

Suchá Věra 2 000,00

Suchánková Drahomíra 1 000,00

Svoboda Ivan Ing. 2 000,00

Synková Markéta Ing. 6 500,00

Šediví Adélka, Lenka a Jaroslav 3 500,00

Šišulákovi Jaroslava a Josef 3 000,00

Škodová Zuzana 3 000,00

Šmákal Petr 7 000,00

Šmejkalová Kamila 1 500,00

Štefánková Libuše 1 000,00

Štefkovi Dagmar a Pavel 4 000,00

Štoček Petr Ing. 6 000,00

Švanda Jan 4 000,00

Švehla Stanislav 2 500,00

Thelenová Kateřina 1 000,00

Tomáš Radek 3 000,00

Tomášková Alice 5 000,00

Trčka Robert 2 000,00

Tůmová Helena 7 000,00

Turek František 2 500,00

Urbánková Jitka 1 000,00

Valentová Drahomíra 1 000,00

Vašáková Renata 1 000,00

Vejmola Karel 1 000,00

Vejražková Věra 1 000,00

Veselá Kateřina 4 000,00

Veselá Petra 6 000,00

Vojta Eduard MUDr. 2 000,00

Volavková Vendula Bc. 3 500,00

Volfová Lucie 4 000,00

Vyčítalová Irena 12 000,00

Walterová Vendula 1 000,00

Zemanová Magdalena 2 000,00

Zika Radim Mgr. 9 000,00

celkem                              
další dárci - kasičky, 
dary do 999 Kč

626 084,00                            

293 916,00
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312. prapor , VÚ 7924, Liberec 2 000,00

A NEWS s.r.o. 5 000,00

ArvinMeritor LVS, a.s., Liberec 20 000,00

Babiččiny nudle s. r. o.,  České Budějovice 52 976,00

Batlička Vladimír, Turnov 8 000,00

Centrum Babylon 8 000,00

Denso Manufacturing Czech s.r.o. 100 000,00

Fehrer Bohemia, s.r.o., Česká Lípa 15 000,00

Filinger a. s., Liberec 10 000,00

Ge-Elfun 23 390,00

Genex VS s. r. o., Liberec 40 000,00

Gerotop s. r. o., Stráž nad Nisou 3 000,00

Hero Translating v.o.s. 4 000,00

Hofmann Wizard s.r.o. 2 500,00

Ká Glass s.r.o. 3 000,00

KK Pavlovice, Liberec 2 330,00

Klub kaktusářů Liberec 1 500,00

Léčebné lázně Jáchymov, a. s. 10 000,00

Liberecké království 4 500,00

Logbal s. r. o., Liberec 10 000,00

Loukota Pavel 5 000,00

Merija Consult spol. s r. o. 4 000,00

Miton CZ, s.r.o. 3 000,00

MXN-CZ, s.r.o., Trojanovice 50 000,00

Nadace Preciosa, Jablonec n/N 107 000,00

Nadace Škola hrou, Liberec 8 000,00

NPF Czech Republic, s.r.o. 5 000,00

Nykrýn-Nykrýnová, s. r. o., Liberec 2 000,00

Octavia club - Myslil Viktor 3 000,00

P.J.Art Production s.r.o. 5 000,00

Preciosa a.s. 8 900,00

Reality Miler-Milerová 2 000,00

Realmont s. r. o., Liberec 3 000,00

Regionální stavební s. r. o., Praha 10 000,00

Rehabilitace 4 000,00

Reisswolf likvidace dokumentů, Kralupy n. Vltavou 6 000,00

Rover, s.r.o. 25 000,00

Seznam.cz 94 000,00

Studenti Gymnázia a Stř. odb, školy pedag. Liberec 10 500,00

Studio Bohemiasound, Bělá pod Bezdězem 6 000,00

Šance-resocializační institut Kladno 20 000,00

Školní časopis Hrupka Česká Lípa 4 000,00

Žáci 7.A  ZŠ Dobiášova, Liberec 1 500,00

Žáci Gymnázia a SOŠ Pg. Jeronýmova, Liberec 10 500,00

Žáci MŠ Korálek, Liberec 4 162,00

Žáci MŠ, Dětská 461, Liberec 3 300,00

Žáci ZŠ a MŠ Barvířská, Liberec 8 000,00

Žáci ZŠ a MŠ Světlá pod Ještědem 2 100,00

Žáci ZŠ Aloisina Výšina, Liberec 4 500,00

Žáci ZŠ Dr. Edvarda Beneše, Mladá Boleslav 2 000,00

Firmy a společnosti částka v Kč
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Žáci ZŠ Švermova, Liberec 1 500,00

Žáci ZŠ Železný Brod, Pelechovská ul. 1 000,00

celkem 749 158,00

Bosna Loukov u Mnichova Hradiště 6 479,00

Cukrářství a pekařství Jahodová, Liberec 2 000,00

GIMBORN Česká republika 7 503,00

Nestlé Česko 45 000,00

Rabina Praha 5 - Lahovice 41 000,00

SPAR Liberec 1 849,60

celkem 103 831,60

Děkujeme všem dobrým lidem, kteří přispívají Zoologické za-
hradě Liberec. Velmi si vážíme toho, že nám zachováváte pří-
zeň, která se projevila zejména v měsíci srpnu, kdy jste nám 
věnovali během 14 „povodňových dnů“ částku více než 88 tis.
korun a další štědří lidé poskytli hmotné dary v podobě krmi-
va a jiných potřebných věcí  v Centru pro zvířata v nouzi AR-
CHA.   
Jsme vděční za každý příspěvek a těšíme se na vaši návštěvu 
u nás.   

Jana Brodská, vedoucí ekonomického oddělení                                                           
brodska@zooliberec.cz

Věcné dary částka v Kč
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1. Útulek pro psy a kočky
Až na některé momenty byl rok 2010 pro útulek celkem příz-
nivý a pohodový v počtu přijímaných zvířat a úspěšný i v hle-
dání majitelů a nových osvojitelů pro naše svěřence. Podaři-
lo se najít nový domov desítce skutečně hodně starých psů,                
z nichž někteří byli dlouholetými obyvateli útulku. Také se 
nám dařilo pokračovat v trendu snižování úmrtnosti koček 
v útulku na 14,1% (pro srovnání: rok 2007, 2008 v průměru 
37,5%, rok 2009 - 17,3%). K náročnějšímu období patřily srp-
nové povodně, kdy Centrum přijímalo zvířata bezplatně na žá-
dosti obcí i jednotlivců postižených povodněmi a uspořáda-
lo sbírku. Celkem se jednalo o 17 zvířat a péče o ně byla zce-
la pokryta ze sponzorských darů. Díky obrovské vlně solidarity 
lidí z celé republiky jsme mohli pomoci postiženým majitelům 
psů i ostatním útulkům krmivem a materiální pomocí. Do Cen-
tra byly v rámci povodňové sbírky přivezeny tisíce kilogramů 
granulí, desítky konzerv pro psy i kočky, pelíšky, piškoty, suše-
né dobroty pro pejsky i hračky. Bylo vypraveno 13 plně nalo-
žených aut s materiální pomocí – především granulemi – na 
městské úřady v Bílém Kostele, Chrastavě, Hrádku nad Nisou, 
Hejnicích a do útulků v Libereckém kraji. Ve stejnou dobu při-
jalo centrum pět kříženců ovčáků odebraných pro týrání a za-
městnanci museli odklízet z garáže rozkládající se torza zbýva-
jících 13 kříženců. Kromě této výjimečné situace řeší zaměst-
nanci útulku drobné incidenty každý den. 
V rámci hlavní činnosti útulku (odchyt opuštěných a ztrace-
ných zvířat na území města Liberce, péče o ně a navracení 
zpět majiteli nebo osvojiteli) byla poskytnuta péče 687 psům 
a 377 kočkám.
K odchytům zvířat nebo likvidaci kadáveru vyjížděly pracovni-
ce centra 435x, v nočních hodinách prováděli odchyty stráž-

níci městské policie, kteří do útulku umístili 98 zvířat. V rám-
ci programu tlumení populací toulavých a zdivočelých koček, 
podporovaného z Ekofondu Statutárního města Liberce, bylo 
cíleně ošetřeno pět městských čtvrtí – Františkov, Staré Pavlo-
vice, Pilínkov, Lidové sady a centrum Liberce; ostatní odchyty 
byly náhodné na oznámení občanů „krmičů“. Celkem bylo od-
chyceno 35 koček, vykastrováno jich bylo 33. Zpět do lokality 
bylo vypuštěno 31 divokých koček.
Z darů byly zaplaceny operace zvířat, které bychom si z roz-
počtu nemohli dovolit. Byla to například resekce zvukovodu 
u křížence ovčáka, operace zpřetrhaných vazů u středního 
knírače, operace zlomené pánve u pitbula, čtyři kastrace psů                                                                                                                             
a sterilizace jedné feny po komplikovaném porodu.                                  
Děkujeme.                                                         

Centrum pro zvířata v nouzi ARCHA

PSI

ukazatel počet

celkem přijato za rok 2010 687

z Liberce 580

z ostatních obcí 107

nově zaevidovaných psů 505

vráceno původnímu majiteli 350

osvojeno 280

euthanasie 21

útěk 9

zůstalo do dalšího roku 27
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KOČKY

ukazatel počet

přijato za rok 2010 377

z Liberce 332

z ostatních obcí 45

vráceno původnímu majiteli 16

osvojeno 253

vypuštěno na původní lokalitu 31

euthanasie 53

útěk 2

zůstalo do dalšího roku 22

2. Záchranná stanice pro handicapované živočichy
S rostoucím povědomím o záchranné stanici rostou i po-
čty přijímaných živočichů, kteří potřebují naši pomoc. V roce 
2010 byla poskytnuta péče 1057 jedincům 84 druhů zvířat, 
tento počet se oproti roku předchozímu více než zdvojnásobil 
(rok 2009 – 489 jedinců). Tato služba občanům ovšem nemá 
stálou finanční oporu, je závislá na úspěšném žádání v gran-
tových fondech, na sponzorských darech a zajišťuje ji pouze 
jeden pracovník. Vzhledem k nedostatečnému personálnímu 
zajištění by únosná míra příjmu byla cca 400 zvířat ročně, le-
tošní příjem byl proto naprosto vysilující. K případům handica-
povaných živočichů vyjížděly pracovnice Centra 398x. Napros-
tá většina živočichů byla dovezena z Liberce a nejbližšího okolí 
(965 jedinců), dále pak z Jablonce n. N. (440) a Frýdlantu (21).
Nejpočetnější skupinou přijímaných živočichů byli netopýři 
(524 jedinců), dále pak ježci (75 jedinců), holubi (52 ks), rorýsi 
(51 ks), srny (45 ks) a poštolky (31 ks).
Aktivitou Centra ARCHA v oblasti přímé ochrany přírody je za-
jištění transferu obojživelníků v době migrace ve Starém Har-
cově. V rámci transferu bylo loni přeneseno 405 obojživelní-
ků. Oproti minulým rokům byl zaznamenán výrazný úbytek je-
dinců. Na tom se pravděpodobně podílelo více faktorů – sád-
ka ryb v rozmnožišti obojživelníků, kachny, ale také těžební 
činnost v nedalekém lesíku. Záchranný transfer byl financo-
ván z programu Péče o krajinu.
Za úspěch považujeme stále se zvyšující procento zvířat, které 
se nám daří vracet zpět do přírody. Potěšila nás první „zpět-
ná vazba“ od vypuštěného odchovaného mláděte poštolky. 
Kroužkovaná samička byla 22 dní po vypuštění ze stanice od-
chycena v SRN v téměř 500 km vzdáleném Darmstadtu. To 
znamená, že byla na život ve volné přírodě dobře připravena, 
neboť se nejen uživila, ale zachovala si i schopnost migrace na 
velkou vzdálenost. Na vypuštění čeká i srnče (samička), která 
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si při pokusu o únik před psy skalpovala hlavu o plot. Boj svá-
děli ošetřovatelé zejména se špatnou psychikou zvířete. Zimu 
2010 ještě přečká ve stanici, na jaře 2011 bude už vypuštěna. 
Stejně tak káně, které uvízlo v rozteklém asfaltu, se po nároč-
né očistě podařilo zachránit a ve stanici nyní čeká, až dope-
ří. Pak bude i ono vypuštěno. Samice výra velkého Kiri, která 
byla do stanice přijata i s připevněnou vysílačkou v srpnu, také 
již pobývá na svém hnízdišti. Jednalo se o jedince sledované-
ho od roku 2003 v rámci projektu monitoring výra velkého v 
Lužických horách. Nálezce ji odchytil nelétající na louce, kde ji 
honili koně. Příčina jejího handicapu nebyla zcela zřejmá. Byla 
vysílená, později byla odhalena silná invaze parazitů. Po léč-
bě a rekonvalescenci byla vypuštěna zpět s novou vysílačkou. 
Výr, který spadl do jímky na kejdu, tolik štěstí neměl. Příliš se 
nadýchal unikajících plynů a došlo u něj k poškození vnitřních 
orgánů. Nepomohla ani několikahodinová očista peří a infuze. 
Zajímavých příběhů je mnoho, ale všechny se nám do výroč-
ní zprávy nevejdou... 
Na provoz získala stanice finanční příspěvek v hodnotě Kč 
145.262,-, a to od Národní sítě záchranných stanic (program 
Péče o krajinu), které je členem od roku 2009. Z Grantového 
fondu Libereckého kraje se podařilo získat Kč 50.000,- na pro-
voz stanice a dvouletý grant v hodnotě Kč 37.800,- na péči o 
handicapovaná mláďata. Děkujeme!  

NEJČASTĚJŠÍ DŮVODY PŘÍJMU
důvod příjmu                                                                         %
uvíznutí – v šachtách apod. (hlavně netopýři při invazích do 
bytů)                                                                                       32
zranění (hlavně fraktury z neznámých příčin,                         
zranění dopravou, pokousání)                                          17
mláďata (hlavně předčasně vylétlá, pozdní ježci)          17
probuzení z hibernace                                                          10



57A R C H A   L I B E R E C

ZVÍŘATA VOLNĚ ŽIJÍCÍ

ukazatel počet zvířat %

přijato 960

vypuštěno 594 61,9

úhyn, euthanasie 269 27,9

předáno jinému zařízení 12 1,2

únik 6 0,6

kadáver 21 2,2

nepřijat – výjezd (posouzení situace, nezdařený odchyt apod.) 37 3,8

v držení do dalšího roku 22 2,3

ZVÍŘATA DOMÁCÍ A EXOTICKÁ

ukazatel počet zvířat %

přijato 97

vráceno majiteli 18 18,6

osvojení 28 28,9

úhyn, euthanasie 23 23,7

kadáver 4 4,1

nepřijat – výjezd (posouzení situace, nezdařený odchyt apod.) 3 3,1

vypuštěno (holubi poštovní a zdivočelí) 19 19,6

v držení do dalšího roku 2 2,1
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3. Ekologická výchova
V roce 2010 bylo realizováno 24 výukových programů „Máme 
rádi zvířata“ pro žáky základních i středních škol, kterých se 
zúčastnilo 383 dětí, a 12 exkurzí s výkladem pro 244 účastní-
ků (5 exkurzí bylo věnováno dětem z mateřských škol). Výuko-
vý program tvoří dvouhodinový blok věnovaný ochraně zvířat 
a nabízí i pohled do zákulisí našeho zařízení. Dále se zaměst-
nanci centra zúčastnili pěti vzdělávacích a osvětových akcí ve 
spolupráci se zoologickou zahradou – Den zvířat v zoo, vele-
trh dětské knihy, nabídka výukových programů pedagogům 
a přednáška v rámci vzdělávání dobrovolníků. I loni pořádalo 
Centrum ARCHA soutěž k Mezinárodnímu dni zvířat pro žáky 
základních škol za podpory Libereckého kraje. Už 13. ročník 
soutěže byl oproti minulým rokům vyhlášen pouze jako soutěž 
výtvarná na téma Zvířata pod lupou. Zúčastnilo se celkem 45 
škol z celého Libereckého kraje a sešlo se 543 prací. Žáci pojali 
toto těžké téma různě – někteří tvořili zvířata, která jsou vidět 
pod lupou, a většinou svá díla zaměřili na živočichy bezobrat-
lé, jiní zase věnovali pozornost detailům jednotlivých částí zví-
řecího těla (oči, struktury srsti...). Našla se i velká řada oprav-
du kvalitních prací, které se ovšem zcela minuly tématem, a 
proto do bojů o ceny nezasáhly.

4. Poděkování                                                                                                                                               
Finanční příspěvky na činnost
Statutární město Liberec (provoz útulku), Liberecký kraj (sta-
nice pro handicapované živočichy, výtvarná soutěž), Národní 
síť záchranných stanic (provoz stanice pro handicapované ži-
vočichy)

Dary finanční
organizace – Kynologický klub Pavlovice, ZŠ a MŠ Světlá pod 
Ještědem, žáci 6. třídy ZŠ Aloisina Výšina, Glass s. r. o., ROVER 
s. r. o., zaměstnanci rehabilitace, GeroTop

Občané (přispěli částkou nad Kč 1.000,-), pravidelní dárci                       
P. Veselá, M. Skalická, E. Beldová, L. Palková, K. Owen, E. Rac-
ková, D. Valentová, M. Suchánková, P. Hovorka, T. Obermajer, 
M. Kolias, V. Vejražková, M. Říhová, J. Moravec, J. Semanišin, 
P. Kvíčalová,  Z. Nováková, E. Nováková, S. Tomášková, JUDr. 
Janák, R. Dubrovský, L. Štefánková, Ing.  Vejmola, M. Krejca-
rová, J. Horinka, S. Rákos, M. Kucková, Mgr. Smetanová, T. 
Roušalová, A. Medková, F. Turek, M. Přibylová, D. Polívková, V. 
Koniaková, L. Hrušková, M. Kadlec, J. Klímová, A. Einhornová, 
J. Procházková, L. Fedjuková, L. Starostová, M. Holub, M. Sen-
berk, V. Stráníková, O. Čálek, H. Krassová, G. Strnadová, I. Hrd-
ličková, K. Thelenová, Ing. Bradáčová, MUDr. Vojta, hosté hos-
půdky Kavarka Brno, L. Rozková, M. Hlavová, V. Suchá, J. Mlý-
nek, pí Pánková, V. Walterová, R. Zika

Dary věcné
organizace – Globus Liberec, Mars Czech s. r. o., GIMBORN 
Česká republika s. r. o., Nestlé Česko s. r. o., SPAR Česká ob-
chodní společnost s. r. o., Nadační fond PES v NOUZI, ZŠ Oseč-
ná, žáci 3. A ZŠ Vrchlického, ZŠ U Soudu, SPŠ textilní, svateb-
ní salon Angelika a kavárna Slavie v Babylonu, Svět krmiv.cz, 
MVDr. Tóth
Věcnými i finančními dary nám také přispěla řada nejmenova-
ných občanů, všem děkujeme!
Poděkování za pomoc a spolupráci
Kolegové ze ZOO Liberec
Pracovníci Veterinární kliniky Růžodol
Městská policie Liberec
Nadace na ochranu zvířat
Kolegové z Národní sítě záchranných stanic

Poděkování jednotlivcům
Ing. Tomáš Komrzý, Ing. Ivana Řimnáčová, Mgr. Miloslava Mar-
ková, Ing. Petr Havlíček, Ing. Jakub Čejka, Petr Mládek, Eva Jó-
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žová, František Včelák, Jana Tomšovská, Jaroslava Havelková, 
Pavel Polcar, Dagmar Kubištová, manželé Nedbalovi, Ing. Dag-
mar Zieglerová

Mgr. Lenka Čápová, vedoucí Centra pro zvířata v nouzi ARCHA                                                              
capova@zooliberec.cz                                                                                                                              

ARCHA                                                                                            
Centrum pro zvířata v nouzi při ZOO Liberec                                                                                                                                          
Ostašovská 570                                                                                                                                              
460 11 Liberec                                                                                                                                         
tel. 485 106 412, 602 774 104 (psi a kočky)                                                                                                                                              
       728 040 610 (ostatní zvířata)                                                                                                                                      
utulek@zooliberec.cz                                                                                                                                         
www.zooliberec.cz/archa                                                                                                                                        
www.archaliberec.eu                                                          
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Městské středisko ekologické výchovy při ZOO Liberec DIVIZ-
NA je denní specializované pracoviště na podporu a realizaci 
environmentální výchovy. V regionu působí již od roku 2000. 
SEV DIVIZNA poskytuje v oblasti environmentální výchovy, 
vzdělávání a osvěty následující služby.
1.   Ekologické výukové programy pro děti z mateřských škol, 
žáky základních a středních škol. Výukové programy vedou 
zkušení a odborně zdatní lektoři:
•  používáme interaktivní formy a metody,
•  preferujeme kontakt s přírodou a výchovu prožitkem,
•  reagujeme na aktuální témata,
• pomáháme školám v realizaci průřezového tématu RVP –                 
environmentální výchova.
2.   Pořádání odborných seminářů, exkurzí či dílen pro stu-
denty pedagogických fakult, pedagogické pracovníky, vedou-
cí dětských kroužků a oddílů, širokou veřejnost atd.
3.  Zajišťování metodické pomoci koordinátorům EVVO na 
školách, metodické pomoci pro zpracovávání ŠVP.
4.  Zpřístupnění knihovny publikací k ekologické výchově            
a půjčování netradičních výukových pomůcek.
5.  Komunikace s ostatními organizacemi realizujícími EVVO     
v regionu i v celé republice.
6.  Koordinace sítě škol v Liberecké m kraji se zájmem o eko-
logickou výchovu – projekt M.R.K.E.V. .
7.  Koordinace mezinárodního programu Ekoškola pro Libe-
recký kraj.
8.  Koordinace grantového a asistenčního programu Škola 
pro udržitelný život pro Liberecký kraj.

Středisko ekologické výchovy DIVIZNA je členem Sdružení 
středisek ekologické výchovy Pavučina.

SEV DIVIZNA pro školní kolektivy – ekologické výukové pro-
gramy

Náš lektorský tým nabízí mateřským, základním a středním 
školám širokou nabídku ekologických výukových programů, 
které mají podobu dvou až tříhodinových bloků či půldenních 
exkurzí. Všechny programy se dotýkají průřezového tématu 
Environmentální výchova (v některých případech Výchova k 
myšlení v evropských a globálních souvislostech, popřípadě 
Osobnostní a sociální výchova) a reagují tak na platné RVP.                  
V roce 2010 jsme nabízeli 36 výukových programů (z toho 53% 
programů proběhlo v terénu, ostatní v interiérech střediska). 
Dětem z mateřských škol bylo určeno 7 programů, dětem zá-
kladních škol 34 a 5 programů bylo určeno studentům střed-
ních škol. Novinkou pro tento rok byl ekologický výukový pro-
gram Ekoškola - jak na to a program Naše obec pro žáky 6. až 
9. tříd. Dále jsme nabídli základním a středním školám nový 
program Komu chutná prales? Pro vedení tohoto programu 
jsme byli vyškoleni lektory ze Společnosti pro Fair Trade a roz-
vojové vzdělávání Brno. Program byl vytvořen touto společ-
ností spolu s dalšími programy v cyklu Svět v nákupním košíku. 
Služeb našeho střediska využili také studenti z pedagogické fa-
kulty Technické univerzity v Liberci, obor učitelství pro 1. stu-
peň základní školy. Nabídli jsme jim ukázku našeho programu 
jako inspiraci pro jejich další práci. 

Městské středisko ekologické výchovy              
DIVIZNA
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Celkem proběhlo 238 programů, kterých se zúčastnilo 4220 
dětí, 40% se uskutečnilo v terénu. Celkem bylo odučeno 578 
hodin.

                          MŠ      ZŠ    SŠ            VŠ
počet programů        61           169      6    1
počet účastníků            1026         3066         107            14

SEV DIVIZNA pro pedagogické pracovníky, studenty pe-
dagogické fakulty a další zájemce

V roce 2010 uspořádalo SEV DIVIZNA celkem 18 akcí pro pe-
dagogické pracovníky, studenty pedagogických fakult, pracov-
níky školských zařízení, vedoucí zájmových kroužků i další zá-
jemce z řad veřejnosti. Z těchto 18 akcí bylo 7 odborných se-
minářů, 4 tematické exkurze s průvodcem, 5 tvořivých a inspi-
rativních dílen, 1 krajská konference k EVVO a 1 třídenní work-
shop. Celkem se všech akcí zúčastnilo 375 pedagogů, koordi-
nátorů ekologické výchovy, studentů pedagogických fakult a 
veřejnosti.

Workshop Environmentální výchova – nové cesty 2010         
(7. – 9. 10. 2010)
Třídenního programu pro pedagogy a studenty pedagogi-
ky, ale i pro členy neziskových organizací se účastnilo 63 po-
sluchačů. V teoretické části se objevila témata strategie, me-
todiky ekologické výchovy. Během workshopů a ukázkových 
programů načerpali účastníci inspiraci pro práci v ekologic-
ké výchově a při besedách a diskusích dostali prostor pro sdí-
lení zkušeností mezi jednotlivými lektory  a organizacemi.                

Cílem akce bylo:
•  prostřednictvím prezentace nových myšlenek, projektů a 
aktivit v oblasti environmentální výchovy otevřít prostor pro 
diskusi o jejím dalším směřování v měnící se společnosti, 
•  umožnit navázání kontaktů mezi jednotlivými sku-
pinami, které realizují environmentální  výchovu                                                                                                                                  
(SEV, školy, univerzitní pracoviště, občanská sdružení),                                                                                                                                       
•  přivést účastníky k vystoupení ze zaběhnutých stereotypů 
v chápání a realizci environmentální  výchovy. Akce se konala 
již tradičně v Sedmihorkách u Turnova.
                                                                                                                                                      
Síť škol v projektu  M.R.K.E.V. (Metodika a realizace kom-
plexní ekologické výchovy)
V rámci projektu M.R.K.E.V., který finančně podporuje Minis-
terstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, byla vytvořena 
síť škol, které si za jeden z cílů vzdělávání stanovily environ-
mentální výchovu. V Libereckém kraji tento projekt koordinu-
je SEV DIVIZNA a v současné době je do něj zapojeno 857 škol                              
z celé České republiky, z toho 57 škol z Libereckého kraje. Účast                        
v projektu školám zajišťuje pravidelný odběr časopisu pro eko-
gramotnost Bedrník, přísun informací i materiálů o ekologii 
a také  trvalý přístup k aktuálním publikacím a pomůckám. 
Školy jsou informovány nejen o akcích zaměřených na ekologii                                                                                                                            
v regionu, ale i o možnostech dalšího vzdělávání pedagogic-
kých pracovníků a financování rozvoje ekologické výchovy. 
Jednou ročně je pro školy v kraji pořádána krajská konferen-
ce k ekologické výchově Liberecká M.R.K.E.V., kterou finančně 
podporuje také Liberecký kraj a Sdružení středisek ekologické 
výchovy Pavučina.
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Krajská konference ekologické výchovy Liberecká M.R.K.E.V. 
2010
Výroční desátá konference k ekologické výchově na základ-
ních školách v Libereckém kraji se konala v ZŠ Lesní v Liberci. 
Sešli se na ní zástupci škol a školských zařízení, aby se společ-
ně ohlédli za uplynulými deseti lety ekologické výchovy v Li-
bereckém kraji a vytyčili si nové cesty. U příležitosti konferen-
ce byli poprvé odměněni pedagogové, školy a projekty, které 
se nejvíce podíleli na šíření environmentální výchovy v uply-
nulém období. Nedílnou součástí konference byla také řada 
praktických příkladů ze škol a odborné exkurze. Setkání se zú-
častnilo 79 zástupců ze škol a školských zařízení Libereckého 
kraje. 

Ještědská MRKEV 2010
Historicky poprvé udělilo SEV DIVIZNA Cenu za přínos k roz-
voji environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v Liberec-
kém kraji. Stalo se tak 11. listopadu při příležitosti 10. výroční 
konference k ekologické výchově M.R.K.E.V. 2010. SEV DIVIZ-
NA obdrželo do 31. 10. 2010 nominace do tří kategorií – pe-
dagog, škola či školské zařízení a projekt EVVO realizovaný na 
území Libereckého kraje. Kategorie žák základní či střední ško-
ly a podnikatel zůstaly bez nominací.

V první kategorii byli oceněni tři pedagogové:

RNDr. Alice Kohoutová ze ZŠ Lesní v Liberci za práci koordiná-
tora na škole a vedení projektů, které byly na škole realizová-
ny,
Mgr. Bc. Dana Šulcová ze ZŠ v Sobotecké ulici v Turnově za ve-
dení projektů na škole a získání titulu Ekoškola,

Olga Hanusová z MŠ Studánka v Jablonném v Podještědí za 
projekty realizované s nejmenšími   dětmi.

V druhé kategorii byly oceněny tři školy:

ZŠ Dubá – za dvojnásobné získání titulu Ekoškola a realizaci 
projektu Cestička do školy. Cenu převzaly Mgr. Jana Mašková 
a Mgr. Veronika Matějková,
ZŠ Švermova – za získání titulu Ekoškola a aktivní zapojení do 
projektu Škola pro udržitelný život.
Cenu převzala Mgr. Hana Gdulová,
ZŠ a MŠ Okna – za dlouholetou činnost směřovanou ke zvy-
šování ekologického cítění dětí a jejich rozvoj v této oblasti. 
Cenu převzala Mgr. Iveta Myšková.

Ve třetí kategorii byly oceněny tři projekty:

Hravé putování ještědským lesem, když smích si odsud ne-
sem – realizátor ZŠ Křižanská, Liberec     a Mgr. Daniela Šťast-
ná a Mgr. Eva Řičářová – za vybudování naučné stezky se za-
staveními pro děti s mottem: Co je mi blízké a známé, doká-
žu i ochránit,
Krajina včera a dnes – realizátor SŠ hospodářská a lesnická 
Frýdlant, Bc. Miroslav Kudrna – za vybudování naučné stez-
ky v lesoparku, naučné přednášky, info tabule a novou výsad-
bu v parku,
BIO pro život – realizátor ZŠ Huntířov, Mgr. Kateřina Pecinová 
– za projekt podporující místní zemědělce, vedoucí děti (i je-
jich rodiny) ke zdravé výživě získávané z místních zdrojů.
Všichni ocenění získali jako poděkování za svoji práci květiny                  
a knihu RNDr. Miloslava Nevrlého Karpatské hry, kterou jim 
předal sám autor – publicista a spisovatel, jenž zasvětil svůj ži-
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vot horám, především Jizerským.

Program Ekoškola 
Již pátým rokem koordinuje SEV DIVIZ-
NA v Libereckém kraji mezinárodní pro-
gram Ekoškola spojující environmentál-
ní výchovu na škole s praktickými kro-
ky vedoucími k ekologizaci provozu ško-
ly. Úzce spolupracujeme s celorepubliko-
vým koordinátorem o. s. TEREZA Praha. 

Ekoškola

V roce 2010 jsme opět získali finanční podporu z rozpočtu Li-
bereckého kraje. Také díky této podpoře se program Ekoško-
la v našem kraji úspěšně rozvíjí už na deseti školách. Koncem 
roku 2010 se do programu nově přihlásily dvě školy. Z osmi 
již dříve zapojených škol 4 získaly v červenci titul EKOŠKOLA.                  
Z toho 2 školy titul již podruhé obhájily. 
V rámci projektu SEV DIVIZNA školám byl vytvořen výukový 
program nazvaný jednoduše Ekoškola. Je určen jak pro školy 
zapojené v programu Ekoškola, tak pro školy, které mají zájem 
o zlepšení své ekologické stopy. Naši lektoři jej vyučují přímo 
na školách a program je prozatím zdarma. Je určen pro druhý 
stupeň základních škol a pro školy střední, tedy žákům, s nimiž 
se v Ekoškole nejvíce počítá. Seznamuje je se základními té-
maty: odpady, voda, energie, prostředí školy a se dvěma rozši-
řujícími tématy: doprava a šetrný spotřebitel. Zároveň je plně 
v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základ-
ní vzdělávání, a lze jej zařadit do různých předmětů. Program 
byl realizován na osmi školách a výuky se zúčastnilo 162 žáků.
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lách byla v tomto roce zdarma a bylo odučeno 11 programů, 
jichž se zúčastnilo 222 žáků. Kromě finanční podpory měly ví-
tězné školy k dispozici také asistenci k projektům od pracov-
níků SEV DIVIZNA. 

SEV DIVIZNA nabízí školám bezplatné zapůjčení knih, meto-
dických materiálů a pomůcek k environmentální výchově a 
návštěvu prožitkové stezky.

SEV DIVIZNA pro veřejnost
SEV DIVIZNA spolupracuje na akcích pro veřejnost s odděle-
ním propagace a vzdělávání ZOO Liberec. V roce 2010 jsme se 
aktivně zapojili do realizace těchto akcí: ZOOmasopust, Den 
Země v zoo, Strašidelná zoo, Den pro Fair trade. Těchto akcí se 
v průběhu roku zúčastnilo několik stovek rodičů s dětmi. SEV 
DIVIZNA se spolupodílela společně s Lidovými sady Liberec na 
akci pro rodiny s dětmi Velikonoce v Lidových sadech.
Z dalších akcí pro veřejnost vybíráme:

Setkání lesních ekopedagogů
15. dubna 2010 SEV DIVIZNA pořádalo setkání polských a čes-
kých ekopedagogů z chráněných území Polska a České repub-
liky. Setkání se zúčastnilo 25 pedagogů s cílem vyměnit si zku-
šenosti z oblasti lesní pedagogiky. 

Program Ekoškola je také mezinárodně uznávaným procesem 
certifikace. Dosažení titulu tak znamená pro školu nemalou 
prestiž.

Program Škola pro udržitelný život 
Posláním programu Škola pro udržitelný život, který společně 
vyhlašují Nadace Partnerství a SEVER Horní Maršov, je vzdě-
lávání v oblasti udržitelného rozvoje a zapojení veřejnosti do 
konkrétních akcí směřujících ke zlepšení životního prostředí. 
V Libereckém kraji program koordinuje SEV DIVIZNA. Přihlásit 
se do něj mohou všechny školy v Libereckém kraji. Program 
školám pomáhá rozvíjet účast a spolupráci žáků ve věcech ve-
řejných. Školy tím zároveň orientují výuku na řešení aktuál-
ních problémů v daném místě. V roce 2010 bylo podpořeno 
pět projektů celkovou částkou 292 800 korun. Všechny pro-
jekty tohoto ročníku se zaměřily na nevyužitá a zanedbaná ve-
řejná prostranství:
Projekt Sejdeme se u školy – ZŠ Sokolovská, Liberec řeší ponu-
ré ruprechtické náměstí, projekt Živá učebnice Jizerských hor 
– ZŠ a MŠ Albrechtice v Jizerských horách neutěšenou stráň za 
školou a Park bezpečí – ZŠ Křižanská, Ostašov zanedbanou ze-
leň u školy. Další dva realizované projekty jsou: Environmen-
tální zahrada pro Libverdu – ZŠ Lázně Libverda a Venkovní 
učebna – ZŠ a MŠ Bílý Potok.
Program Škola pro udržitelný život byl v tomto roce obohacen 
o výukový program Naše obec, který pro naše středisko při-
pravila RNDr. Blažena Hušková v rámci projektu SEV DIVIZNA 
školám. Program účinně doplňuje výuku v průřezových téma-
tech osobní a sociální výchova, výchova demokratického ob-
čana a environmentální výchova. Jeho realizace přímo na ško-
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Týden opravdových plen
V roce 2010 jsme se zapojili do celorepublikové kampaně Tý-
den opravdových plen 2010. Ve spolupráci s Rosou – společ-
ností pro ekologické informace a aktivity, o. p. s. proběhla dne 
29. 4. přednáška o používání různých typů pratelných plen        
s praktickou ukázkou.  

Na vlnách občanství
12. 5. 2010 hostila SEV DIVIZNA dvě desítky studentů z celé 
Evropy, kteří se zde v rámci festivalu Na vlnách občanství zú-
častnili workshopu na téma zapojení mladých lidí do rozhodo-
vacích procesů v obcích a komunitách.

Globální změny klimatu – fikce a fakta 
Ekologický institut Veronica a sdružení Calla ve spolupráci se 
SEV DIVIZNA pořádali v úterý 15. června 2010 seminář Glo-
bální změna klimatu – fakta a fikce. Pozváni na ni byli krajští i 
komunální politici, zástupci státní správy, studenti vysokých i 
středních škol, učitelé či nevládní organizace. Akce se zúčast-
nilo přibližně 80 lidí.

Den bez aut – cyklojízda městem 
15. 9. 2010 se uskutečnil již 10. ročník cyklojízdy v rámci Dne 
bez aut. Tuto akci pořádá občanské sdružení Cyklisté Liberec-
ka a SEV DIVIZNA. 

Setkání krajů k environmentální výchově
Ve Středisku ekologické výchovy Libereckého kraje (STŘEVLIK) 
se 22. 9. 2010 uskutečnilo setkání krajů regionu soudržnos-
ti NUTS II Severovýchod k environmentální výchově. Jednot-
livé kraje se v pořádání této akce střídají. V roce 2010 ji po-
řádalo SEV DIVIZNA. Setkání se za jednotlivé kraje zúčastni-
li zástupci politické reprezentace i odborníci, kteří se touto 

problematikou zabývají. Liberecký kraj reprezentovali Bc. Ra-
dek Cikl -  náměstek hejtmana Libereckého kraje zodpověd-
ný za resort školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, a Ing. Ja-
roslav Podzimek - člen rady Libereckého kraje zodpovědný za 
resort zemědělství a životního prostředí. Kromě těchto poli-
tických představitelů pak ještě Ing. Jaroslava Janečková, Ing. 
Tomáš Komrzý, Ing. Lenka Rychtaříková, Mgr. Monika Pavlíko-
vá, PhDr. Jitka Doubnerová, Ing. Radek Hromádka a Ing. Aleš 
Kočí. Z Pardubického a Královéhradeckého kraje byla účast 
podobně reprezentativní a hojná. Jednotlivé kraje zhodnotily 
stav svých krajských koncepcí environmentální výchovy, vzdě-
lávání a osvěty a následně prezentovaly příklady dobré pra-
xe ze svých krajů. Jednotlivé příspěvky měly za cíl informovat 
a inspirovat ostatní kolegy z jiných krajů. Na programu bylo i 
představení středisek STŘEVLIK a DIVIZNA s prohlídkou pro-
stor a seznámení se s jejich činností. 

SEV DIVIZNA uspělo se dvěma granty v Evropském sociálním 
fondu Operačním programu vzdělávání pro konkurence-
schopnost. Tyto projekty pokračovaly úspěšně i v roce 2010

SEV Divizna školám
Naše středisko realizací projektu podpoří uplatnění průřezo-
vého tématu environmentální výchovy ve školních vzděláva-
cích programech škol Libereckého kraje. V projektu vychází ze 
zkušeností – od roku 2000 nabízí v Libereckém kraji komplex-
ní EVVO založenou na odborné úrovni a pedagogické kom-
petentnosti týmů lektorů. Cílem projektu je kvalitativní změ-
na a inovace programů poskytovaných SEV DIVIZNA žákům a 
studentům škol v Libereckém kraji a rozvíjení sítí škol. Během 
tří let bude v projektu formou výukových programů podpoře-
no 4800 žáků, 12 programů ze stávající nabídky bude inovo-
váno, vznikne 5 nových výukových programů, z toho část pro 
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Finanční zpráva za rok 2010

Celkové neinvestiční výda-
je/náklady                                                                                                                      

2 051 000 Kč

Příjmy/výnosy z vlastní 
činnosti - celkem                                                                                                                                 

438 000 Kč

Dotace, příspěvky, dary - 
celkem

1 795 000 Kč

Příjmy/výnosy - celkem 2 233 000 Kč

Personální zajištění
Dědková Lenka, Krupová (Gürtlerová) Jana, Horáková Marti-
na, Hudcová Alice (na mateřské dovolené), Kočí Aleš
Nováková Miroslava (od listopadu 2010 na mateřské dovole-
né), Štajnerová Eva, Tesař Jan, Zemánek Martin 

Poděkování patří všem, kteří pomáhali realizovat naše 
akce 

Spolupracující organizace:  
ARPOK o. p. s, .A.S.A. ČR, a. s., Camp Sedmihorky, Lesy ČR,    
s. p. – Krajský inspektorát Liberec, Liberecký kraj – resort ži-
votního prostředí a zemědělství, Městské lesy Liberec,   p. o., 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, 
Ministerstvo životního prostředí České republiky, Rosa – spo-
lečnost pro ekologické informace a aktivity, o. p. s., SEV Čes-
ký ráj, SEVER – Horní Maršov, Správa CHKO Jizerské hory, Sta-
tutární město Liberec – odbor komunálních služeb, SSEV Pa-
vučina a její členové, Technická univerzita Liberec, TEREZA               

zdravotně znevýhodněné účastníky. SEV DIVIZNA bude jako 
krajský koordinátor pokračovat v úspěšném propojování škol 
v programech Ekoškola a Škola pro udržitelný život, bude pod-
porovat prohlubování mezipředmětových vztahů a pozice škol 
v komunitách. 

SEV Divizna pedagogům
Cílem projektu je kvalitativní změna a inovace programů dal-
šího vzdělávání pedagogických pracovníků poskytovaných SEV 
DIVIZNA v komplexní nabídce environmentální výchovy, vzdě-
lávání a osvěty. SEV DIVIZNA realizací projektu podpoří od-
borné kapacity a kompetence pedagogických pracovníků škol 
a školských zařízení v Libereckém kraji, výměnu zkušeností                  
a dobré praxe mezi pedagogy, posílení pozice škol v komuni-
tách. Další rozvoj pedagogů umožní nabídka vzdělávacích akcí 
na míru podle požadavků škol.
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o. s., Venkovský prostor, o. p. s., ZŠ Lesní, Liberec, ZŠ Švermo-
va, Liberec a další.

Jednotlivci: 
Bliml Jiří, Činčera Jan, Doubnerová Jitka, Doubková Hana, 
Dvořák Jiří, Gdulová Hana, Hajíček David, Hausenblas Ondřej, 
Hancvenclová Ivana, Havránek Petr, manželé Huškovi, manže-
lé Horovi, Jašová Simona, kapela Hazard, Kajzarová Eva, Komr-
zý Tomáš, Košťálová Hana, manželé Kulichovi, Lejsek Petr, 
Medlíková Olga, Měřička Jan, Moravec Zdeněk, Munzar Pavel, 
Nevrlý Miloslav, manželé Nováčkovi, Rákosník Roman, Rouba-
lová - Světlíková Monika, Růžička Václav, Rychtaříková Lenka, 
Rutkovský Jiří Bahňák, Řičář Ludvík, Sládková Lucie, Slováčko-
vá Eva, Simm Otokar, Urbánek Jiří, Vašina Leoš ml., Vydra Jiří 
a mnoho dalších.

Zvláště děkujeme: 
kolegům a dobrovolníkům ze ZOO Liberec za všestrannou    
pomoc a podporu.

Ing. Aleš Kočí, vedoucí SEV DIVIZNA                                                                                                             
koci@zooliberec.cz

SEV DIVIZNA
Městské středisko ekologické výchovy při ZOO Liberec
Masarykova 1347/31
Liberec 1
460 01

Telefony: 
482 712 982 – DIVIZNA
482 710 616 – ústředna zoo
www.zooliberec.cz/divizna                                                                                                                                            
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Autoři fotografií:  Aleš Gola, Jan Kubánek, Mgr. Ivan Langr,   
Ing. Leoš Havle,  Silvie Lintimerová, archiv ARCHA, archiv SEV 
DIVIZNA           
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Děkujeme významným partnerům ZOO LIberec
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Nový domov pro Elenu - 
samici orlosupa bradaté-
ho
Přiložené DVD obsahuje filmový 
dokument o cestě Eleny z liberec-
ké zoo do volné přírody. Své hníz-
do našla mezi štíty italských Alp,   
v nitru národního parku Argente-
ra. Příběh reintrodukcí zvířat ze 
ZOO Liberec úspěšně pokračuje.




