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Milé dámy, vážení pánové, přátelé 
ZOO Liberec,
dovolte mi krátce uvést výroční 
zprávu naší organizace za rok 2016. 
Organizace, zahrnující pod hlavičkou 
ZOO Liberec aktivity nejstarší zoo 
na území bývalého Českosloven-
ska, Střediska ekologické výchovy 
DIVIZNA, Centra pro zvířata v nou-
zi ARCHA (s provozem stanice pro 
handicapované živočichy a útulku 
pro opuštěná a ztracená zvířata ze 
zájmových chovů) a v neposlední 

řadě Kulturního a společenského centra LIDOVÉ SADY.
Rok 2016 byl pro nás po několika letech stresů mírným oddechnutím. 
Ukázalo se, že naši návštěvníci významné změny z předchozích dvou let 
postupně přijímají. Možná i proto, že jsme se jim snažili naslouchat a vy-
chytávali některé chyby, které byly v organizaci návštěvnického servisu 
spojeny s otevřením nového vchodu v horní části zoo a otočením směru 
návštěvnické stezky. Díky dobré spolupráci se zřizovatelem bylo doplně-
no dopravní značení v ulicích Lidových sadů a díky dohodě s Technickou 
univerzitou jsme přes prázdninové měsíce mohli výrazně navýšit kapacitu 
parkovacích míst.
Tedy už na pokladnách vstupní haly byla znát lepší nálada lidí, kteří zoo na-
vštívili v rekordním počtu 390 000. Celkem pak 480 000 přišlo v roce 2016 
do všech areálů ZOO Liberec. Zvýšenou návštěvnost zaznamenala většina 
zoologických zahrad, ale i dalších venkovních turistických a zábavních are-
álů. Domnívám se, že za to může především příznivé počasí v průběhu 

Slovo ředitele

letní sezóny, ale i určité obavy lidí ze zhoršené bezpečnostní situace ve 
světě, volících pro prázdninové výlety tuzemské lokality.
Zvýšená návštěvnost ZOO Liberec pak byla dána ještě atraktivitou naroze-
ných mláďat, především oblíbených bílých tygrů, ale i žiraf, takinů či pand 
červených.
Díky zvýšené výkonnosti ekonomiky se o poznání zlepšila i finanční situ-
ace našeho zřizovatele, což se promítlo ke konci roku v uvolnění investic 
po mnoha letech a navýšení provozního příspěvku do nadcházejících let. 
Také Liberecký kraj si přidal v roce 2016 prvně ZOO Liberec jako položku 
rozpočtu a částkou 1,5 mil. pomohl snížit vnitřní dluh na opravách našich 
svěřených areálů.
I v roce 2016 jsme se intenzivně zabývali ochranou přírody, především 
zvířat. Jejich chovem v rámci mezinárodních záchranných programů i pod-
porou terénních ochranářských projektů doma i v zahraničí. Dále jsme 
rozvíjeli vzdělávací aktivity a snažili se vytvářet co nejlepší podmínky pro 
relaxaci a kulturní vyžití obyvatel libereckého regionu i turistů, kteří k nám 
míří. O všech těchto aktivitách se dočtete v příspěvcích mých kolegů. 
Závěrem bych rád poděkoval všem, kteří nám i po celý rok 2016 zachovali 
přízeň a podporu. Můj dík patří především zřizovateli, Statutárnímu městu 
Liberec, Libereckému kraji, Ministerstvu životního prostředí ČR, našim vý-
znamným partnerům a mnoha dalším institucím, společnostem i jednot-
livcům, kteří nás podpořili myšlenkově, materiálně i finančně. 
Mé osobní poděkování patří všem kolegům ze ZOO Liberec a dobrovolní-
kům, kteří nám pomáhají. Především oni se zasloužili o vše dobré, co bylo 
pro zvířata a lidi v roce 2016 vykonáno!
Všem Vám patří můj dík!

MVDr. David Nejedlo
nehumánní lékař a první úředník zoo
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Dear sirs and madams, dear friends of Liberec ZOO,
let me briefly introduce our organisation’s Annual Report for 2016. The 
organization unites the activities of the oldest ZOO in the former Czecho-
slovakia, „Divizna“ Environmental Education Centre, „Archa“ (Ark) Cent-
re for Animals in Distress (running a handicapped animal sanctuary and a 
shelter for deserted and lost pets) and ,last but not least, „Lidove Sady“ 
Culture and Social Centre under the name of Liberec ZOO.
Year 2016 was slightly relaxing for us after several stressful years. It tur-
ned out that our visitors had gradually accepted the changes made in 
the previous two years. Maybe it was also due to the fact that we had 
listened to them and sorted out some mistakes in customer service or-
ganizing which had been caused due to the opening of a new entrance 
in the upper part of the zoo and changing the direction of the visitor 
trail. Thanks to excellent cooperation with the founder, new traffic signs 
were installed in the streets of Lidove Sady quarter and we managed to 
increase the parking capacity over the summer holiday thanks to an arran-
gement with the Technical University of Liberec.
The resulting better mood of visitors was clearly visible at the entrance 
hall cash desks and we managed to break the visitor record with 389,000 
of them coming to the zoo alone. All areas of Liberec zoo could boast the 
total of 480,000 visitors in 2016. 
Such an increasing visit rate trend was reported by majority of zoos 
but also other outdoor tourism and amusement facilities. I reckon this 
was mainly due to favourable weather conditions in the course of the 
summer season but also due to certain worries of people about the 
safety situation in the world making them seek holiday destinations in 
the Czech Republic.
The increased visitor rate in Liberec ZOO was also due to the attracti-

veness of newborn animals, namely the popular white tigers and also 
giraffes, red pandas and golden takins.
The increased economy output led to notable improvement of our 
founder’s financial situation, which projected itself in the release of in-
vestments after many years and increase of the funding for the years to 
come. Liberec Region also added Liberec ZOO as an item in its annual 
budget for the first time in 2016 and helped to reduce the inner debt in 
repairs of the premises entrusted to us by providing the amount of CZK 
1.5 million. Even in 2016 we engaged intensively in environmental pro-
tection, particularly protection of animals. We participated through their 
breeding within the framework of international conservation programs 
as well as supporting in-situ protection projects both in the Czech Re-
public and abroad. We also evolved our educational activities striving to 
create the best possible conditions for relaxing and cultural life of Liberec 
region inhabitants and tourists coming to visit us. You can learn about all 
the activities in my colleagues’ contributions. 
In the end I would like to thank all those who held their patronage over 
us and supported us in the whole year 2016. My greatest thanks name-
ly go to the founder, the statutory town of Liberec, the Ministry of the 
Environment of the Czech Republic, our major partners and many other 
institutions, companies and individuals who supported us materially, fi-
nancially or with their ideas. 
I would like to personally thank all my colleagues from Liberec ZOO as 
well as volunteers who help us. They contributed most in all the po-
sitive things which we did for the animals and people alike in 2016. 
All of you deserve my thank you!

MVDr. David Nejedlo
Animal doctor and first zoo clerk

A word of the director
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zaměstnanci ZOO Liberec
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Ředitel organizace
MVDr. Nejedlo David
Zoologické oddělení
Ambrožová Jitka, Aschenbrenner Václav, Bareš Aleš, Ing. Bolechová 
Petra, Bílková Kateřina, Delišová Lenka, Bc. Doležalová Marta, Drápa-
líková Soňa, Hamerník Tomáš, Ing. Hanel Jan, Honc Petr, Jakubička Mi-
lan, Jaroš Michal, Kestler Karel, Korábová Veronika, Koubovský Pavel, 
Krejčí Michal, Kříž Tomáš, Lochovská Kateřina, Makara Ján, Malá Re-
gina (MD), Ing. Melichar Lubomír, Bc. Ouhel Tomáš, Passianová Pavla, 
Plachká Kamila, Požárský Vlastimil, Rejlek Jan, Slavík Martin, Slavíková 
Nataša (MD), Mgr. Suchomelová Petra, Sysová Lenka Katharina, Šimo-
níková Šárka, Škorňa Pavel, Šušková Eva, Vaněček Radek, Vlčková Dag-
mar, Žďánský Tomáš
SEV DIVIZNA
Dědková Lenka, Ing. Havle Leoš, Hegrová Lucie, RNDr. Hudcová Alice 
(MD), Ing. Kočí Aleš, Nováková Miroslava, dipl.ek., Mgr. Pecinová Kate-
řina, Mgr. Stáňová Jolana, Šafaříková Zuzana, Ing. Štajnerová Eva, Vo-
háňková Marcela
Centrum pro zvířata v nouzi – ARCHA
Mgr. Čápová Lenka, Gavorová Markéta, Korbová Michaela (MD), Mu-
šutová Martina, Nováková Romana, Podolská Martina, Štěpančičová 
Martina, Volková Hana, Ing. Hancvenclová Ivana, Bc. Němečková Petra
Lidové sady
Ing. Damová Radmila, Dolní Miroslava, Fiala Jan, Haase Martin, Hořejší 
Zdeňka, Jiřík Josef, Kadlec Michal, Kosař Václav, Novotný Karel, Sedlo-
ňová Klára, Mgr. Šrámek Josef, Stand Radek, Štěpničková Jana, Štryn-
clová Vladimíra, Štrynclová Vlasta, Toman Michal, Valešová Zdeňka, 
Vírová Iveta, Vostřák Petr

Personální obsazení – Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace

Služby zákazníkům
Harničárová Marie, Košková Iva, Maryšková Lucie (MD), Maršálek Jiří, 
Máček Petr, Pražák Jiří, Pražáková Ludmila
Formanka
Baldová Kateřina, Brezinská Jana, Hartlová Petra, Havrdová Pavlína, 
Matoušová Jana, Müllerová Martina, Mužíková Lenka, Pimek Daniel, 
Poláková Marcela (MD), Radošinský Martin, Vondrák Michael, Šimková 
Pavla, Šiškinová Olga
Marketing
Mgr. Dostálová Edita, Ing. Dostálová Marta, MgA. Tesařová Barbara, 
Ing. Tesařová Lenka (MD)
Technické oddělení
Brodský Světoslav, Brožek Miroslav, Bursa Jiří, Diviš Pavel, Dolejší To-
máš, Fouque Petr, Hembera Karel, Chromý Miroslav, Kolouchová Mi-
luše, Kočí Antonín, Litera Radoslav, Lubij Zdeněk, Martinkovič Matej, 
Miřejovský Stanislav, Nejedlý Tomáš, Nekolová Radmila, Novák Milan, 
Pěček Pavel, Slavík Karel, Susser Libor, Šlechtová Stanislava, Ing. Špringl 
Radim, Štulíková Karla, Šulc Martin, Wágner Ota
Správa
Burešová Alena, Čukanová Adéla, Dostálová Ivana, Havlanová Věra, 
Holečková Andrea, Hřebenová Hana, Lieskovská Petra, Smutná Petra,  
Mgr. Sobotková Dana, Ing. Štillerová Karolína, Zajdová Romana
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Z činnosti dozorčí rady příspěvkové organizace Zoologická zahrada Liberec

Dozorčí rada ZOO Liberec měla v roce 2016 celkem 6 zasedání, která 
se konala vždy první pondělí v sudém měsíci 2016, v kanceláři ředitele 
ZOO Liberec, v sestavě: Bc. Vít Kyzlink – předseda
Mgr. Jiří Šolc, Mgr. Jaroslav Havelka, Pavel Felgr, Marek Pieter

První zasedání 1. 2. 2016 – bylo pojato jako bližší seznámení se se ZOO 
Liberec, příspěvkovou organizací (řídícími strukturami, jednotlivými di-
vizemi, svěřeným majetkem). 

Druhé zasedání 4. 4. 2016 – seznámení se s Roční uzávěrkou 2015
• Projednání Rozpočtu ZOO na rok 2016
• Plánovaná výběrová řízení 2016

Třetí zasedání 6. 6. 2016 – Organizace činnosti DR ZOO 
• Rozbor Výroční zprávy 2015
• Finanční report – leden/duben 2016
• Analýza vnitřního zadlužení organizace
• Plánované drobné investice 

Čtvrté zasedání 8. 8. 2016
• Finanční report za období duben – červenec 2016
• Strategie politiky ZOO za období 2016 – 2026
• Seznámení se s Zřizovací listinou příspěvkové organizace
• Systém sponzoringu ZOO
• Prohlídka ZOO

Páté zasedání 3. 10. 2016 – Zpráva ředitele ze zasedání Evropské aso-
ciace ZOO a akvárií
• Návrh rozpočtu na rok 2017
• Finanční report za období červenec – září 2016
• Připravovaná výběrová řízení a investice na rok 2017

Šesté zasedání 5. 12. 2016 – Strategie politiky ZOO v letech 2016–2026
• Finanční report za období září – listopad 2016
• Stav příprav Rozpočtu na rok 2017
• Připravovaná výběrová řízení v roce 2017

Za Dozorčí radu ZOO Liberec vypracoval: Bc. Vít Kyzlink

Schváleno členy: Mgr. Jiří Šolc
Mgr. Jaroslav Havelka 
Pavel Felgr
Marek Pieter

Zasedání DR byl vždy přítomen ředitel ZOO Liberec – MVDr. David 
Nejedlo, jako host byl pozván na 3. a 4. zasedání náměstek primátora 
PhDr. Mgr. Ivan Langr.
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levhart čínský, foto: J. Kubánek
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Rok 2016 v ZOO Liberec bude vzpomínán jako jeden z těch, kdy ná-
vštěvnost poměrně výrazně překročila dlouhodobé průměry. Valnou 
měrou tomu přispělo zoologické oddělení. Přitom není možné říci, že 
bychom dosáhli odchovů chovatelsky významnějších co do četnosti či 
atraktivity ve srovnání se sezonami předchozími. Znovu se však vrátil  
a zaúřadoval fenomén bílý tygr. Potřetí v historii oslavil Liberec odchov 
koťat bílé formy této velké kočky a potřetí to pro zoologickou zahra-
du znamenalo zvýšenou popularitu. Jakkoliv je tento taxon ochranář-
sky kontroverzní, pro zoo zdejších parametrů je jeho potenciál přilá-
kat návštěvníka stále neoddiskutovatelný a opakovaně potvrzený. Ve 
výsledku potom znamená i praktickou možnost starat se o druhy méně 
žádoucí (avšak ochranářsky naopak velmi významné) bez rizika ztráty 
atraktivity zookolekce jako celku.
Seznam odchovaných mláďat byl v roce 2016 zcela tradiční. Takini čínští 
(Budorcas bedfordi) rozmnožili stávající populaci o další čtyři jedince 
(odchovat se nakonec podařilo pouze tři), vícero porodů jsme zazname-
nali i u dalších druhů, konkrétně u nahurů modrých (Pseudois nayaur) 
2 mláďata, 4 kozorožce dagestánské (Capra cylindricornis) – mimocho-
dem, u tohoto druhu se v loňském roce narodilo jubilejní 100. mládě  
v místním chovu - 2 antilopy koňské (Hippotragus equinus), 2 vikuni (Vi-
cugna vicugna), po roce se opět zdařil i odchov pandy červené (Ailurus 
fulgens fulgens). Jistou raritou je narození klisničky zebry Chapmanovy 
(Equus quagga chapmani) s modrými duhovkami a světlými sliznicemi, 
což jsou znaky snížené pigmentace, tzv. leucismu. Mezi ptačími druhy 
potom vyniká odchov supů himálajských (Gyps himalayensis) ve spolu-
práci s ústeckou Zoo, rozmnožili se i orli východní (Haliaeetus pelagicus)  
a mládě odchoval také starý pár orlosupů bradatých (Gypaetus barba-
tus). Toto mládě bylo posléze v rámci reintrodukčního projektu za účasti 

kamer České televize vypuštěno v pohoří Sierra de Cazorla ve Španělsku.
Dařilo se i na úseku tropů. Odchovali jsme vzácného zoborožce tmavé-
ho (Anthracoceros malayanus), toka Deckenova (Tockus deckeni) nebo 
korunáče Sclaterova (Goura scheepmakeri), v sekci primátů potom kos-
many zakrslé (Callithrix pygmaea) a po delší době i paviány pláštíkové 
(Papio hamadryas).
Nejpopulárnějším odchovem roku 2016, tedy alespoň mezi návštěv-
níky, byla ale zmíněná koťata bílých tygrů (Panthera tigris). Z původ-
ních čtyř přežila první dny dvě, sameček později pojmenovaný Shankar  
a samička Maia. Během vrcholu návštěvnické sezony už byli oba malí ty-
gři běžně k vidění ve venkovních expozicích a budili značný zájem mezi 
širokou veřejností.
Běžný život mezi zvířaty ale nepřináší jen radosti. Tam, kde se rodí mlá-
ďata, zvířata přirozeně i hynou, a to jak v důsledku stáří, tak i nemo-
cí či traumat. Po dlouhých 23 letech strávených v místní expozici byla  
v důsledku zhoršujících se chronických potíží s hybností všech konče-
tin utracena historicky první liberecká klisna osla somálského (Equus 
africanus somaliensis) Seyla, dovezená v roce 1993 z chovné stanice 
Oberwil ve Švýcarsku. Během svého života porodila 8 hříbat a stala se 
tak zakladatelkou místního chovu tohoto kriticky ohroženého druhu. 
Symbolicky 1. ledna 2016 v ranních hodinách začal porod mláděte další 
ze stálic místních chovných skupin – 23leté samice žirafy Rothschildovy 
(Giraffa camelopardalis rothschildi) Nancy. Sameček vycházel na svět, 
bohužel, obrácenou polohou po zadních končetinách a samice jej ne-
dokázala spontánně vypudit. Přes veškerou snahu chovatelů se jej ne-
podařilo porodit živého.
Hned v úvodním měsíci roku jsme museli utratit též samce levharta 
obláčkového (Neofelis nebulosa). Do Liberce přišel v roce 2013 ze Zoo 

Zoologický úsek a chovatelská činnost



Praha v době tamních povodní a přes původní plán navrátit jej zpět 
okamžitě po rekonstrukci postiženého zařízení v domovské zoo, v Li-
berci po dohodě nakonec zůstal. Dožil se úctyhodných sedmnácti let. 
S jeho odchodem zmizel tento taxon, alespoň prozatím, z libereckých 
databází. Utracen byl i jediný zástupce nejmenšího chovaného druhu 
jelenovitých, pudu jižní (Pudu puda). Samec zapůjčený ze zoo Belfast 
musel být uspán pro zhoršující se stav spojený s luxací kyčelního klou-
bu. S návratem pudu do nově postaveného zařízení ale v následujících 
letech počítáme.
Stejným způsobem jsme v roce 2016 přišli i o další druh – postupně 
uhynuli oba vlci hřivnatí (Chrysocyon brachyurus) a na základě vyhod-
nocení předchozích zkušeností s jejich chovem pod Ještědem jsme se 
rozhodli o nová zvířata do stávajícího zařízení neusilovat.
Namísto nich osídlili pro letní sezonu uvolněnou expozici dva bratři vlka 
polárního (Canis lupus arctos) z olomouckého chovu. Na své cestě do 
nového působiště ve Francii byli čtyři měsíce vystavováni s velkým ná-
vštěvnickým ohlasem v naší zoo. V místních podmínkách však potvrdili 
původní předpoklad, že daná expozice je pro držení či dokonce chov 
podobného druhu s ohledem na parametry nevhodná a v budoucnu 
bude muset být rekonstruována pro potřeby jiných zvířat.
Pro zhodnocení genetické výbavy našich chovných skupin jsme ve 
zmiňovaném období realizovali i celou řadu zajímavých importů.  
O plemenné samce jsme doplnili stáda koz šrouborohých (Capra falco-
neri heptneri), nyal nížinných (Nyala angasii), urialů bucharských (Ovis 
bochariensis), sobů lesních (Rangifer tarandus fennicus) nebo nahurů 
modrých (Pseudois nayaur), chovná samice doplnila skupinu sambarů 
skvrnitých (Rusa alfredi), mladou samičkou byl též dopárován samec 
pižmoně grónského (Ovibos moschatus wardi).
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takin čínský, foto: J. Kubánek

kozorožec dagestánský / mláďata, foto: J. Ambrožová



Dovezli jsme také nového chovného samečka tamarína pinčího (Sagui-
nus oedipus), po dobu rekonstrukce tamního zařízení ubytovali skupinu 
kočkodanů zelených (Chlorocebus sabaeus) z hodonínské zoo, doplnili 
trio pelikánů skvrnozobých (Pelecanus philippensis) o další dvě samice, 
či získali samici čimanga horského (Phalcoboenus megalopterus). 
Chovatelská sezona jako taková by se tedy dala ve výsledku hodnotit 
jako standardní, nebyli jsme nuceni řešit žádné potíže přesahující běžný 
provoz. Za to patří můj osobní dík všem chovatelům, jejichž práce vždy 
zásadní měrou ovlivňuje úspěch či neúspěch zoo v očích návštěvníků, 
pravidelných i těch příležitostných.

Ing. Luboš Melichar
vedoucí zoologického oddělen

melichar@zooliberec.cz
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The Zoological Department: Summary for the 2016 Annual Report

Year 2016 will be remembered in Liberec ZOO as one of those when 
the visit rate rather significantly exceeded long-term average. The zoo-
logical department greatly contributed to this result, even though we 
had no breeding achievements which could be considered notable as 
regards numbers or attractiveness compared to the previous seasons. 
The white tiger phenomenon returned and made its mark again, thou-
gh. For the third time in its history Liberec celebrated successful bree-
ding of a white form of this big cat and for the third time it brought 
increased popularity of the ZOO. Although this taxon is controversial 
from the environmental point of view, for a zoo of the local parameters 
its potential of attracting visitors is still indisputable and repeatedly ve-
rified. As a result, this also gives us the practical ability to look after less 
attractive species (but very significant from the nature protection point 
of view) without the risk of jeopardizing attractiveness of our zoological 
collection as a whole.
The list of successfully bred animals was quite traditional in 2016. The 
current Golden Takin (Budorcas bedfordi) population increased by four 
more pieces (only three of whom finally survived), we also recorded 
multiple births of other species, particularly 2 Himalayan blue sheep 
(Pseudois nayaur) younglings, 4 East Caucasian turs (Capra cylindricor-
nis) – by the way – an anniversary 100th offspring of this species was 
born last year - 2 roan antelopes (Hippotragus equinus) and 2 vicuñas 
(Vicugna vicugna), and we also managed to successfully breed the red 
panda (Ailurus fulgens fulgens) after one year. The birth of Chapman’s 
zebra (Equus quagga chapmani) with blue pupils and light mucous 
membrane (these being the signs of reduced pigmentation, also called 
leucism) could be considered sort of a rarity. The most outstanding 
among bird species is our successful breeding of Himalayan griffon vul-

tures (Gyps himalayensis) in cooperation with Usti ZOO, Steller’s sea 
eagle (Haliaeetus pelagicus) and even an old bearded vulture couple 
(Gypaetus barbatus) brought up a new fledgling. This young bird was 
then released in the Sierra de Cazorla mountains in Spain within the 
framework of a reintroduction project in the presence of Czech TV 
cameras.
We were equally successful in the tropical section: We managed to suc-
cessfully breed the rare black hornbill (Anthracoceros malayanus), Von 
der Decken’s hornbill (Tockus deckeni) or the southern crowned pigeon 
(Goura scheepmakeri); in the monkey section we welcomed pygmy 
marmosets (Callithrix pygmaea) and young Hamadryas baboons (Papio 
hamadryas) were born after a longer time.
The most popular newly-breds of 2016, at least among the visitors, 
were the white tiger (Panthera tigris) cubs. Of the four originally born 
cubs two survived the first days – a male who was later named Shankar 
and a female called Maia. At the peak of the visitor season both young 
tigers could be seen in the outdoor exhibits and they attracted great 
attention of the wide public.
The ordinary life among animals does not bring happiness only. Where 
young animals are born, other animals naturally have to die both due to 
old age and because of illnesses or traumas. After long 23 years spent 
in the local exhibit the historically first Somali wild ass (Equus africa-
nus somaliensis) mare named Seyla brought to our zoo from Oberwil 
breeding station in Switzerland in 1993 had to be put down due to wor-
sening chronic problems affecting the mobility of all its limbs. During 
its life if gave birth to 8 foals and thus became the founder of the local 
program for breeding the critically endangered species. 
Another of the local breeding “stars” – 23-year-old Rothschild’s giraffe 



(Giraffa camelopardalis rothschildi) named Nancy – symbolically star-
ted labouring in the early hours of January 1st 2016. Unfortunately, the 
young male was coming to this world in a reversed position with hind 
legs first and the female failed to push it out spontaneously. Despite 
all the effort of the keepers the young animal did not survive the birth.
In the early months of the year we had to put down a male clouded leo-
pard (Neofelis nebulosa). It came to Liberec in 2013 from Prague ZOO 
at the time of its flooding and despite the original plan to send it back 
immediately after the rebuilding of the damaged facility in its home 
zoo, it was finally agreed that it would stay in Liberec. It lived until the 
respectable age of 17. With its passing, the taxon disappeared, at least 
for the time being, from Liberec database. We also had to put down 
the only representative of the smallest bred type of deer, the southern 
pudu (Pudu puda). The male borrowed from Belfast ZOO had to be put 
to sleep due to its deteriorating condition connected with hip joint di-
slocation. However, we have made allowance for the return of pudu to 
newly-built facilities in the years to come.
In the same way we lost another species in 2016 – both maned wolves 
(Chrysocyon brachyurus) died gradually and after assessing our pre-
vious experience with their breeding below mount Jested we decided 
not to endeavour to obtain new animals for the current facility.
The vacant exhibit was inhabited for the summer season by two Arctic 
wolf (Canis lupus arctos) brothers from Olomouc ZOO. They were ex-
hibited in our zoo for four months before moving to their new home 
in France and were greatly appreciated by our visitors. However, in the 
local conditions they quickly confirmed the original assumption that 
the given exhibit is unsuitable for keeping or even breeding similar spe-
cies with regards to its parameters and it will have to be rebuilt to meet 
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zebra Chapmanova / mládě, foto: L. Delišová



the needs of other animals in the future.
We also realized a wide range of very interesting imports in the peri-
od in question in order to improve the genetic stock of our zoo. We 
brought new stud males to our herds of Bukharan Markhor (Capra fal-
coneri heptneri), nyalas (Nyala angasii), Bukhara urials (Ovis bocharien-
sis), Finnish forest reindeer (Rangifer tarandus fennicus) or Himalayan 
blue sheep (Pseudois nayaur), a stud female was added to the herd of 
Visayan spotted deer (Rusa alfredi) and the male White-faced musko-
xen (Ovibos moschatus wardi) was also paired with a young female.
We also imported a new stud cotton-top tamarin (Saguinus oedipus), 
accommodated a troop of green monkeys (Chlorocebus sabaeus) from 
Hodonin ZOO until their facilities are rebuilt, added two more females 
to the trio of spot-billed pelican (Pelecanus philippensis) or obtained a 
mountain caracara (Phalcoboenus megalopterus) female. 
The breeding season result itself could be assessed as a standard one. 
We were not forced to deal with any problems exceeding standard ope-
ration. For this I would like to personally thank all the keepers whose 
work is always vital for success or failure of the zoo in the eyes of the 
visitors, both regular and occasional.

Ing. Luboš Melichar
Head of the zoological department

melichar@zooliberec.cz

lev berberský, foto: K. Lochovská

orel východní/mládě, foto: J. Kubánek
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Projekty ZOO Liberec ve světě  

Reintrodukce orlosupa bradatého
V roce 2016 to bylo třicet let, kdy se ZOO Liberec zapojila do projektu 
repatriace orlosupa bradatého, který byl z volné přírody téměř vyhu-
ben. V květnu roku 2016 bylo v oblasti Sierra de Cazorla ve španělské 
Andalusii vypuštěno již třinácté mládě tohoto druhu. Jednalo se o sa-
mičku narozenou v liberecké zoologické zahradě 9. 2. 2016 našemu za-
sloužilému chovnému páru, Boženě a Pištovi.
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Projekty ZOO Liberec ve světě 

Talarak 
S neziskovou organizací Talarak a jejím zakladatelem, ornitologem Pav-
lem Hospodářským, spolupracujeme již od roku 2009. Záchranné cent-
rum Talarak založené téhož roku na filipínském ostrově Negros úspěšně 
chová a rozmnožuje ohrožené druhy filipínského souostroví Visayas  
a kriticky ohrožené endemické druhy Filipín obecně. V roce 2016 se 
pracovníkům záchranného centra podařilo rozmnožit například zobo-
rožce světlohlavého, dvojzoborožce hnědavého, holuba negroského, 
bažanta palawanského, sambara skvrnitého či prase visajánské. V sou-
časné době je v centru Talarak chováno přibližně 40 druhů zvířat a více 
než 300 jedinců. 
Začátkem roku 2016 organizace přišla s novým projektem, jehož cílem 
je ochrana přirozeného habitatu chovaných zvířat a jejich následná re-
patriace. Z tohoto důvodu organizace koupila a oplotila 17 ha země-
dělské půdy, která se nachází na území národního parku The Northern 
Negros Natural Park s celkovou rozlohou 80 ha. Členové organizace ve 
spolupráci s odbornými botaniky tento pozemek znovu osadili ohro-
ženými endemickými a původními stromy a rostlinami, které budou 
sloužit i jako ukázka krásy a unikátnosti filipínské biodiverzity. Kromě 
těchto druhů zde byly vysázeny také vybrané ovocné stromy, které za-
jistí vhodný habitat pro budoucí plánované vypouštění vybraných dru-
hů zvířat.
V roce 2016 Pavel Hospodářský také zformoval speciální skupinu orni-
tologických odborníků (Sulu Hornbill Recovery Group), která si klade za 
cíl zachránit poslední populaci volně žijících zoborožců sulských. Podle 
posledního výzkumu experti odhadují, že stávající skupina těchto ptáků 
čítá okolo dvaceti jedinců a vyskytuje se pouze na filipínském ostrově 
Tawi Tawi ze souostroví Sulu.

Koncem roku 2016 organizace Talarak uzavřela smlouvu o spolupráci  
s dalším záchranným centrem a nadací na ostrově Negros (NFEFI Ne-
gros Forests and Ecological Foundation Inc.,) a 2. 11. 2016 nad ním pře-
vzala kompletní správu a tím i péči o dalších 140 endemických a ohrože-
ných jedinců. Již pod správou Talaraku bylo v tomto centru provedeno 
mnoho stavebních úprav, které mají zlepšit welfare chovaných zvířat  
a zvýšit komfort návštěvníků, zaměstnanců či dobrovolníků pracujících 
v centru. 
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záchranná stanice Talarak, foto: B. Tesařová

sázení stromů na ostrově Negros, foto: B. Tesařová



Save-Elephants 
V roce 2016 to bylo již 4 roky, kdy začala ZOO Liberec aktivně spolu-
pracovat s Arthurem F. Sniegonem – zakladatelem organizace Save-Ele-
phants, která se zabývá ochranou afrických slonů. Arthur F. Sniegon  
v centrální Africe doprovází strážce parků přímo při protipytláckém 
boji, vyjednává s pytláky a dealery a pomáhá tak zatýkat překupníky. 
V roce 2016 se organizaci také podařilo postavit další dva kilometry 
zábran z včelích úlů do vznikající sloní bariéry, která chrání křehkou ko-
existenci mezi místními zemědělci a chobotnatci. Sloni se včel panicky 
bojí a bariéra s úly jim tak zabraňuje vstoupit a zničit plodiny, které 
domorodci na svých polích pěstují. 
Další důležitou událostí roku 2016 byl dovoz již druhého speciálně 
vycvičeného detekčního psa, fenky Holybude, která pomáhá místním 
ochranářům v boji s překupníky se slonovinou a zvířecím kontraban-
dem. 
V České republice se členům Save-Elephants podařilo iniciovat další vy-
šetřování obchodníků se slonovinou, které vyústilo v zadržení velkého 
množství předmětů a trestnímu stíhání obžalovaných. 
Expertní skupina složená z několika specialistů z českých univerzit na-
dále pokračuje na vývoji tzv. „Kouzelného obojku“ – sloního obojku, jež 
dokáže detekovat zvuk střelby a poslat na centrálu protipytlácké ochra-
ny okamžitý signál s GPS polohou. To umožní strážcům národních parků 
dostat se rychle na místo činu a zadržet pytláky ještě předtím, než ublíží 
celému slonímu stádu. 

Projekty ZOO Liberec ve světě 

výsledek spolupráce / Čad, foto: Save-Elephnats, z.s.

práce na včelích úlech / Čad, foto: Save-Elephnats, z.s.
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Projekty ZOO Liberec ve světě 

Lestari 
S českou neziskovou organizací Lestari začala ZOO Liberec aktivně-
ji spolupracovat v roce 2016 a plynule tím navázala na dlouhotrvající 
podporu a spolupráci s indonéskou organizací ISCP (Indonesian species 
conservation program), jejíž ochranářské aktivity počátkem roku 2016 
převzala právě organizace Lestari.
Lestari se věnuje především problematice palmového oleje, který před-
stavuje jednu z největších ekologických problémů jednadvacátého sto-
letí, a to pak pomocí kampaně a osvěty v České republice, tak pomocí 
aktivit vyvíjených přímo v zemích, kde jsou ohrožovány vzácné ekosys-
témy. Prioritní oblastí je Indonésie, kde v současné době vede několik 
ochranářských a výzkumných projektů.
Začátkem roku 2016 byli členové organizace pozváni do několika pořa-
dů v České televizi, kde komentovali masivní požáry v Indonésii, jež byly 
jednou z největších ekologických katastrof 21. století. Zúčastnili se také 
mnoha veřejných přednášek, debat a osvětových akcí pro veřejnost. 
Součástí osvětových aktivit bylo také vydání tištěné brožury Palmanach. 
Lestari také během roku 2016 aktivně působilo v politické a státní sfé-
ře, a to především svou účastí na slyšeních Evropského parlamentu  
v Bruselu, účastí na debatách v Poslanecké sněmovně či účastí na me-
zinárodních konferencích.
Paralelně s aktivitami v České republice je organizace aktivní i v Indoné-
sii, kde v roce 2016 realizovala dva projekty Bangkaru. 

Projekty ZOO Liberec ve světě 

Projekt Bangkaru 
Společně s místní organizací HAkA se Lestari podílí na ochraně tropic-
kého ostrova s původním primárním deštným pralesem, který čelí vel-
kému nájezdu pytláků ať již za želvími líhněmi či za odchytem vzácných 
ptáků. V roce 2016 se členům organizace podařilo dopadnout a zatk-
nout gang pytláků a pašeráků želvích vajec a celou akci v Indonésii do-
statečně mediálně zpropagovat, a tím odstrašit případné další pytláky. 

odlesněná krajina s plantážemi palmy olejné / Indonésie

plody palmy olejné



Projekty ZOO Liberec ve světě 

The Kukang rescue program 
Kukang je indonéský název pro poloopici - outloně váhavého. Přes-
tože je tento druh podle červené knihy IUCN (International union for 
conversation of nature) považován za ohroženého vyhynutím, stále se 
jedná o jednoho z nejčastěji obchodovaných savců vůbec. Místní lidé si 
je často pořizují domů jako své domácí mazlíčky. Nelegální obchodníci  
a pytláci jim často vytrhávají zuby, aby nemohli pokousat své nové maji-
tele a stali se tak ještě vhodnějšími mazlíčky. Stresovaná zvířata násled-
ně často podléhají infekcím a nezřídka i smrti.
Pracovníci organizace Kukang ve spolupráci s místními úřady tyto je-
dince z klecí místních obyvatel zabavují a ukládají do záchranného  
a rehabilitační centra organizace ve vesnici Sibolangit, která se nachází 
přibližně 50 km od města Medan na ostrově Sumatra. Po důkladné re-
habilitaci a veterinární péči by měli být zdraví a životaschopní outloni 
váhaví vypuštěni zpět do volné přírody. V roce 2016 se organizaci po-
dařilo zabavit a odebrat 6 outloňů, kteří byli zařazeni do rehabilitačního 
procesu. 
Nedílnou součástí projektu je také šíření osvěty mezi místními obyvate-
li. Z tohoto důvodu organizace vede výuku angličtiny a ekologie, kterou 
navštěvuje 32 žáků. V tomto roce také zorganizovala sedm osvětových 
přednášek na vybraných školách v okrese Sibolangit pro celkem 340 stu-
dentů. Členové Kukangu týmu zároveň pracují s lidmi žijícími a působí-
cími přímo na hranicích s chráněným lesem a informují je o nelegálnosti 
soukromého chovu chráněných druhů zvířat. 
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outloň váhavý v reghabilitačním centru, foto: Lucie Čižmářová

osvětová přednáška o projektu, foto: Lucie Čižmářová



Kedjom-Keku 
V dubnu roku 2016 se ZOO Liberec stala partnerem projektu „Včela-
říme“ chráníme les v Kamerunu, který spravuje nezisková organizace 
Kedjom-Keku. Název organizace Kedjom-Keku je odvozen od názvu 
kamerunského domorodého kmene, který v překladu znamená “Lidé  
z lesa”. Les však na kamerunském severozápadě už skoro není, a proto 
členové organizace usilují o záchranu horského mlžného lesa, který je 
pro svou úrodnější půdu i životu příznivé klimatické podmínky pod vel-
kým tlakem místních. Proto patří mezi nejrychleji mizející biotopy na 
světě. Les je přitom důležitým (jediným) zdrojem pitné vody a domo-
vem stovek endemických druhů organizmů včetně nejohroženějšího 
poddruhu šimpanze, pan troglodytes ellioti. 
Aby nedocházelo k dalšímu drancování tohoto vzácného lesa, bylo po-
třeba nabídnout místním lidem alternativní způsob obživy. ZOO Libe-
rec se tedy zapojilo do projektu Včelařem v Kamerunu, protože právě 
včelaření patří mezi nejpřirozenější, nejjednodušší a nejověřenější lesu 
přátelské způsoby obživy.
Včelaření samo o sobě chrání i obnovuje původní lesy. Včely se totiž 
létají do lesa napást. Farmář si tak brzy uvědomí, že sázením stromů si 
zvýší produkci medu, a tím i zisk ze svého nového podnikání. Včely navíc 
v roli opylovačů přispějí i k větší produkci plodin na jeho poli.

Projekty ZOO Liberec ve světě 

farmář u včelího úlu / Kamerun, foto: Kedjom-Keku, z.s.

mlžný opar nad lesem / Kamerun, foto: Kedjom-Keku, z.s.
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Veterinární činnost v průběhu roku 2016

Veterinární službu v ZOO Liberec zajišťovala jako v předchozích letech 
Veterinární klinika Růžodol. Řada veterinárních úkonů byla spojena  
s preventivními zákroky při odchytu, přesunech a transportech zvířat. 
Jednotlivé druhy zvířat byly vakcinovány podle metodického pokynu 
Státní veterinární správy. Ze zajímavých klinických případů vybíráme.
U mláděte lachtana hřívnatého se objevilo průjmovité onemocnění  
a nechutenství. Problémy s příjmem potravy jsme zaznamenali v mi-
nulosti u mláďat lachtanů při odstavu a přechodu na krmení rybami. 
V tomto případě byla situace komplikována zánětlivým onemocněním 
zažívacího traktu. Mládě bylo léčeno antibiotiky a současně krmeno 
sondou speciální kašovitou směsí. Stav se upravil a brzy mládě začalo 
přijímat potravu normálně bez zavádění sondy.
Žirafa Nancy měla potíže s pohybem v souvislosti s deformitou a pře-
růstáním paznechtů. Zvíře bylo imobilizováno a po rentgenologickém 
vyšetření končetin byly paznehty upraveny. Po imobilizaci Nancy něko-
lik dní špatně přijímala potravu. Důvodem mohlo být zhmoždění čelisti 
při neúspěšném pokusu o postavení po narkóze. Po aplikaci analgetik 
a antiflogistik se stav postupně upravil. Potíže s pohybem se úpravou 
paznehtů vyřešily. V průběhu roku se stav opakoval a zvíře bylo imobili-
zováno ze stejného důvodu ještě jednou.
Mláďata bílých tygrů jevila příznaky avitaminózy B1. Pozorovali jsme 
zhoršenou koordinaci pohybu a změněné postavení hlavy. S podobnými 
problémy jsme se setkali u předchozích mláďat bílých tygrů. Mláďatům 
jsme podali injekčně vitamíny skupiny B. Potíže po několika aplikacích 
postupně vymizely.
U tapíra jsme řešili respiratorní onemocnění. Spolu s antibiotickou clo-
nou byly podány kortikoidy a expektorancia. Tapír se jako vzorně spolu-
pracující pacient postupně z onemocnění zotavil.

Šimpanzí samice Tessan utrpěla kousnou ránu spodního pysku. Část 
pysku musela být odstraněna vzhledem k nedostatečnému krvení.  
S ohledem na chybějící část jsme sešili ránu pouze pozičními stehy.  
Z následného vyšetření vyplynulo, že kdyby sutura byla vedena jinak, 
bylo by možné tvar pysku uspokojivě rekonstruovat. Původní stehy byly 
odstraněny a v rámci téže narkózy byl pysk sešit znovu. Druhá sutura, 
kdy jsme šili zvlášť sliznici, svalovinu a kůži, dávala mnohem lepší naději 
na zhojení takřka v původní podobě. Kůže byla sešita intradermálním 
stehem, který u většiny živočišných druhů dostatečně brání zvířeti ste-
hy odstranit. Na šikovnost šimpanze to ale nestačilo. Usilovná snaha 
o odstranění stehů byla z velké části úspěšná. Přesto se rána nakonec 
zhojila nad očekávání dobře. V rámci imobilizace jsme současně pro-
vedli odběr vzorků k biochemickému a hematologickému vyšetření. 
Současně byla samice vyšetřena sonograficky. V době vyšetření samice 
březí nebyla. Následně dostávala samice antibiotika foukačkou, což je  
u šimpanzů vždy velice dramatické.
Asi za měsíc byly obě samice imobilizovány v souvislosti s vyšetřením 
reprodukčních orgánů pracovníky IZW z Berlína. Významné odchylky od 
normálu nebyly zjištěny. V minulosti byly samicím aplikovány antikon-
cepční implantáty. Tyto implantáty je třeba po uplynutí tří let odstranit, 
což ve všech případech nebylo úspěšné. Je pravděpodobné, že rezidua 
látek mohou reprodukční cyklus stále negativně ovlivňovat.
Zebra Chapmanova při transportu utrpěla zranění nosu. Zranění se ne-
hojilo a v místě zranění se utvořil absces a píštěl. Zvíře bylo imobilizo-
váno, nekrotická tkáň odstraněna a do rány byl zaveden drén. Tímto 
ošetřením se problém postupně vyřešil. Odstranění drénu a sutury bylo 
možné již jenom v lehké sedaci.
Ve skupině šimpanzů jsme postupně řešili další zranění. Kousná rána 



ruky u samce Teddyho. Teddy vyrostl bez matky v rodině ošetřovatelů. 
Z tohoto důvodu je možné provádět některé zákroky bez celkové an-
estezie. Opakovaná dezinfekce rány punkce abscesu a celková aplikace 
antibiotik vedla k výraznému zlepšení a posléze úplnému vyléčení rány. 
Bohužel zvolená antibiotika způsobila i nežádoucí komplikace. Teddy 
dostal průjem zřejmě v souvislosti s poškozením mikroflory střev anti-
biotiky. Aplikovaná probiotika vedla k zlepšení.
2,0 kozorožci dagestánští byli vyřazeni z plemenitby. Vzhledem k tomu 
že klasická kastrace a nedostatek androgenů může u některých druhů 
vyvolat změny vzhledu a chování, byla zvolena vasectomie. Obě zvířata 
byla odchycena, převezena na operační sál a teprve tam uvedena do 
celkové anestezie. Tento postup zajišťoval minimalizaci zátěže zvířete 
prolongovanou narkózou. Zákroky proběhly bez komplikací. Oba samci 
se brzy zhojili.
Šimpanzí samice Ingrid utrpěla zranění kousnutím nad pravým nadočni-
covým obloukem. Oteklé měkké tkáně překrývaly oko natolik, že neby-
lo možné posoudit, jestli došlo i k poranění oka, nebo jestli oko zůstalo 
ušetřeno. Zvažovali jsme imobilizaci zvířete, ale vzhledem ke zlepšení po 
aplikaci antibiotik jsme od celkové anestezie upustili. Antibiotika i u to-
hoto zvířete vyvolala silný průjem, který se dařilo upravit probiotiky.
Shetlandský pony hříbě trpělo silnými kolikovými bolestmi. Na základě 
klinických příznaků byl stav vyhodnocen jako vážný. Po aplikaci analge-
tik, spasmolytik a antibiotik se stav zlepšil. Zvířeti byla podána opakova-
ná infuze a celkový zdravotní stav se upravil. 
Během roku jsme provedli řadu odchytů zvířat za účelem přesunů  
a odběrů vzorků v rámci prevence.

 MVDr. Vladimír Jurek
externí veterinář ZOO Liberec

samice šimpanze, foto: V. Jurek

zebra Chapmanova po veterinárním zásahu, foto:  V. Jurek
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lachtan hřivnatý, foto J. Mikoláš
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Stavy zvířat v ZOO Liberec – 2016 / Census of Animals – 2016

1. 1. 2016 31. 12. 2016

druhy

Species

jedinci

Specimens

druhy

Species

jedinci

Specimens

Savci (Mammalia) 56 226 54 243

Ptáci (Aves) 73 309 68 296

Plazi (Reptilia) 19 69 22 61

Ryby (Pisces) 7 108 7 108

Bezobratlí (Invertebrata) 4 121 4 121

Celkem (Total) 159 833 155 829
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Roční statistika stavu zvířat a zařazení druhů v chovných a ochranných programech

Savci (Mammalia) 226/56 243/54 2/1 58/10 49/12 108/23 73/17 206/43
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alpaka
Vicugna pacos 2.0     2.0

antilopa koňská
Hippotragus equinus 1.5 2.0   1.0 2.5 • •

bodlinatka egyptská
Acomys cahirinus 0.0.2     0.0.2 •

buvolec běločelý
Damaliscus pygargus phillipsi 4.4 0.1   4.1 0.4 • •

fretka
Mustela furo 0.1     0.1

gibon bělolící
Nomascus leucogenys 2.1.2 0.0.1   1.0 1.1.3 • • • •

irbis
Uncia uncia 1.1     1.1 • • • •

kočka cejlonská
Prionailurus rubiginosus phillipsi 1.1     1.1 • • • •

kočka domácí
Felis catus 3.3     3.3
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Roční statistika stavu zvířat a zařazení druhů v chovných a ochranných programech

Savci (Mammalia)
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kočkodan zelený
Chlorocebus sabaeus    1.3.2   1.3.2 • •

kosman zakrslý
Callithrix pygmaea pygmaea 1.3 1.1.2   0.2 2.2.2 • •

koza domácí
Capra hircus 1.4 2.0    3.4

koza domácí - kamerunská
Capra hircus 0.1     0.1

koza šrouborohá
Capra falconeri heptneri 2.3  2.2  1.1 3.4 • • •

kozorožec dagestánský
Capra cylindricornis 5.9 2.2   2.0 5.11 • •

králík domácí - zakrslý
Oryctolagus cuniculus v. edulis 1.2.4     1.2.4

kůň domácí - mini appaloosa
Equus caballus 1.2 2.0    3.2

kůň domácí - shetlandský pony
Equus caballus 1.1 1.0 1.0  1.0 2.1
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Savci (Mammalia)
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lachtan hřivnatý
Otaria byronia 1.2     1.2 • •

lemur černý
Eulemur macaco 4.0     4.0 • • • •

lev berberský
Panthera leo leo

2.0
     2.0 • •

levhart čínský
Panthera pardus japonensis 1.1     1.1 • • • •

levhart obláčkový
Pardofelis nebulosa 1.0    1.0  

makak lví
Macaca silenus 3.2.1     3.2.1 • • • •

mangabej žlutobřichý
Cercocebus chrysogaster 3.0     3.0 • • •

mangusta tmavá
Crossarchus obscurus 3.1    2.0 1.1 •

muntžak malý
Muntiacus reevesi 3.3 2.2    5.5 •

Roční statistika stavu zvířat a zařazení druhů v chovných a ochranných programech
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Savci (Mammalia)
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nahur modrý
Pseudois nayaur 8.3 3.0 1.0  7.0 5.3 • • •

nosál červený
Nasua nasua 2.1     2.1 •

nyala nížinná
Tragelaphus angasii 2.4  1.0  0.1 3.3 • •

osel somálský
Equus africanus somalicus 3.6 1.0   2.1 2.5 • • • •

osmák degu
Octodon degus 0.0.3     0.0.3 •

ovce domácí - kamerunská
Ovis aries aries 0.3     0.3

panda červená
Ailurus fulgens fulgens 4.2 1.1   2.1 3.2 • • • •

pavián pláštíkový
Papio hamadryas 2.8 0.1    2.9 • •

pes domácí
Canis familiaris 0.1     0.1

Roční statistika stavu zvířat a zařazení druhů v chovných a ochranných programech
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Savci (Mammalia)
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pes domácí - německý ovčák
Canis familiaris 1.0     1.0

pižmoň grónský
Ovibos moschatus wardi 1.0  0.1   1.1 • • •

pudu jižní
Pudu puda 1.0   1.0   

rys karpatský
Lynx lynx carpaticus 1.1     1.1 • • • •

sambar skvrnitý
Rusa alfredi 1.3  0.1   1.4 • • •

slon indický
Elephas maximus bengalensis 0.2     0.2 • • •

sob karelský
Rangifer tarandus fennicus 0.2  1.0   1.2 • •

surikata
Suricata suricatta 4.1 5.6   4.6 5.1 •

šimpanz
Pan troglodytes 2.2     2.2 • • •

Roční statistika stavu zvířat a zařazení druhů v chovných a ochranných programech
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Savci (Mammalia)
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takin čínský
Budorcas taxicolor bedfordi 3.6 2.1   1.2 4.5 • • •

tamarín pinčí
Saguinus oedipus 0.1  1.0   1.1 • • • •

tapír jihoamerický
Tapirus terrestris 1.0  1.0   2.0 • • •

tygr - bílá forma
Panthera tigris 1.1 1.1    2.2 • •

urial bucharský
Ovis orientalis bocharensis 2.3  1.0  1.0 2.3 •

velbloud dvouhrbý - domácí
Camelus bactrianus 1.2     1.2 •

vikuňa
Vicugna vicugna 2.4 1.1  0.1  3.4 • • • •

vlk arktický
Canis lupus arctos

 
  4.0  4.0  

vlk hřivnatý
Chrysocyon brachyurus 1.1   1.0 0.1  

Roční statistika stavu zvířat a zařazení druhů v chovných a ochranných programech
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Savci (Mammalia) 226/56 243/54 2/1 58/10 49/12 108/23 73/17 206/43
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zebra bezhřívá
Equus quagga borensis 1.3     1.3 •

zebra Chapmanova
Equus quagga chapmanni 1.6 1.1 0.2  0.4 2.5 •

ženetka skvrnitá
Genetta tigrina 0.1     0.1 •

žirafa Rothschildova
Giraffa camelopardalis roth.

1.4
  0.1   1.5 • •

Roční statistika stavu zvířat a zařazení druhů v chovných a ochranných programech

rys karpatský, foto: K. Bílková makak lví / mládě, foto: K. Bílková
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Ptáci (Aves) 21/6 52/12 5/3 175/45 32/11 294/66
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amadina Gouldové
Chloebia gouldiae 0.0.1     0.0.1 •

amazoňan zelenolící
Amazona viridigenalis 1.1     1.1 • • •

ara hyacintový
Anodorhynchus hyacinthinus 1.1     1.1 • • •

bažant Edwardsův
Lophura edwardsi 1.2    0.1 1.1 • • • •

bažant obecný korejský
Phasianus colchicus karpowi 1.2   0.1  1.1 •

bažant palavánský
Polyplectron napoleonis 1.1     1.1 • • •

bažant zlatý
Chrysolophus pictus 1.1 0.0.5    1.1.5 •

berneška bělolící
Branta leucopsis 2.0    2.0  

berneška havajská
Branta sandvicensis 1.1    1.1  

Roční statistika stavu zvířat a zařazení druhů v chovných a ochranných programech
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Ptáci (Aves)
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bulbul zahradní
Pycnonotus barbatus

0.1
     0.1 •

čimango falklandský
Phalcoboenus australis

1.1
     1.1 • •

čimango horský
Phalcoboenus megalopterus

1.1
  0.1   1.2 • •

čimango žlutohlavý
Milvago chimachima

1.1
     1.1 • •

holub nikobarský
Caloenas nicobarica

4.3
 0.0.2   1.0 3.3.2 • •

holub rudoprsý
Gallicolumba crinigera

2.2.1
   0.1  2.1.1 • •

holub šedohlavý
Leptotila plumbeiceps

2.1
     2.1 •

hrdlička čínská
Streptopelia chinensis chinensis

0.0.5
     0.0.5 •

hrdlička madagaskarská
Streptopelia picturata

0.1
     0.1

Roční statistika stavu zvířat a zařazení druhů v chovných a ochranných programech
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Ptáci (Aves)
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husa císařská
Anser canagicus 2.0     2.0 •

husa labutí
Anser cygnoides 2.0     2.0 •

jeřáb černokrký
Grus nigricollis    0.1   0.1 • • •

jestřáb lesní
Accipiter gentilis 0.2    0.1 0.1 • • •

kachna laysanská
Anas laysanensis 2.1.2   2.1 0.0.2  

kachnička mandarinská
Aix galericulata 2.1.4    1.0 1.1.4 •

kajka mořská
Somateria mollissima

0.1
     0.1 •

káně lesní
Buteo buteo 2.4     2.4 • •

korunáč novoguinejský
Goura scheepmakeri 2.3 0.0.1   0.1 2.2.1 • • •

Roční statistika stavu zvířat a zařazení druhů v chovných a ochranných programech
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Ptáci (Aves)
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labuť černá
Cygnus atratus

1.2
    1.2  

labuť velká
Cygnus olor

3.0
     3.0 •

leskoptev purpurová
Lamprotornis purpureus

1.1
     1.1 •

loskuták posvátný
Gracula religiosa

1.1
     1.1 • •

majna Rothschildova
Leucopsar rothschildi

2.1
     2.1 • • •

nandu Darwinův
Pterocnemia pennata pennata

2.1
     2.1 • • •

nestor kea
Nestor notabilis

2.1
 2.2   0.1 4.2 • • •

orel bělohlavý
Haliaeetus leucocephalus

1.1
 1.0 0.1   2.2 • •

orel jestřábí
Hieraaetus fasciatus

2.4
   0.1  2.3 • •

Roční statistika stavu zvířat a zařazení druhů v chovných a ochranných programech
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Roční statistika stavu zvířat a zařazení druhů v chovných a ochranných programech

Ptáci (Aves)
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orel královský
Aquila heliaca

5.4
   0.1 1.1 4.2 • • •

orel křiklavý
Aquila pomarina

5.5
   1.1  4.4 • • •

orel mořský
Haliaeetus albicilla

2.1
     2.1 • • • •

orel nejmenší
Hieraaetus pennatus

2.2.1
     2.2.1 • •

orel skalní
Aquila chrysaetos

2.1
     2.1 • • •

orel stepní
Aquila nipalensis

1.1
     1.1 • •

orel východní
Haliaeetus pelagicus

3.3
 2.1   2.1 3.3 • • •

orlosup bradatý
Gypaetus barbatus aureus

2.2
 0.0.1   0.0.1 2.2 • • •

papoušek vlnkovaný
Melopsittacus undulatus

1.1
     1.1 •
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Ptáci (Aves)
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pelikán bílý
Pelecanus onocrotalus

9.7
 0.0.3  0.1 4.1.2 5.5.1 •

pelikán skvrnozobý
Pelecanus philippensis

0.3
  0.2 0.1  0.4 •

plameňák - hybrid
Phoenicopterus sp.

0.0.1
     0.0.1 •

plameňák kubánský
Phoenicopterus ruber

2.2.1
    1.0 1.2.1 • •

plameňák růžový
Phoenicopterus roseus

9.12.9
 0.0.1  0.1.1 0.2.2 9.9.7 • •

puštík bělavý pobaltský
Strix uralensis liturata

1.1
     1.1 • • •

puštík bradatý
Strix nebulosa lapponica

1.1
     1.1 • •

raroh lagar
Falco jugger

 
  0.1 0.1   

satyr Cabotův
Tragopan caboti

0.1
  2.0  1.0 1.1 • • • •

Roční statistika stavu zvířat a zařazení druhů v chovných a ochranných programech
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Roční statistika stavu zvířat a zařazení druhů v chovných a ochranných programech

Ptáci (Aves)
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satyr obecný
Tragopan satyra

1.1
 0.0.2    1.1.2 • •

satyr Temminckův
Tragopan temminckii

1.1
    1.1  

sovice sněžní
Nyctea scandiaca

0.1.1
     0.1.1 • •

sup himálajský
Gyps himalayensis

 
  1.1   1.1 • •

sup hnědý
Aegypius monachus 1.1     1.1 • • •

sup mrchožravý
Neophron percnopterus 1.1     1.1 • • •

toko Deckenův
Tockus deckeni

3.2
 2.0    5.2 • •

toko šedý
Tockus nasutus

1.1
    1.1  

toko žlutozobý
Tockus flavirostris

1.1
     1.1 •
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tučňák Humboldtův
Spheniscus humboldti 3.3.2     3.3.2 • • •

turako červenokorunkatý
Tauraco erythrolophus 1.1     1.1 • • •

turako chocholatý
Tauraco persa

1.1
    1.1  

výr velký
Bubo bubo

1.1
  1.1   2.2 • • •

výreček bělolící
Ptilopsis leucotis 1.1 1.0 1.0   3.1 • •

výreček filipínský
Otus megalotis 1.1     1.1 • •

zebřička pestrá
Taeniopygia guttata 0.2.48     0.2.48 •

zoborožec kaferský
Bucorvus leadbeateri 2.1    1.0 1.1 • •

zoborožec křiklavý
Ceratogymna bucinator 1.1    1.0 0.1 •

Roční statistika stavu zvířat a zařazení druhů v chovných a ochranných programech
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Ptáci (Aves) 304/71 320/74 21/7 47/12 4/2 177/46 34/11 312/71
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zoborožec rýhozobý
Penelopides panini 1.0  0.1   1.1 • • •

zoborožec šedolící
Ceratogymna brevis 1.1     1.1 •

zoborožec tmavý
Anthracoceros malayanus

1.1.2
 0.0.3    1.1.5 • • •

zoborožec vrásčitý
Aceros corrugatus

1.1
     1.1 • • •

Roční statistika stavu zvířat a zařazení druhů v chovných a ochranných programech

výr velký západosibiřský, foto: J. Kubánek zoborožec šedolící, foto: J. Kubánek



42

Plazi (Reptilia) 2/1 0/0 0/0 32/15 0/0 28/9
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felzuma madagaskarská
Phelsuma madag. kochi 1.2     1.2 • •

gekon obrovský
Gekko gecko 0.0.4     0.0.4

hroznýšovec duhový
Epicrates cenchria cenchria

1.1
     1.1 •

chameleon jemenský
Chamaeleo calyptratus 1.1.2     1.1.2 •

krajta mřížkovaná
Python reticulatus 1.1     1.1 •

krajta zelená
Morelia viridis 1.1     1.1 • •

krátkokrčka novoguinejská
Elseya novaeguineae 1.2     1.2 •

krokodýl čelnatý
Osteolaemus tetraspis 1.1     1.1 • •

mabuja
Mabuya macularia 0.0.8 0.0.8

Roční statistika stavu zvířat a zařazení druhů v chovných a ochranných programech
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Plazi (Reptilia)
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psohlavec hnědý
Corallus hortulanus 0.1     0.1 •

scink šalomounský
Corucia zebrata 1.0     1.0 •

tilikva scinkovitá
Tiliqua scincoides   0.1   0.1

trnoještěr kozí
Acanthosaura capra 0.0.12   0.0.5 0.0.7  

užovka amurská
Elaphe schrencki 0.0.1     0.0.1

varan antracitový
Varanus beccarii   1.2   1.2 •

varan modrý
Varanus macraei 1.0.1     1.0.1 •

varan smaragdový
Varanus prasinus 2.0     2.0 •

želva anámská
Mauremys annamensis 0.2     0.2 • •

Roční statistika stavu zvířat a zařazení druhů v chovných a ochranných programech
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Plazi (Reptilia) 2/1 0/0 0/0 32/15 0/0 28/9
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želva bahenní
Emys orbicularis 0.0.2     0.0.2 • •

želva korunkatá
Hardella thurjii   3.0   3.0 • •

želva nádherná
Trachemys scripta elegans 2.8.4    0.0.4 2.8 •

želva ostruhatá
Centrochelys sulcata 1.1    0.1 1.0 • •

želva uhlířská
Chelonoidis carbonaria   0.2   0.2 •

Roční statistika stavu zvířat a zařazení druhů v chovných a ochranných programech

varan modrý, foto: K. Bílková krajta mřížkovaná, foto: J. Kubánek
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Ryby (Pisces) 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 78/2
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kapr obecný
Cyprinus carpio

 
     0.0.75 •

kapr obecný - nishikigoi
Cyprinus carpio

 
     0.0.3 •

krunýřovec
Ancistrus sp.

 
     0.0.3

pancéřníček kropenatý
Megalechis thoracata

 
     0.0.1

plata skvrnitá
Xiphophorus maculatus

 
     0.0.10

tlamovec
Melanochromis sp.      0.0.15

živorodka duhová
Poecilia reticulata

 
     0.0.1

Chov zvláště chráněných druhů živočichů podle zákona č. 114/1992 Sb.
jestřáb lesní (Accipiter gentilis) 1 puštík bělavý pobaltský (Strix uralensis liturata) 2
orel křiklavý (Aquila pomarina) 8 rys karpatský (Lynx lynx carpaticus) 2

orel mořský (Haliaeetus albicilla) 3 výr velký (Bubo bubo) 4
orel skalní (Aquila chrysaetos) 3 želva bahenní (Emys orbicularis) 2

Roční statistika stavu zvířat a zařazení druhů v chovných a ochranných programech
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Roční statistika stavu zvířat a zařazení druhů v chovných a ochranných programech

Ostatní 108/7 108/7 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 78/2
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stopkoocí 
Stylommatophora 1/1     1/1

achatina žravá 0.0.1

Achatina fulica rodatzi

švábi 
Blattaria 60/1 60/1

šváb smrtihlav
Blaberus craniifer

 
     0.0.60

brouci 
Coleoptera

60/2
     60/2

zlatohlávek
Eudicella schultzeorum

 
     2.3.15

zlatohlávek smaragdový
Chlorocala africana  0.0.40
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osel somálský / mládě, foto: J. Mikoláš
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Marketing a komunikace

Zhodnocení roku
Rok 2016 by se dal vyhodnotit jako návštěvnicky jeden z nejúspěšněj-
ších za posledních deset let. Určitě zejména díky počasí, které výletům 
do zahrady přálo, ale také díky snahám marketingového oddělení při-
pravovat pro své návštěvníky zajímavé akce a aktivity. Opět proběhla 
řada již tradičních událostí, oslav, setkání, ale jako každý rok, se objevilo 
i několik novinek. To všechno dohromady nám přivedlo do zoologické 
zahrady, Lidových sadů, Archy, Divizny a Formanky rekordní počet ná-
vštěvníků, a to 479.168, počet návštěvníků samotné zoologické zahrady 
narostl na 389.889 osob.

Zážitkový program Ošetřovatelem v zoo
I v tomto roce platilo, že program Ošetřovatelem v ZOO patří mezi nej-
oblíbenější produkt nakupovaný přes e-shop. Nárůst zájemců o zážit-
kovou aktivitu vzrostl oproti roku 2015 o 64,5 %, na 158 zrealizovaných 
programů. I nadále platí, že se jedná o velmi oblíbený dárek pro spolu-
pracovníky, rodinné příslušníky a přátele. K nejvíce vytíženým úsekům  
v průběhu celého roku patřil úsek slonů, šelem a opů. Většina účastníků 
programu velmi oceňovala osobní přístup ošetřovatelů i rozsáhlé vědo-
mosti a znalosti o chovaných zvířatech. Pochvalné maily a ocenění ne-
byly výjimkou. Koncept samotného programu nedošel žádných změn,  
i nadále zprostředkovává klientům možnost zažít pracovní den chovate-
le exotických zvířat v zoologické zahradě, vyzkoušet si přípravu krmiva  
a úklid ubikací a další ošetřovatelské aktivity.

Setkání s ošetřovateli
Každý rok od června do září měli návštěvníci možnost setkávat se osob-
ně s ošetřovateli ze všech úseků a dozvědět se zajímavosti ze života 

zvířat i jejich chovu. Tato setkání probíhala ve všední dny v předem sta-
novených hodinách.

ZOOObjektiv
V roce 2016 jsme pokračovali v již tradičním a osvědčeném způsobu 
komunikace s přáteli a podporovateli ZOO – ZooObjektiv se konal pra-
videlně po celý rok. Komentáře a informace ze života zoologické za-
hrady zprostředkované hlavními zoology patří k oblíbeným večerním 
akcím. Návštěvníci i zaměstnanci ZOO měli – tak jako v předchozích 
letec - další možnost, jak si popovídat o tom, co se v zoo a u zvířat 
děje nového. ZooObjektiv má už několikaletou tradici a těší se stále 
větší oblibě. Setkání probíhá vždy druhou středu v měsíci od 18:00 
a je vhodným využitím přednáškové místnosti v budově ZOOEXPO. 

Nové aktivity
Ke sportovně laděným akcím z roku 2015 (závody dračích lodí) jsme  
v roce 2016 – opět ve spolupráci s Rypsport Agency - přidali 1. ročník 
benefičního závodu „Jarní běh kolem ZOO“ na podporu slonů. Něko-
lik kategorií závodů přivedlo na start přímo k ZOO 214 běžců. Úspěšná 
akce určitě stojí za zopakování.
V roce 2016 jsme již podruhé uspořádali zootábor pro děti. SEV – DIVIZ-
NA ve spolupráci s Motyčkovic klikou připravilo celotýdenní program 
pro děti od 6 do 12 let s denní přítomností dětí v areálu zoologické 
zahrady, zázemím v R-klubu a stravováním v restauraci Formanka.  
V šesti týdenních turnusech se vystřídalo celkem 144 spokojených dětí. 

Známé osobnosti, které nás navštívily
I v roce 2016 navštívily ZOO Liberec známé tváře ze světa sportu a umě-



lecké scény. Na oslavy Dne Země dorazil věhlasný liberecký rapper Pau-
lie Garand, aby přivítal dva samečky takina čínské jménem John Woo  
a Sien. Velikou událost, a to narození mláďat bílých tygrů, nám pomoh-
ly oslavit postavičky oblíbené napříč generacemi – Spejbl a Hurvínek.  
K nim se přidali ještě zástupci hokejového týmu Bílí tygři Liberec a zá-
roveň vítězové Prezidentského a Masarykova poháru – Dominik Laka-
toš, Lukáš Derner, Michal Plutnar. A v neposlední řadě se v ZOO Liberec  
u příležitosti Mezinárodního dne zvířat pokřtila i mláďata pandy čer-
vené – sameček Bhalu a samička Kaala, jejichž kmotry se stali Jakub 
Albrecht a Markéta Tallerová, herci z divadla F. X. Šaldy.

Vědomostní soutěž ZOORiskuj
Uspořádali jsme další, již šestý ročník vědomostní soutěže pro žáky 
druhých stupňů základních škol a nižších stupňů víceletých gymnázií –  
ZOORiskuj. Jako obvykle soutěž proběhla ve dvou kolech, kdy se 
nejprve zúčastnily všechny přihlášené týmy tzv. rozřazovacího kola  
(18. 3.), ze kterého vzešlo šest finálových týmů. Ty se pak o měsíc později  
(6. 4.) utkaly v závěrečném kole a porovnaly své vědomosti o zoologické 
zahradě, chovaných zvířatech, ekologii i udržitelném rozvoji. 
Prvního kola se zúčastnilo 87 týmů z 24 škol z celého Libereckého kraje. 
Vzhledem k velkému počtu účastníků byl počet postupujících do finá-
le zvýšen na osm týmů. Do finále tedy postoupili zástupci z pěti škol: 
Podještědské gymnázium (2 týmy), Gymnázium F. X. Šaldy, ZŠ Oblačná 
(3 týmy), ZŠ Křižanská, ZŠ Vrchlického. Vítězi se stali žáci ze ZŠ Oblačná.

Web a sociální sítě
Webové stránky po modernizaci v roce 2015 patří k základnímu marke-
tingovému komunikačnímu kanálu pro komunikaci s širokou veřejností. 

soutěžící žáci při ZOORiskuj, foto: marketing

49

křtiny bílých tygřat se Spejblem a Hurvínkem, foto: J. Kubánek



Návštěvnost webu vzrostla na 219.611 uživatelů, což znamenalo v roce 
2016 1.111.807 zobrazení stránek ZOO. Nejvíce návštěvníků webu je z 
Prahy (30%) a z Liberce (27,5%). Ještě více využívanou platformou pro 
sdílení zajímavých událostí, fotek i videí byl Facebook. Fanouškovskou 
základnu na Facebooku se podařilo v roce 2016 rozšířit na necelých 40 
tisíc lidí. Stále platí, že naše příspěvky na FB sledují převážně ženy, a to 
nejvíce z Prahy a Liberce. 

Elektronický obchod
Elektronický obchod nabízel i letos dárky a poukazy v několika kategori-
ích. Nakupující mohli celoročně vybírat v kategoriích Suvenýry ze ZOO, 
Suvenýry ze světa, Výrobky Snow Leopard Trust, Etnopředměty z Burkiny 
Faso, Vstupenky do ZOO a Dárkové poukazy. V roce 2016 jsme vyřídili 
285 objednávek. Jako tradičně největší nápor e-shop zaznamenal v před-
vánočním čase. Nejčastější položkou nákupu přes e-shop nadále zůstává 
Zážitkový program a dárkový poukaz na vstupenku do zoologické zahrady.

Výběr z akcí ZOO Liberec
28.–31.1.  Za jedničky a dvojky do ZOO
6. 2. Ples ZOO
8.–12.2.  Komentované prohlídky
16. 3.  ZOORiskuj – rozřazovací kolo
24. 3. a 27. 3.  Velikonoční zdobení a velikonoční enrichment
23. 4.  Den Země
28. 4.  Den seniorů
11. 5. a 14. 5.  Orienační běh v zoo a benefiční běh okolo zoo 
21.5.  Křtiny tygřat 
28. 5. Den dětí 
3. 6.  Den s Preciosou 
4. 6.  Projektový den
9. 6.  Den bez bariér
17. a 18. 6.  Závody dračích lodí 
25. 6. S Světový den zvířat
30. 6. a 1. 2.  Za jedničky a dvojky do ZOO 
12. 8.  Mezinárodní den slonů
15.–19. 8.  Etnořez
1. 10.  Světový den zvířat a Den partnerů 
12. 10.  Den bez bariér
13. 10.  Den pro seniory 
26. a 27. 10.  Strašidelná zoo
5. 12.  Mikulášská zoo 
15. a 22. 12.  Adventní zoo
4., 17., 22. 12.  Adventní komentované prohlídky
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letní den v zoo, foto: J. Kubánek



2016 2015 2014

ZOO Liberec 389.889 326.979 332.525

Zoologická zahrada,  
příspěvková organizace* 479.168 416.951 414.230

Návštěvnost zoo v roce 2016

* zahrnuje ZOO Liberec, ARCHA Liberec, SEV DIVIZNA Liberec, Lidové 
sady Liberec

Ing. Marta Dostálová
vedoucí oddělení marketingu

dostalova.marta@zooliberec.cz
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publikum křtin mláďat bílých tygrů, foto: V. Černý

společné foto partnerů a sponzorů ZOO Liberec, foto: marketingz akce Strašidelná zoo, foto: marketing



Dobrovolníci v ZOO LIBEREC

letní den v zoo, foto: J. Kubánek

Skupina dobrovolnic pracuje v Zoo Liberec již od roku 2007 a v součas-
né době má 8 členek. Především v sezóně byly dobrovolnice k vidění 
v areálu zahrady, kde kromě toho, že nejen dohlížely na řád a pořádek 
v areálu, poskytovaly informace o časovém harmonogramu akcí, krme-
ní chovaných zvířatech či zajímavostech o nich. 
Jejich nezanedbatelnou aktivitou, významnou a oblíbenou, byla vý-
roba enrichmentových prvků do expozic zvířat. Vyrobily je například 
pro malá tygřata, jako dárek k narozeninám lvů nebo lachtaní samičky 
Amálky. K vidění jsou i např. u paviánů či šimpanzů. V rámci tzv. dílniček 
si jednoduché enrichmentové prvky mohly zkusit vyrobit i děti.  
Pomoc dobrovolníků je při akcích v zoo samozřejmostí. Celkově odpra-
covaly bez nároku na odměnu přes 800 hodin.

lachtan hřivnatý, foto: D. Sobotková

z akce strašidelná zoo, foto: D. Sobotková

velikonoční dílna, foto: D. Sobotková vánoční dílna, foto: D. Sobotková
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tygr-bílá forma / mládě, foto: J. Mikoláš
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Rozvaha příspěvkové organizace ZOO Liberec k 31. 12. 2016 – aktiva (v Kč)

Číslo položky Název položky
Syntetický 

účet

1 2 3 4

ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ
MINULÉ

BRUTTO KOREKCE NETTO

AKTIVA 455 561 668 170 250 213 285 311 455 287 558 244

A. Stálá aktiva 409 462 500 170 146 472 239 316 028 249 964 564
I. Dlouhodobý nehmotný majetek 1 266 174 1 049 882 216 292 301 442

2. Software 13 382 500 212 500 170 000 297 500
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 18 602 503 602 503 0 0
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 19 238 821 234 879 3 942 3 942
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 41 42 350 0 42 350 0

II. Dlouhodobý hmotný majetek 408 196 326 169 096 590 239 099 736 249 663 122
1. Pozemky 31 11 328 875 0 11 328 875 11 322 496
3. Stavby 21 354 771 983 137 240 903 217 531 080 226 915 781
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 22 26 781 794 17 111 541 9 670 254 11 164 896
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 28 14 744 146 14 744 146 0 0
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 42 569 528 0 569 528 259 948

B. Oběžná aktiva 46 099 168 103 741 45 995 427 37 593 680
I. Zásoby 27 364 758 0 27 364 758 25 930 139

2. Materiál na skladě 112 1 037 647 0 1 037 647 1 673 895
8. Zboží na skladě 132 877 644 0 877 644 593 251

10. Ostatní zásoby 139 25 449 466 0 25 449 466 23 662 993
II. Krátkodobé pohledávky 3 443 167 103 741 3 339 426 1 877 984

1. Odběratelé 311 1 309 641 31 896 1 277 745 1 021 937
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 310 794 0 310 794 122 910
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 0 0 0 15 700
9. Pohledávky za zaměstnanci 335 50 0 50 0

13. Daň z příjmů 341 0 0 0 0
15. Daň z přidané hodnoty 343 31 493 0 31 493 0
29. Náklady příštích období 381 437 124 0 437 124 337 840
31. Dohadné účty aktivní 388 1 208 515 0 1 208 515 264 371
32. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 145 551 71 846 73 705 115 227

III. Krátkodobý finanční majetek 15 291 243 0 15 291 243 9 785 557
9. Běžný účet 241 13 731 427 0 13 731 427 8 457 386

10. Běžný účet FKSP 243 418 556 0 418 556 196 290
15. Ceniny 263 254 096 0 254 096 206 436
16. Peníze na cestě 262 274 898 0 274 898 198 237
17. Pokladna 261 612 266 0 612 266 727 208
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Rozvaha příspěvkové organizace ZOO Liberec k 31. 12. 2016 – pasiva (v Kč)

Číslo položky Název položky Syntetický 
účet

1 2

ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ MINULÉ

PASIVA 285 311 455 287 558 244

C. Vlastní kapitál 276 477 108 279 384 719
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 264 561 163 273 442 532

1. Jmění účetní jednotky 401 181 062 849 188 369 424
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 82 780 103 84 354 897
7. Opravy minulých období 408 718 211 718 211

II. Fondy účetní jednotky 11 836 991 5 942 187
1. Fond odměn 411 666 711 666 711
2. Fond kulturních a sociálních potřeb 412 495 313 260 301
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 413 871 739 871 739
4. Rezervní fond z ostatních titulů 414 863 560 1 330
5. Fond reprodukce majetku (investiční fond) 416 8 939 668 4 142 105

III. Výsledek hospodaření 78 954 0
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 78 954 0

D. Cizí zdroje 8 834 347 8 173 525
II. Dlouhodobé závazky 552 906

8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 552 906 0
III. Krátkodobé závazky 8 281 441 8 173 525

1. Krátkodobé úvěry 281 0 500 000
5. Dodavatelé 321 1 984 711 2 445 657
7. Krátkodobé přijaté zálohy 324

10. Zaměstnanci 331 119 737 81 753
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 45 942 37 461
12. Sociální zabezpečení 336 897 533 774 917
13. Zdravotní pojištění 337 384 693 332 171
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 250 672 198 542
17. Daň z přidané hodnoty 343 217 014
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 96 000 0
34. Výdaje příštích období 383 1 560
35. Výnosy příštích období 384 527 411 786 882
36. Dohadné účty pasivní 389 1 033 129 499 977
37. Ostatní krátkodobé závazky 378 2 941 613 2 297 592
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Výkaz zisků a ztráty příspěvkové organizace ZOO Liberec k 31. 12. 2016 0 – náklady (v Kč)

Číslo položky Název položky Syntetický 
účet

1 2 3 4
ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ OBDOBÍ

Hlavní činnost Hospodářská 
činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost

A. NÁKLADY CELKEM 83 917 957 23 357 172 87 248 465 18 739 499

 I. Náklady z činnosti 83 894 424 23 357 171 87 195 301 18 739 499

1. Spotřeba materiálu 501 13 619 596 7 162 662 15 723 129 5 880 611

2. Spotřeba energie 502 5 358 254 1 183 627 5 040 193 1 210 574

4. Prodané zboží 504 0 2 309 886 0 1 344 771

8. Opravy a udržování 511 1 995 146 212 829 2 785 843 96 364

9. Cestovné 512 488 167 0 355 638 0

10. Náklady na reprezentaci 513 107 160 0 105 989 0

12. Ostatní služby 518 12 435 165 1 428 787 14 692 310 1 002 584

13. Mzdové náklady 521 26 071 411 8 036 313 24 506 373 6 365 782

14. Zákonné sociální pojištění 524 8 677 302 2 447 486 8 077 011 2 058 436

15. Jiné sociální pojištění 525 145 302 33 628 143 053 26 875

16. Zákonné sociální náklady 527 1 619 367 366 598 1 364 774 316 216

18. Daň silniční 531 0 8 684 0 8 423

20. Jiné daně a poplatky 538 26 564 0 30 090 0

22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0 0 0 0

23. Jiné pokuty a penále 542 49 0 0 0

26. Manka a škody 547 6 900 4 520 0 0

28. Odpisy dlouhodobého majetku 551 11 090 489 0 12 046 320 0

33. Tvorba a zúčtování opravných položek 556 0 0 60 650 0

35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 381 935 162 009 446 244 429 223

36. Ostatní náklady z činnosti 549 1 871 617 142 1 817 683 -360

II. Finanční náklady 23 533 1 52 203 0

2. Úroky 562 2 094 0 1 560 0

3. Kurzové ztráty 563 21 439 1 50 643

 V. Daň z příjmů 0 0 961 0

1. Daň z příjmů 591 0 0 961 0
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Spotřeba materiálu 20 782 258,42 Kč
48,54 % celkové spotřeby materiálu tvoří krmiva, steliva 10 087 544,08 Kč
30,53 % tvoří nákup surovin - služby zákazníkům ve výši 6 344 340,50 Kč
10,51 % nákup všeobecného materiálu 2 185 229,65 Kč
10,42 %  ost. náklady (mat. na opravy, nářadí, PHM, drobný maj. do 3 tis. Kč, ochranné pomůcky, kancelářské potřeby) 2 165 044,19 Kč

Spotřeba energie 6 541 881,16 Kč
37,74 % celkové spotřeby energií tvoří elektrická energie 2 468 666,33 Kč
22,40 % vodné 1 465 509,99 Kč
39,86 % plyn 2 607 704,84 Kč

Opravy a udržování 2 207 974,97 Kč
72,15 % všech oprav činí opravy a údržba nemovitého majetku 1 592 957,28 Kč
27,85 % opravy a údržba movitého majetku 615 017,69 Kč

Ostatní služby ve výši 13 863 952,46 Kč
45,26 % služeb tvoří pořady Lidových sadů, hudební kurzy, projekty, pronájmy atd. 6 275 151 ,50 Kč
8,92 % stočné 1 236 317,76 Kč
15,21 % služeb vynaložených na propagaci 2 109 089,38 Kč
4,28 % poplatky za veterinární služby 593 774,26 Kč
26,32 % ostatní služby, např. revize, program. služby, doprava, telekomunikace, bankovní poplatky atd. ve výši 3 649 619,56 Kč

Mzdové náklady 34 107 724 Kč
93,95 % mzdové náklady 32 044 400 Kč 
5,85 % ostatních osobních nákladů 1 994 209 Kč
0,20% náhrada mzdy za pracovní neschopnost 69 115 Kč

Rozbor nákladů:
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Výkaz zisků a ztráty příspěvkové organizace ZOO Liberec k 31. 12. 2016 – výnosy (v Kč)

Číslo položky Syntetický 
účet

1 2 3 4

ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ OBDOBÍ

Hlavní činnost Hospodářská 
činnost Hlavní činnost Hospodářská  

činnost

B. VÝNOSY CELKEM 83 148 197 24 205 886 87 156 896 18 831 067

I. Výnosy z činnosti 36 668 801 23 968 165 37 205 504 18 826 572

1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 4 200 0 111 217 0

2. Výnosy z prodeje služeb 602 35 876 546 17 402 042 35 173 384 14 198 763

3. Výnosy z pronájmu 603 0 1 522 035 0 1 586 026

4. Výnosy z prodaného zboží 604 0 4 591 540 0 2 593 969

9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 0 0 0 0

14. Výnosy z prodeje dlouhodob.hmotného majetku 646 91 500 0 0 0

12. Výnosy z prodeje materiálu 644 21 832 0 10 716 0

16. Čerpání fondů 648 0 0 1 834 492 0

17. Ostatní výnosy z činnosti 649 674 723 452 547 75 695 447 814

II. Finanční výnosy 10 963 144 21 202 4 496

2. Úroky 662 10 417 0 4 109 0

3. Kurzové zisky 663 546 144 17 094 4 496

IV. Výnosy z transferů 46 468 434 237 577 49 930 190 0

2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 672 46 468 434 237 577 49 930 190 0

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

1. Výsledek hospodaření před zdaněním -769 760 848 714 -90 608 91 569

2. Výsledek hospodaření běžného účetního období -769 760 848 714 -91 569 91 569
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Výnosy z prodeje služeb 53 278 587,81 Kč
65,50 % vlastních výnosů tvoří tržby z prodeje vstupného za celou organizaci ZOO 34 895 503,53 Kč
25,38 % tržby za stravování ve výši 13 523 520,02 Kč
2,90 % tržby za parkovné 1 546 214,26 Kč
2,11% tržby za reklamu 1 122 639,43 Kč
4,11 % ostatní tržby, např. zážitkové programy, semináře, výukové programy SEV DIVIZNA, umístění zvířat ARCHA 2 190 710,57 Kč

Ostatní výnosy z činnosti 1 127 269,94 Kč
75,88 % ostatní výnosy z činnosti 855 389,91 Kč
24,12 % pojistná plnění 271 880,03 Kč

Výnosy z transferů 46 706 010,85 Kč
67,39 % výnosů z transferů příspěvek na provoz od zřizovatele 31 476 000 Kč 
23,98 % příspěvek na odpisy 11 201 030,96 Kč (vč. doplatku odpisů za rok 2015 110 542,- x odvod odpisů 9 374 000 Kč)
8,63 % granty a dotace ze státního rozpočtu - Podpora nadregionál. veřejných služeb Liberecký kraj 1 500 000,-, MŽP 812 413 Kč
SFŽP 819 056,99, Úřad práce 360 510 Kč , další dotace a účelové příspěvky od Libereckého kraje a SM Liberec 536 999,90 Kč

Hospodaření Zoologické zahrady Liberec za rok 2016 skončilo kladným hospodářským výsledkem ve výši 78 954,36 Kč.

Rozbor výnosů
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Rozbor nákladů příspěvkové organizace ZOO Liberec (v Kč)

Rozbor nákladů 2016 Účet Hlavní 
činnost

Hospodářská 
činnost Celkem

Spotřeba materiálu 501 13 619 596 7 162 662 20 782 258

Ostatní služby 518 12 435 165 1 428 787 13 863 952

Mzdové náklady 521 26 071 411 8 036 313 34 107 724

Zákonné sociální pojištění 524 8 677 302 2 447 486 11 124 788

Odpisy dlouhodobého majetku 551 11 090 489 0 11 090 489

Ostatní náklady 16 305 917

Náklady celkem 107 275 129

Rozpad ostatních nákladů

Spotřeba energie 502 5 358 254 1 183 627 6 541 881

Prodané zboží 504 0 2 309 886 2 309 886

Opravy a udržování 511 1 995 146 212 829 2 207 975

Cestovné 512 488 167 0 488 167

Náklady na reprezentaci 513 107 160 0 107 160

Jiné sociální pojištění 525 145 302 33 628 178 930

Zákonné sociální náklady 527 1 619 367 366 598 1 985 965

Daň silniční 531 0 8 684 8 684

Jiné daně a poplatky 538 26 564 0 26 564

Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0 0 0

Jiné pokuty a penále 542 49 0 49

Manka a škody 547 6 900 4 520 11 420

Tvorba a zúčtování opravných položek 556 0 0 0

Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 381 935 162 009 543 944

Ostatní náklady z činnosti 549 1 871 617 142 1 871 759

Úroky 562 2 094 0 2 094

Kurzové ztráty 563 21 439 1 21 439

Ostatní náklady celkem 16 305 917

20 %  spotřeba materiálu
13 %  ostatní služby
32 %  mzdové náklady
10 % zákonné sociální pojištění
10 %  odpisy dlouhodobého majetku
15 %  ostatní náklady

20 %

13 %

32 %

10 %

10 %

15 %
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Rozbor výnosů příspěvkové organizace ZOO Liberec (v Kč)

Rozbor výnosů 2016 Účet Hlavní 
činnost

Hospodářská 
činnost Celkem

Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 4 200 0 4 200

Výnosy z prodeje služeb 602 35 876 546 17 402 042 53 278 588

Výnosy z pronájmu 603 0 1 522 035 1 522 035

Výnosy z prodaného zboží 604 0 4 591 540 4 591 540

Výnosy z prodeje dlouhodob.hmotného 
majetku 646 91 500 0 91 500

Výnosy z prodeje materiálu 644 21 832 0 21 832

Ostatní výnosy z činnosti 649 674 723 452 547 1 127 270

Úroky 662 10 417 0 10 417

Kurzové zisky 663 546 144 690

Výnosy vybraných místních vládních insti-
tucí z transferů 672 46 468 434 237 577 46 706 011

Výnosy celkem 107 354 083

49,6 %

4,3 %

43,5 %

49,6 % výnosy z prodeje služeb
1,4 % výnosy z pronájmu
4,3 % výnosy z prodaného zboží
1,1 % vstatní výnosy z činnosti
43,5 výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů
0,1 % výnosy z prodeje vlastních výrobků, uroky, kurzové zisky
 výnosy z prodeje dlouhodob.hmotného majetku, 
 výnosy z prodeje materiálu



Investice v tis. Kč

Zdroje 18 896

Počáteční stav 4 142

Investiční příspěvek od zřizovatele 3 500

Investiční dary 164

Odpisy DM 11 090

Čerpání 9 956

Odvod odpisů zřizovateli 9 374

Financování investičních potřeb 582

Konečný stav 8 940

Investice za rok 2016 (v Kč)
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antilopa koňská, foto: M. Krejčí
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Přehled dárců a poskytnutých finančních darů za rok 2016 (v Kč)Investice za rok 2016 (v Kč)

dar pro ZOO  186 551,09
Nadace Preciosa  100 000,00
Radtke Rolf  54 050,00
Fuchs Alexandr  50 000,00
Heureka Shopping, s.r.o.  50 000,00
Kozderová Marie  50 000,00
Centropol Energy, a.s.  35 000,00
Odbory Kovo MB, s.r.o.  20 000,00
Karlovský Filip  15 000,00
Tiplová  15 000,00
Tomanová Kateřina  12 500,00
Sysel Pavel  10 500,00
Armex Energy, a.s.  10 000,00
Bleierová Dita  10 000,00
Hrubý Martin  10 000,00
Motyčkovic klika, z.s  10 000,00
Rožánek Petr  10 000,00
Sparkasse Oberlausitz  10 000,00
Teplárna Liberec, a.s.  10 000,00
Vozka František  10 000,00
ZŠ Dobiášova, Liberec  9 610,00
Kučerová Violeta  9 500,00
Liberecké království  9 050,00
Bauhaus, k.s.  9 000,00
Kruta Pavel  9 000,00
Pavlů Ladislav  9 000,00
Primasped, s.r.o.  9 000,00
Zika Radim  9 000,00
MŠ Pod peřinkou Jablonec nad Nisou  8 000,00

PJ Art Production, s.r.o.  8 000,00
ZŠ a MŠ Barvířská, Liberec  8 000,00
Nováková Jindřiška  7 500,00
Adamec Tomáš  7 000,00
Draslarová Dana  7 000,00
Macháčková Jitka  7 000,00
Tůmová Helena  7 000,00
Cejpová Irena  6 500,00
Special Guard International, s.r.o.  6 500,00
HUDY sport, a.s.  6 000,00
Novotná Blanka  6 000,00
Novotná Jana  6 000,00
Petrášek Tomáš  6 000,00
Vyčítalová Irena  6 000,00
Černý Ondřej  5 500,00
Dům mládeže Liberec  5 300,00
Adamčíková Veronika  5 000,00
Ambulance dětské kardiologie  5 000,00
Aron house, s.r.o  5 000,00
Černá Helena  5 000,00
Ficzová Ivana  5 000,00
Frantová Ivana  5 000,00
Kykalová Marcela       5 000,00
PLASTON Lebeda & syn, s.r.o.  5 000,00
Šormová Hana  5 000,00
Vaňousová Ivana  5 000,00
Veselá Petra  5 000,00
Kurilla Jan  4 500,00
Mlejnková  4 500,00
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Štícha Milan  4 500,00
Zyderová Jana  4 200,00
Burza Robert  4 000,00
Deanová Rita  4 000,00
Handelová Monika  4 000,00
Jadrný Josef  4 000,00
Javorská Markéta  4 000,00
Kubcová Darina  4 000,00
Kubelka Karel  4 000,00
Lékárna U Orla, s.r.o.  4 000,00
Machač Rudolf  4 000,00
Marxová Jitka  4 000,00
Memory Crystal, s.r.o  4 000,00
Merija Consult, s.r.o.  4 000,00
MŠ Září  4 000,00
Novotný Roman  4 000,00
Polák Petr  4 000,00
Povšíková Zuzana  4 000,00
Rosa Vladimír  4 000,00
Šajbenová Aneta  4 000,00
Štefková Dagmar  4 000,00
Šulc Vaclav  4 000,00
Veselá Kateřina  4 000,00
Vorel Filip  4 000,00
ZŠ 28.října, Česká Lípa  4 000,00
ZŠ Husova, školní družina Liberec  4 000,00
Geppertová Adéla  3 700,00
Forero Mora Mario A.  3 600,00
Bohatec Milan  3 500,00

Čálková Marie  3 500,00
Kirschová Dagmar  3 500,00
Kučera Pavel  3 500,00
Kyselá Lenka  3 500,00
Machonská Jana  3 500,00
Pachtová Veronika  3 500,00
Šimík Bohumír  3 500,00
Sportovní klub Jěštěd  3 300,00
Hykšová Jana  3 000,00
Jánský Jan  3 000,00
Karkosová Ivana  3 000,00
Košková Martina  3 000,00
Krejčíř Vladimír  3 000,00
KSM Castings CZ, a.s.  3 000,00
Lysáková Dana  3 000,00
Močkovi Lenka a Pavel  3 000,00
Myslil Viktor  3 000,00
Ouředníková Zuzana  3 000,00
Pikousová Jana  3 000,00
Piroutek Vladimír  3 000,00
Robětín Karel  3 000,00
Tarabová Alena  3 000,00
Tomáš Aleš  3 000,00
ZŠ Dr. Edvarda Beneše  3 000,00
Šimková, ZŠ Česká  2 800,00
Čemeryš Tomáš  2 600,00
Doubek Karel  2 500,00
Hejnová Klára  2 500,00
Koťátková Petra            2 500,00

Přehled dárců a poskytnutých finančních darů za rok 2016 (v Kč)
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Koutník Lukáš  2 500,00
Otta Jiří  2 500,00
Stieber Matouš  2 500,00
Šikolová Martina  2 400,00
Zwierzová Markéta  2 400,00
MŠ Dětská Liberec  2 130,00
Brožík Michal  2 000,00
Brzorádová Nina  2 000,00
Čálek Oldrich  2 000,00
Čermáková Lucie  2 000,00
Dovrtělová Milena  2 000,00
Jetmarová Zuzana  2 000,00
Krajská nemocnice Liberec, a.s.  2 000,00
Krupková Simona  2 000,00
Kunclová Kristýna  2 000,00
Michálková Lenka  2 000,00
Peterek Tomáš  2 000,00
Pražáková Veronika  2 000,00
Pšenička Radek  2 000,00
Rozkovec Jiří  2 000,00
Salát Jakub  2 000,00
Saunaproject, s.r.o.  2 000,00
Spolek rodičů a přátel dětí školy při ZŠ Švermova  2 000,00
Šmákal Petr  2 000,00
Švecová Eva  2 000,00
Tasařová Barbora  2 000,00
Kotková Irena  1 800,00
Studnička Vítězslav  1 600,00
Čermáková Pavla    1 500,00

Ducháčová Marie  1 500,00
Fišerová Radka  1 500,00
Hronová Marcela  1 500,00
Knotová Lucie  1 500,00
Konrátová Anna  1 500,00
Podrazská Alexandra  1 500,00
Staud Zdeněk  1 500,00
Šimová Michaela  1 500,00
Vaněk Aleš  1 500,00
Vanerová Jana  1 500,00
Vnoučková Kateřina  1 500,00
Vojtíšková Jana  1 500,00
ZŠ T. G. Masaryka  1 400,00
Petrovský Ondřej  1 345,00
Billa Plaza Jana Vránková  1 300,00
Pohanková Magdalena  1 200,00
Žižka Lukáš  1 200,00
Kratochvílová Lada  1 100,00
Svobodová Helena  1 100,00
Bednařiková Věra  1 000,00
Blahová Jaroslava  1 000,00
Brozková Dagmar  1 000,00
Brůna Petr  1 000,00
Coufal Jaroslav  1 000,00
Dnebovská Tereza  1 000,00
Fialová Kateřina  1 000,00
Formanová Gabriela  1 000,00
Hladíková Blanka  1 000,00
Hofmannová Pavla  1 000,00

Přehled dárců a poskytnutých finančních darů za rok 2016 (v Kč)
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Hovorka Jiří       1 000,00
Hovorka Vít        1 000,00
Humličková Petra  1 000,00
Jandová Dana  1 000,00
Jasso Ladislav  1 000,00
Kopecký  1 000,00
Košková Bohumila  1 000,00
Maštalka Jiří  1 000,00
Maštálková Andrea  1 000,00
Paterová Lenka  1 000,00
Pavelková Jana  1 000,00
Půta Josef      1 000,00
Schovancová Petra  1 000,00
Smarzová Věra  1 000,00
Stach Petr  1 000,00
Šamša Vladimír  1 000,00
Šedivý Jaroslav  1 000,00
Šmíd Michal  1 000,00
Štiborová Miroslava  1 000,00
Štrynclová Jiřina  1 000,00
Štychová Jana  1 000,00
Tomáš Jiří  1 000,00
Zmatlíková Klára  1 000,00
Žuček Jan  1 000,00
Hocká   800,00
Nevyhoštěný Vladimír   800,00
Strnadová Zuzana   800,00
Stejskalová Monika   600,00
Bestová Táňa   500,00

Branková Tereza   500,00
Havířová Petra   500,00
Mazánek Lubomír   500,00
Svatá Naďa   500,00
Šimek Jiří   500,00
Vaculíková Juliana   500,00
ZŠ Kobyly   500,00
ZŠ Sokolovská   500,00
Ptáčková Kristýna   400,00
Popelka Jiří   300,00
Prauš Petr   300,00
Zikmundová Eva   300,00
Horská Judita   250,00
Buronová Zuzana   200,00
Jakubcová Eva   200,00
Kovář Stanislav   200,00
Roháček Vladimír   200,00
Zachoval Ladislav   200,00
Bartošová Alena   100,00
Šlapetová Tereza   100,00
CELKEM  1 263 486,09

Děkujeme všem dárcům, kteří přispívají ZOO Liberec!
Velmi si vážíme každého příspěvku. 

Zajdová Romana
vedoucí ekonomického oddělení

zajdova@zooliberec.cz

Přehled dárců a poskytnutých finančních darů za rok 2016 (v Kč)
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lev berberský,  foto: J. Mikoláš
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Technické oddělení a údržba v roce 2016

Vážení čtenáři výroční zprávy za rok 2016, v následujícím textu si dovo-
lujeme předložit informace a souhrn činností, které technické oddělení 
v roce 2016 vykonávalo, nebo se na nich podílelo. Technické oddělení 
je především podporou ostatním oddělením při zajištění jejich provozu 
a plnění daných funkcí a úkolů. Vzhledem k pestrosti činností jednotli-
vých oddělení a úseků ZOO Liberec byly i výkony a práce technického 
oddělení velmi různorodé. Hlavním cílem bylo udržení areálů a jejich 
součástí ve stavu, komfortním pro chovaná zvířata, bezpečným a upra-
veným pro návštěvníky. 
V průběhu roku probíhaly veškeré revize a kontroly, které byly zajiště-
ny v součinnosti s externími dodavateli těchto služeb, včetně školení  
a kontroly dodržování BOZP. 
Chronologie prací byla vždy dána aktuálním ročním obdobím a aktuální 
potřebou. Níže je popsán loňský rok a práce v částech roku, které dané 
roční období charakterizovaly.
 
Zima – boj s kůrovcem a zprovoznění stezky podél jezera, úpravy  
v pavilonu tropů
V zimních měsících roku 2016 byla zahájena menší oprava pavilonu 
tropů, kde byla opravena vrchní partie záhonů a celý pavilon byl omyt 
a vyčištěn. Opraven byl bazén pod vodopádem včetně hydroizolací  
s vrchní vrstvou imitující skálu.
V souvislosti s těmito pracemi jsme v areálu ZOO zaznamenali poměrně 
rozsáhlou kůrovcovou kalamitu. Vzrostlé stromy ve skalnatém terénu 
nad jezerem a v části v blízkosti ulice Sovova byly napadeny kůrovcem. 
Bylo nutné zajistit povolení a provést těžbu zasaženého dřeva. Dřevěná 
kulatina byla odvezena na katr. Zahrada tak získala řezivo, ze kterého 
se opravila například část oplocení návštěvnické stezky směrem k vý-

chodu u Labutího jezírka. Další část řeziva našla uplatnění jako dřevěná 
výplň na ohradu pro poníky. Větve byly štěpkovány a tato dřevní hmota 
byla odvezena pro mulčování. Dále byly provedeny náhradní výsadby  
a zrealizovány dřevěné ochrany kolem stromů. Nicméně kůrovce se 
nám zcela porazit nepodařilo a další práce budou pokračovat v násle-
dujících letech.
Jaro – odpočinková zóna, lokální předlažby areálu, stěna u paviánů, 
bazén šelem
Louka pod hlavním vstupem se od jara stala místem zastavení. V její 
prostřední části se podařilo vybudovat jednoduchou dětskou zónu  
s přírodními herními prvky. Plocha byla olemována parkosy a díky pomo-
ci Technických služeb města Liberce byla dovezena štěpka na dopadové 
plochy. Byly osazeny bukové a dubové kmeny a několik žulových kamenů. 
Hlavní atrakcí se stal skok do dálky. Další herní prvky přibudou v roce 2017.
Ve spodní části areálu proběhly lokální opravy komunikací a určitých 
částí kanalizace. Terasa u vyhlídky nad lachtany byla přeložena z důvo-
du sedání a propadu dlažby. 
V expozici pavilonu šelem proběhla oprava protékajícího bazénu a ex-
pozičního potoka.
Do hlavní sezony byl postaven menší altánek u jezera. Stávající altán 
nad výběhem pandy červené byl opraven a natřen.
V dětském koutku byla zahájena oprava potůčku u fontán, která se pro-
vozně během letní sezony osvědčila. Další pokračování oprav začalo po 
ukončení sezony v dětském koutku.
Prováděly se také průběžně zahradnické práce pro nastartování růstu 
rostlin.
Léto – Vypuštěný bazén lachtanů, přestavba „15“, ohrada pro poníky
O tom, že lidská hloupost připraví ostatní návštěvníky o zážitky svědčí, 



rozbití expozičního skla do bazénu lachtanů. Výměna skla, které musí 
být slepené z několika vrstev, nebyla jednoduchá. Výroba trvala dlouho 
a musela být zajištěna u zahraničního dodavatele. Po celou letní sezonu 
zůstal průhled do bazénu lachtanů hřivnatých pro návštěvníky uzavřen. 
Sklo se podařilo vyměnit až na začátku září. Výměna skla byla financo-
vána z pojištění zoo pro podobné případy. 
Stávající budova terénní stanice pod poníky byla přestavěna na expozič-
ní objekt, který seznamuje návštěvníky s veterinární péčí v zoo. Interié-
rové prvky byly v truhlárně repasovány a doplněny osvětlením. Vznikla 
tak zajímavá, téměř bezobslužná expozice.
Nedaleko tohoto objetu se nachází dřevěná ohrada pro poníky, která 
již byla na hranici své životnosti. Pracovníci zámečnické dílny vyrobili 
ocelové sloupky, provedli osazení sloupků, obruby a byla namontová-
na dřevěná výplň. Zahradnické oddělení provádělo kompletní a stálou 
údržbu zeleně v celém areálu zoo.
Podzim – stěna u tapírů, stezka Český les, zahrada Lidových sadů
Stěna u venkovního výběhu tapírů byla obložena dřevěným obkladem. 
Na obklad byly použity modřínové krajinky a prkna. Byla zahájena stav-
ba vyhlídky na soby a budoucí nový přírůstek zahrady, koně převal-
ského. Vyhlídka u sobů a koní převalského byla částečně financována  
z prostředků Nadace Preciosa.
Cesta k jezeru byla doplněna o edukační prvky a informační panely. Pro 
návštěvníky tak byla zpřístupněna nová stezka Český les.
Spodní část zahrady Lidových sadů byla dendrologicky upravena. Jed-
nalo se celkem o 24 lip a 2 lípy byly z důvodu špatného zdravotního sta-
vu pokáceny. Následovalo uklizení zahrady, štěpkování větví a náhradní 
výsadba dvou lip.

Náklady na opravy a údržbu  
nemovitostí za rok 2016 1 592 957 Kč

Náklady na materiál potřebný na opravy 
objektů a staveb za rok 2016 345 746 Kč

rekonstrukce altánu u expozice pand červených, foto: R. Špringl

úpravy v expozici koz šrouborohých, foto: R. Špringl
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Popis opravy částka

Výběh kozy šrouborohé Oprava zpevněné plochy pod krmelcem 32 125 Kč

Budova terénní stanice - ,,15" veterina Renovace - obroušení + nátěry 21 000 Kč

Ohrady pony Osazení sloupků, provedení obrubníku a terénní úpravy 40 000 Kč

Hospodářská budova
Opravy zpevněné plochy před HP 20 200 Kč

Oprava chladírenského zařízení 40 000 Kč

Stáje
Oplechování zdi a vrat 10 400 Kč

Opravy omítek 13 500 Kč

Skleník Oprava rozvodu vody - skleník 15 000 Kč

Ubikace paviánů
Oprava rozvodu vody - ubikace Paviánů 15 000 Kč

Oprava stěny v pavilonu paviánů 10 000 Kč

Expozice lachtanů
Výměna skla u lachtanů, sklo 206 000 Kč

Opravy umělých skal 12 000 Kč

Archa Vybourání podkladu z betonu a zhotovení dlažby pod popelnice 15 000 Kč

Úpravna vody pro lachtany Oprava čerpadel 43 000 Kč

Pavilon opic Úprava v pavilonu opic - odsedáky a podhled 46 000 Kč

Pavilon tropů Vyvození hlíny, oprava podhledu, nátěry a malby 47 000 Kč

Lidové sady

Malování restaurace Formanka 60 000 Kč

Opravy omítek v LS 10 000 Kč

Nátěr zábradlí terasy, vrat a oplechování 25 000 Kč

Dětský koutek
Oprava žlabu v koutku 25 000 Kč

Oprava dvou polí koryta - dětský koutek 12 550 Kč

SEV - DIVIZNA
Oprava střešní krytiny a klempířských prvků 18 000 Kč

Natěračské práce 17 000 Kč

SEV - DIVIZNA / brána Oprava a dodání el. pohonu posuvné brány 14 000 Kč

Výčet prací prováděných dodavatelsky s náklady přesahující 10 000 Kč bez DPH:
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Celoroční práce v jednotlivých sekcích technického oddělení
Opravy a údržba:
Pracovníci dílen celoročně prováděli opravy a údržbu zařízení are-
álu. Jednalo se o opravy zámečnické, truhlářské a elektrikářské. V 
součinnosti se s dodavateli a subdodavateli jednalo o další práce 
jako výrobu provozních prvků od sloupků na plot pro poníky až po 
výrobu a osazení např. krmelců či výrobou transportních beden na 
zvířata.
Úklid areálu a budov: 
Pracovníci úklidu zajišťovali úklid areálu a budov se starali dále 
o každodenní rozvoz krmiv. Podíleli se na přípravě akcí pro veřejnost 
dle harmonogramu akcí, např. Den Země či Strašidelná zoo.

Význačnější opravy prováděné dodavatelsky s náklady přesahujícími 
5 000 Kč

Vozidlo doplňující popis částka

Honda Insight oprava včetně servisní prohlídky 6 400 Kč
Peugot Partner oprava včetně servisní prohlídky 10 121 Kč
John Deer převodovka 11 050 Kč
Traktůrek Iseky levé dveře 11 162 Kč

Zetor Fortera
provozní opravy 46 949 Kč
Pneumatiky 17 595 Kč

Nakladač UN Pneumatiky 18 747 Kč

Mercedes Ageo provozní oprava 22 525 Kč

Podvalník
Pneumatiky 25 844 Kč
oprava podvalu/výměna hadic, oprava  
rozvodů, montáž, demontáž, lakování 113 310 Kč

Po dohodě s probační a mediační službou při úklidových pracích vy-
pomáhala skupina osob vykonávajících veřejně prospěšné práce. 

Doprava a údržba vozového parku
Profesní řidiči během roku zajišťovali dovoz, zásobování a navážení ma-
teriálu na vlastní opravy. Dále plnili potřeby navážení a rozvozu krmiv 
po zoo, odvoz veškerých odpadů a biologických vzorků, odvoz hnoje, 
navážení parkosů a okusů. Prováděli také vlastní transport zvířat v rám-
ci ČR i mimo území republiky. Úkolem úseku dopravy bylo i zajišťování 
vozidel pro služební cesty. Kontroly STK se prováděly dle termínů. Ško-
lení profesních řidičů a referentské zkoušky probíhaly na základě dlou-
hodobých plánů.

Zahradnická sekce
Areál zahrady se právem pyšní statusem příjemné procházky udržova-
ným lesoparkem. Péče o lesopark zahrnovala údržbu vzrostlé zeleně pro 
zajištění bezpečnosti návštěvníků. Provedení výškových arboristických 
prací bylo zadáváno průběžně dle aktuálních potřeb. Drobnější zásahy 
byly prováděny našimi pracovníky. 
Běžné zahradnické práce byly zabezpečovány průběžně. Obsahovaly ple-
tí, setí, hrabání a přesazování. Rostliny a keře byly v průběhu roku chrá-
něny pomocí dodaných vrstev štěpky a kůry. V podzimních měsících byly 
vytvořeny záhony pro tulipány a proběhla výsadba sazenic okrasných 
květin pod vstupem.
V průběhu roku byla zahradnická sekce posílena o klienty v rámci léčebné 
terapie v zoo. Tito pracovníci nám velkou měrou pomáhali s dendrologic-
kými pracemi.
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Oprava arkýře a fasády objektu Lidové sady
Investor: Statutární město Liberec
Popis částka
Stavební práce 1 039 681 Kč
Technický dozor investora 94 622 Kč
Celkem 1 134 303 Kč
Investice
Zmrzlinový stroj - Areál Zoo 140 000 Kč
Šoker - Formanka 64 690 Kč
Kamerový systém - Lidové sady 45 185 Kč

Energetika a spotřeby energií a PHM
Spotřeby základních dodaných energií a spotřeba PHM

Technická komodita počet jednotek jednotka

Elektrická energie 1 113 000 kWh

Plyn 226 000 m3

Spotřeba vody 32 100 m3

Spotřeba nafty 8 400 litrů

Spotřeba benzínu 5 400 litrů

Poděkování
Poděkování patří všem kolegům z technického úseku za pracovní na-
sazení v roce 2016. Dále bych chtěl poděkovat příspěvkové organizaci 
Městské lesy Liberec za celoroční pomoc.
 

Ing. Radim Špringl
vedoucí technického oddělení

springl@zooliberec.cz

Denní a noční vrátní, úklid
Denní vrátní pomáhali s chodem hlavního vstupu, ať již formou obslu-
hy turniketů, podáváním základních informací k aktuálnímu programu  
a provozu zoo, či k případným omezením pro návštěvníky. 
Noční ostraha se starala o bezpečnost a ochranu areálu po jeho zavírací 
době a v nočních hodinách. Součástí jejich práce byla i koordinace s noční 
ostrahou v objektu Lidových sadů.
Během celého roku bylo potřeba zajistit i úklid návštěvnických prostor 
po celé zoo. Úklid se prováděl denně ve vstupní hale do zoo a v objektu 
ZOOExpo. Dále byly zajištěny pravidelné i akutní úklidy administrativních 
prostor zoologického oddělení, šaten na dílně a objektu SEV DIVIZNA.
Během letní sezony se technické oddělení staralo o chod parkovacích 
ploch, jak v točně tramvaje, tak v ulici Fibichova a Riegrova.
Investice a technické zhodnocení v roce 2016,
projektové přípravy, výběrová řízení
Arkýř v Lidových sadech
Statutární město Liberec v letních měsících zahájilo kompletní opravu 
fasády a arkýře na jižní fasádě. Bylo provedeno rozebrání arkýře a za 
součinnosti dodavatele a zástupců památkové ochrany byla fasáda ob-
jektu opravena.



slon indický
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Restaurace Formanka v roce 2016

Druhý rok provozu restaurace plně vystihl hlavní linii a náplň gastrono-
mických služeb tohoto zařízení.
Jako u výletní restaurace je zcela zřetelná souvislost s množstvím ná-
vštěvníků, kteří projdou branami zoologické zahrady a obsazeností míst 
v restauraci během poledne i v odpoledním provozu.

Jaro: Se slabším zájmem o prohlídky zahrady – bylo naplněno zejména 
plesy a společenskými událostmi, které se konaly v Lidových sadech. 
Restaurace byla pojítkem mezi kulturním a gastronomickým zážitkem.

Léto: Díky příznivému počasí velmi úspěšná letní sezona s evidentním 
nárůstem tržeb. Ty byly způsobeny zejména zvolením vyšší cenové hla-
diny za nabídku kvalitních pokrmů. Návštěvnost jako taková lehce kopí-
rovala počet hostů, kteří nás vyhledali již v loňské sezoně a s ohledem 
na kapacitu míst v restauraci a přilehlých terasách je její navýšení více-
-méně v hlavním provozu nemožné. Zvýšením ceny podávaných jídel  
o cca 30 % byl navýšen téměř shodně i obrat v hlavní sezoně.

Podzim: Počet výletníků opadl a pozornost si zasloužily hlavně akce ko-
nané v Lidových sadech. Koncerty i rauty naplnily zejména říjen a listo-
pad. Společenské akce, které nahradily běžné stravování přinesly vyšší 
zisk v obratu. Byly technicky i personálně náročnější, nicméně všechny 
byly velmi úspěšné a pomohly restauraci k jejímu zviditelnění. Zároveň 
byly dobrou reklamou pro příští sezony – zadavatelé mnoha akcí byli se 
službami Formanky spokojeni již v minulosti a využili jich opakovaně. 
Přesto v celkovém vyčíslení byl počet akcí, a tím i zisk z jejich tržeb nižší 
než v roce 2015.

Zima: Plesová sezona, koncerty a kulturní akce: restaurace doplňovala 
servis na jednotlivých barech, na větší koncerty volila přesun výčepů  
a obsluhu přímo mezi hosty

Olina Šiškinová
vedoucí restaurace Formanka

formanka@zooliberec.cz
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interiér Formanky, foto: J. Kubánek
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rautový stůl při akci, foto: J. Kubánek
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Centrum pro zvířata v nouzi ARCHA v roce 2016

Zoologická zahrada pomocí své organizační složky Centrum pro zvířata 
v nouzi ARCHA zajišťuje provoz útulku pro opuštěná a nalezená zvířata 
ze zájmových chovů, záchrannou stanici pro handicapované živočichy 
fauny ČR a ekogramotnost v těchto oblastech. 
Rok 2016 byl pro ARCHU rokem průměrným, bez významných událostí. 
Řešeny byly především personální problémy od května do konce srp-
na, kdy v době dovolených chyběla jedna pracovní síla, kterou v září 
opětovně obsadila Markéta Gavorová, která se vrátila po mateřské do-
volené. 

Útulek pro opuštěná a nalezená zvířata ze zájmových chovů
V rámci hlavní činnosti útulku, tj. odchyt zvířat na území města Liberce 
a některých dalších obcí, péče o ně a navracení zpět majiteli, nebo pře-
dání do náhradní péče, byla poskytnuta péče 524 psům a 277 kočkám. 
U psů se jedná o nejnižší číslo od roku 2006, kdy přešel útulek pod Zoo 
Liberec. Díky sociální síti se daří řadu zvířat umístit, aniž by museli projít 
útulkem. V roce 2016 bylo uskutečněno 426 výjezdů k odchytům zvířat 
nebo likvidaci kadaverů. V nočních hodinách prováděli odchyty stráž-
níci Městské policie, kteří do útulku umístili 97 zvířat. Útulek posky-
tl v průběhu roku útočiště dvěma psům odebraným úřady pro týrání  
a jedné kočce, kterou majitel vyhodil z okna ve třetím patře domu.
Další činností útulku je regulace populací zdivočelých koček. V rámci 
kastračního programu sponzorovaného z Ekofondu Statutárního města 

Liberec byly ošetřeny následující lokality: Dolní Hanychov, Harcov, Rů-
žodol a Rochlice, kde byly početné populace množících se koček. Další 
lokality byly ošetřeny na základě jednotlivých oznamovatelů, u kterých 
se objevily polodivoké, či toulavé kočky, ale jednalo se o osamocené 
jedince, či skupinky dvou až tří koček. V rámci projektu bylo odchyceno 
a vykastrováno 42 koček. 40,5 % koček bylo vypuštěno zpět na stejnou 
lokalitu. U tří jedinců byla vybrána vhodnější lokalita a byli vypuštěni 
na statku v Českém Dubu, kde mají dostatek úkrytů i potravy. Zbytku 
jedinců se podařilo nalézt nový domov u osvojitelů, aby nemuseli ži-
vořit na ulici.

přijatá zubožená kočka, foto: L. Čápová kočka po péči v útulku, foto: L. Čápová
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ukazatel PSI
počet

KOČKY
počet

celkem přijato za rok 2016 524 277
zůstalo z předchozích let 29 6
nově zaevidovaných zvířat 321 277
z Liberce 259 233
z ostatních obcí 62 44

vráceno původnímu majiteli 352 12
osvojeno 161 199
vypuštěno na původní lokalitu 0 26
euthanasie 8 29
úhyn (parvoviróza, panleukopénie) 1 8
útěk (z procházky) 1 0
zůstalo do dalšího roku 30 11

Útulek pro psy a kočky 2016

Do Centra pro zvířata v nouzi se často dostávají zvířata nemocná, či 
zraněná vyžadující nákladnější veterinární zákroky nad rámec běžného 
rozpočtu. Jedná se o operace, které nejsou důvodem k utracení zvířete, 
ale bez dalšího zákroku dochází k jeho utrpení
Financování operací zvířat je závislé na příspěvcích od dárců. V roce 
2016 Liberecký kraj podpořil projekt s názvem: „Podpora pohody zvířat 
v útulku“, který právě řeší tyto nákladnější veterinární zákroky a má 
přesah i do roku 2017. V rámci projektu bylo provedeno zatím sedm 
operací a tři rentgeny. Z operací byla provedena osteosyntéza u kočky 
(sešroubování zlomené nohy), amputace nohy u kočky, amputace oca-
su u kočky, odstranění otevřeného nádoru u psa, sešití pokousaného 
nosu u psa, odběr krve pro speciální vyšetření u feny, která neprospívá 
a chřadne, dále torze žaludku u brazilské fily a kastrace odchyceného 
mývala, která musela být provedena, aby mohl být umístěn do Zoo 
Brno, jelikož jako nepůvodní druh nemůže být vypuštěn zpět do volné 
přírody.
Nově od roku 2016 spolupracujeme s Bc. Terezou Machovou z Prahy, 
která k nám pravidelně dojíždí a poskytuje masáže starým a kulhavým 
pejskům a kočičkám, ale i pejskům, kteří si kontakt s lidskou rukou vylo-
ženě užívají a dělá jim to dobře nejen po stránce fyzické, ale i psychické.

Díky dotazníkové kampani WAD 2016 Naplňte misky v útulcích, kterou 
vyhlašuje Nadace na ochranu zvířat ve spolupráci s firmou MARS Czech 
s.r.o. se opakovaně podařilo získat 1 065 kg granulí pro pejsky a 84 kg 
suchého krmiva pro kočičky na rok 2017. Děkujeme! 
Na činnost Centra dále přispěly tyto organizace: 8. skautský oddíl Sto-
pa Liberec, 27. oddíl Mustang Liberec, ADVAITA terapeutická komunita 
Nová Ves, Airsoft Liberec, ARMEX Energy, Bauhaus Liberec, Better De-

sign, Bikers crown Hrádek nad Nisou, Decathlon Liberec, zaměstnanci 
Denso, Dětský diagnostický ústav Liberec, Dětský domov Semily, Domov 
mládeže Zeyerova Liberec, Fehrer Bohemia s.r.o., Heureka.cz, Chrastav-
ská smečka, INISOFT Liberec, iQlandia o.p.s, Lidl ČR, Mars Czech s.r.o.,  
Mrs. Sporty + RetroBar Jablonec n. N., MŠ Jablůňka, Ottmar trade, 
Liberec, RATAB z.s. Liberec, Seberevolta Liberec, Sigmaplast Liberec, 
skautské středisko Ještěd Liberec, SOŠ Jablonecká – zahradníci, Teplár-
na Liberec, TOMEPOL s.r.o. Turnov, trampská osada T.O.W.B., návštěv-
níci ZOOMix Turnov, ZŠ Broumovská, ZŠ Česká 2. stupeň, ZŠ Chrastava,  
ZŠ Ještědská 3.A, ZŠ Lesní, ZŠ pro tělesně postižené Liberec, ZŠ Stráž 
nad Nisou 7.tř. 



Záchranná stanice pro handicapované volně žijící živočichy 
Rok 2016 byl co do příjmu zvířat do záchranné stanice pro volně žijící 
živočichy opět rekordní. Přijali jsme jich dokonce o 1/3 vyšší počet, než 
býval obvyklý v několika minulých letech.

ARCHA obstarává v rámci Národní sítě záchranných stanic území pověře-
ných obcí s rozšířenou působností: Liberec, Jablonec nad Nisou, Frýdlant. 
V roce 2016 jsme přijali 1517 ks zvířat 121 druhů (z toho 1387 ks volně 
žijících jedinců, 130 ks domácích, exotických a zavlečených). 58 % volně 
žijících zvířat se podařilo vrátit zpět do volné přírody.
V rámci záchranného transferu jsme dále přenesli 1270 obojživelníků.
Uskutečnili jsme 412 výjezdů k odchytům (bez záchranných transferů). 
Např. jen za červen proběhlo rekordních 82 (!) výjezdů k odchytům.
Nejpočetnějšími pacienty byli netopýři - 702 ks. Ty odchytáváme větši-
nou z důvodů proniknutí do budov (33 % příjmů). Další nejčastější pří-
činou příjmů zvířat bývají osiřelá, opuštěná či z hnízda vypadlá mláďata  
(22 % příjmů) a pak zranění (19 % příjmů). 

Veliké poděkování patří také bezejmenným dárcům, kteří v průběhu roku 
přispěli na činnost Centra celou řadou materiálních či drobných finanč-
ních darů – konzervy, granule, pamlsky, deky, pelíšky, steliva, vodítka, lé-
čiva – přípravky na odčervení, odblešení. Finanční dary byly využity na 
financování vlastních podílů u grantů, které v průběhu roku probíhaly:
„Regulování populací toulavých koček na území města Liberce“ – vlastní 
podíl činil 10 518 Kč.
„Podpora pohody zvířat v útulku“ – operace zvířat nad rámec rozpočtu - 
vlastní podíl pro rok 2015 činil 7 695 Kč.
„Péče o handicapovaná mláďata“ – vlastní podíl činil 9 178 Kč. 
„Podpora činnosti záchranné stanice v Liberci“ - V rámci projektu byl za-
koupen drobný dlouhodobý hmotný majetek na údržbu areálu Centra 
ARCHA a nutné elektrické spotřebiče, které byly již zastaralé před kon-
cem životnosti. Konkrétně se jednalo o benzínovou sekačku, křovinořez, 
motorovou pilu, zahradní vysavač a zahradní kolečko. Z elektrických spo-
třebičů to byl truhlicový mrazák na krmivo, chladnička na uchování krmi-
va, mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice a vysokotlaký čistič na mytí 
voliér. Vlastní podíl u projektu činil 34 239 Kč.
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masáž psa z útulku, foto: R. Nováková

poraněná mladá labuť, foto: I. Hancvenclová



79

Přehled přijatých živočichů v roce 2016

zvířata volně žijící

druh počet

Bažant obecný 2

Bobr evropský 1

Brhlík lesní 1

Čáp bílý 4

Červenka obecná 3

Čížek lesní 1

Datel černý 3

Dlask tlustozobý 5

Drozd brávník 1

Drozd kvíčala 21

Drozd zpěvný 7

Holub hřivnáč 14

Hrdlička divoká 1

Hrdlička zahradní 12

Hýl obecný 3

Chřástal vodní 1

Jezevec lesní 1

Ježek východní 97

Ježek západní 49

Jiřička obecná 17

Kachna divoká 30

Káně lesní 21

druh počet

Konipas luční 4

Konopka obecná 6

Kos černý 43

Krahujec obecný 5

Králíček obecný 2

Krkavec velký 1

Křivka obecná 1

Kulíšek nejmenší 1

Kuna skalní 12

Labuť velká 19

Ledňáček říční 1

Lelek lesní 1

Liška obecná 6

Morčák velký 2

Netopýr černý 1

Netopýr hvízdavý 667

Netopýr pestrý 14

Netopýr rezavý 14

Netopýr ušatý 3

Netopýr večerní 5

Netopýr vousatý 1

Ořešník kropenatý 1

Pěnice černohlavá 3

Pěnice pokřovní 1

druh počet

Pěnkava jíkavec 5

Pěnkava obecná 4

Pěvuška modrá 1

Poštolka obecná 46

Potkan obecný 1

Puštík obecný 3

Rehek domácí 6

Rehek zahradní 4

Ropucha obecná 2

Rorýs obecný 29

Skřivan polní 1

Sojka obecná 16

Srnec obecný 26

Stehlík obecný 1

Straka obecná 14

Strakapoud velký 5

Střízlík obecný 2

Sýkora babka 1

Sýkora koňadra 18

Sýkora modřinka 17

Sýkora uhelníček 2

Špaček obecný 4

Tchoř tmavý 2

Užovka obojková 3

druh počet

Veverka obecná 22

Vlaštovka obecná 8

Vrabec domácí 4

Vrána obecná šedá 2

Výr velký 1

Zajíc polní 21

Zmije obecná 1

Zvonek zelený 1

Zvonohlík zahradní 1

Želva bahenní 1

Žluna šedá 1

Žluna zelená 2

CELKEM 1387

zvířata domácí a exotická

druh zvířete počet 

Agama vousatá 1

Agapornis Fischerův 3

Andulka vlnkovaná 6

Fretka tchořovitá 3

Holub domácí 57

Husice nilská 1

Kachna domácí 1

Kanár divoký 1

druh počet

Korálovka sedlatá 1

Korela chocholatá 1

Krajta mřížkovaná 1

Králík domácí 6

Kur domácí 1

Morče domácí 7

Mýval severní 1

Nutrie říční 3

Osmák degu 1

Ovce domácí 7

Papoušek mniší 1

Pískomil mongolský 6

Potkan obec. laboratorní 2

Psík mývalovitý 1

Psoun prériový 1

Pyrura zelenolící 1

Rosela pestrá 1

Užovka červená 4

Zebřička pestrá 2

Želva čtyřprstá 1

Želva mississippská 2

Želva nádherná 2

Želva zelenavá 4

CELKEM 130
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zvířata volně žijící zvířata domácí a exotická

ukazatel počet ks ukazatel počet ks

přijato 1387 přijato 130

vypuštěno 720 vráceno majiteli 12

úhyn, euthanasie 418 osvojení 33

předáno jinému zařízení 9 předáno jinému zařízení 1

kadáver 179 úhyn, euthanasie 41

nepřijat - výjezd (posouzení situace,  
nezdařený odchyt…) 15 nepřijat - výjezd (posouzení situace,  

nezdařený odchyt…) 5

únik 10 kadáver 7

vypuštěno (holubi poštovní a zdivočelí) 23

v držení do dalšího roku 36 v držení do dalšího roku 8

obec počet ks

Liberec 731

Jablonec n.N. 632

Frýdlant 66

Turnov 21

Česká Lípa 15

Tanvald 10

Nový Bor 8

Železný Brod 7

Děčín 6

Cheb 5

Zhodnocení počtu přijatých živočichů v roce 2016

Počty zvířat přijatých z území obcí s rozšířenou působností v roce 2016
obec počet ks

Jičín 4

Rumburk 3

Mnichovo Hradiště 2

Brandýs n.L. 1

Břeclav 1

Jilemnice 1

Mladá Boleslav 1

Teplice 1

Ústí n.L. 1

Varnsdorf 1



Některé zajímavé případy

Mýval
Zástupce invazního živočišného druhu se do ARCHY dostal poněkud ku-
riózně. Nálezkyni lezl po kůlně, a jelikož se paní domnívala, že někomu 
utekl a je ochočený, chtěla ho chytit. Mýval jí prokousl ruku. Brzy jsme 
zjistili, že ve stanici zůstat nemůže, protože nám začal rozebírat voliéru. 
Zvažovali jsme proto jeho utracení. Naštěstí pro něj se nám ho podařilo 
úspěšně nabídnout do Zoo Brno, kam jsme ho po vykastrování a dalších 
nezbytných zákrocích převezli.
Příval labutí
Labutě se v minulosti do naší stanice dostávaly jen výjimečně. Především 
vzhledem k aktivitě kroužkovatelů a členů ČSO, manželů Jahodových, kte-
ří labutě intenzivně monitorují, jsme jich v uplynulém roce přijali 19. To je 
na naše poměry velké množství – už proto, že při stavbě stanice se s tímto 
druhem bohužel příliš nepočítalo a nemáme zejména pro dlouhodobější 
držení ideální podmínky. Nejčastějším důvodem příjmu byla různá zraně-
ní. Nejobvyklejším typem poranění bohužel bývá spolknutý či zaseknutý 
rybářský háček či omotané vlasce (6x). Většinou se nám daří tato cizí tě-
lesa úspěšně vyjmout (jako v případě mláděte na fotografii na str. 78).  
V určitých případech však již není možné labuti pomoci – viz foto z pitvy, 
kdy bylo zjištěno, že spolknutý háček roztrhl jícen po celé délce krku.
Ježčí „kojenecký ústav“
Během srpna a září jsme přijali obrovské množství slepých ježčích kojen-
ců – buď osiřelých (úhyn matky) nebo ze zničených úkrytů. Postupně se 
jich k nám v průběhu jediného měsíce dostalo neuvěřitelných 81. Většinu 
z nich (s výjimkou dvou vrhů, které se k nám dostaly spolu s matkami), 
jsme museli kojit uměle, což často zabralo 5-6 hodin času denně. Přesto, 
že řada se k nám dostala již ve velmi špatném stavu, 80 % se podařilo 
úspěšně odchovat a později vypustit do přírody.

mýval, foto: I. Hancvenclová

pitva labutě, foto: I. Hancvenclová

kojení ježka, foto: I. Hancvenclová

81
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Realizované záchranné transfery
Realizovali jsme 2 záchranné transfery obojživelníků přes rizikové ko-
munikace v lokalitách „Lukášovská – Liberec, Starý Harcov” a „Mšenská 
– Liberec, Kunratice”.
Záchranný transfer probíhal metodou instalace mobilních bariér (fólie) 
a zachytávání zvířat v zemních pastech (zapuštěná plastová vědra). Pas-
ti byly minimálně dvakrát denně kontrolovány a odchycení obojživelníci 
přenášeni přes komunikaci do okolí rozmnožiště. Bariéry byly instalová-
ny 22. a 23. 3. a zlikvidovány 22. 4. 2016.
Na lokalitě „Lukášovská – Liberec, Starý Harcov” bylo přeneseno cel-
kem 394 obojživelníků. Na lokalitě „Mšenská – Liberec, Kunratice” 
bylo přeneseno celkem 876 obojživelníků. Zjištěno bylo 78 přejetých 
žab (především mimo bariéru). Dalších 245 žab (nerozlišených druhů) 
dle informace přenesl v době největšího tahu místní občan z prostoru 
mimo bariéry.
Oproti loňskému roku byl záchyt o něco menší, bohužel velmi přibylo 
přejetých žab. V důsledku uzavírky (stavba nové silnice) byl v této loka-
litě značný provoz, a to přes zákaz vjezdu.

lokalita Liberec - Lukášovská, Starý Harcov lokalita Liberec - Mšenská, Kunratice

ropucha obecná 261 ropucha obecná 773

skokan hnědý 109 skokan hnědý 93

čolek obecný 14 čolek obecný 9

čolek horský 10 čolek horský 1

celkem obojživelníků 394 celkem obojživelníků 876

Záchranné transfery obojživelníků v roce 2016

stavba bariér pro obojživelníky, foto: Jablonecký deník
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Poděkování za finanční podporu 
Národní síť záchranných stanic – příspěvek na provoz (207 347 Kč)
Liberecký kraj – příspěvek z grantového programu Program podpory péče 
o zvířata v nouzi na projekt „Péče o handicapovaná mláďata“ (19 000 Kč)
Ministerstvo životního prostředí ČR – příspěvek z Programu péče o krajinu 
na realizaci záchranného transferu obojživelníků (18 558 Kč)
Na virtuální adopci trvale handicapovaných zvířat přispěli dárci  
23 100 Kč.

Poděkování
• Farmě krmného hmyzu Milan Bažant & spol. – celoroční zajištění krm-

ných červů zdarma
• Ing. Petru Havlíčkovi (Krajský úřad Liberec – odbor životního prostředí 

a zemědělství) – vstřícnost a pomoc při řešení právních záležitostí 
týkajících se provozu záchranné stanice

• manželům Zdeňkovi a Daniele Jahodovým, Miroslavu Půlpánovi – 
spolupráce při monitorování a odchytu handicapovaných labutí

Ekologická výchova
V roce 2016 se přímo v Centru pro zvířata v nouzi zrealizovalo 26 dvou-
hodinových výukových programů na téma fungování útulků a záchran-
ných stanic. Program je upraven pro žáky 3.-9. tříd ZŠ. Pro prvňáčky  
a druháky nabízíme jeden a půl hodinový program „Pomoc v zimě“ vě-
novaný přikrmování zvěře, ptáků a pomoci probuzeným hibernantům, 
se kterými se děti mohou setkat. Tento program využily dvě třídy. Cel-
kem navštívilo výukové programy 541 žáků a 43 učitelů.
Kromě placených výukových programů proběhlo i 15 programů a ko-
mentovaných prohlídek, většinou jako odměna za dary. Těchto exkurzí 

s výkladem se zúčastnilo 332 účastníků. V průběhu května bylo uspo-
řádáno odpoledne pro Sdružení tělesně postižených Česká Lípa, které 
do ARCHY vypravilo autobus. Kromě komentované prohlídky pomohli 
s upletením přetahovadel pro psy a provazů na šplhání pro veverky  
a využili i našeho posezení u ohýnku k opečení uzenek.
Z akcí pro veřejnost se osvědčilo tzv. „Jarní vyvětrání útulku“, kdy byla 
pro zájemce o venčení psů připravena šestikilometrová trasa s ukrytými 
poklady, ze kterých si nakonec v ARŠE vyrobili vlastní lapač snů. Tradiční 
dny otevřených dveří v záchranné stanici zaujaly 62 návštěvníků. 
Jako každoročně mělo Centrum ARCHA možnost prezentovat svou čin-
nost záchranné stanice a útulku na oslavách mezinárodně významných 
dnů v ZOO Liberec, jako je Den Země, který proběhl 23. 4. a tematicky 
byl věnován mláďatům ve městě. Dalším takovým vzdělávacím dnem 
je Den Zvířat, který proběhl 1. 10. a byl věnován problematice hadů. 
Pracovníci Centra ARCHA se zúčastnili i externích akcí k oslavám dne 
zvířat a to v Muzeu v České Lípě, kde jsme aktivity věnovali ježkům  
v lidské péči a také problematice hadů a na dni zvířat pořádaným DDM 
Vikýř v Jablonci nad Nisou. 
Spolupracujeme se základními a středními školami na zabezpečení vý-
uky žáků, ať už odbornou praxí, dobrovolnictvím v jejich volném čase, 
nebo třeba i na odbourání strachu z čtení na veřejnosti, kdy místo lid-
ského publika mají děti pejsky a kočičky z útulku.
V průběhu roku také probíhá tradiční výtvarná soutěž k mezinárodnímu 
dni zvířat, kterou pořádá Centrum ARCHA za finanční podpory Liberec-
kého kraje, resortu zemědělství a životního prostředí. 
Letošní ročník byl zaměřen na vodní říši. Voda je nedílnou součástí na-
šich životů, poslední dobou nám z krajiny mizí a je třeba si uvědomit 
jaký to má vliv na přírodu i samotného člověka. Rybník, mokřad, ale i 



pouhá kaluž je plná života. Tato tradiční soutěž s tématikou zvířat se sna-
ží prostřednictvím nejrůznějších témat přimět k zamyšlení nad vztahem 
každého z nás k živé přírodě. Klade si za cíl poznávat živočichy různých 
biotopů a dává prostor vyjádřit své myšlenky v obrazech. Celkem se zú-
častnilo 24 škol z Libereckého kraje, které zaslaly 352 výtvarných prací.
Na závěr bych chtěla poděkovat za pomoc a spolupráci: kolegům ze 
ZOO Liberec, pracovníkům veterinární kliniky v Růžodole, strážníkům 
Městské policie Liberec, pracovníkům odboru životního prostředí Ma-
gistrátu města Liberce, pracovníkům ÚVR ČSOP a kolegům ze záchran-
ných stanic pro handicapované živočichy, pracovníkům Krajského úřadu 
pro Liberecký kraj – resort životního prostředí a zemědělství a v nepo-
slední řadě pracovníkům AOPK, farmě krmného hmyzu Petr Bažant  
a syn za celoroční zajištění krmných červů a dobrovolníkům, kteří nám 
pomáhají s venčením pejsků.

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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kolouch ve stanici pro handicapovaná zvířata, foto: I. Hancvenclová
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akce pro veřejnost v Centru ARCHA, foto: L. Čápová



Středisko ekologické výchovy při ZOO Liberec DIVIZNA v roce 2016

Vážení čtenáři, 
zatím co píši řádky výroční zprávy za rok 2016, venku už několikátý den 
krásně chumelí, krajina vypadá jako politá cukrovou polevou a vše je 
jak ze starých zimních pohlednic. Tento čas se opravdu hodí k ohlédnu-
tí za rokem minulým. Společně s kolegy ze SEV DIVIZNA jsme se tedy 
ohlédli a souhrnně zaznamenali všechny důležité počiny a čísla z naší 
činnosti do zprávy, kterou Vám předkládáme pro představu, co všechno 
Městské středisko ekologické výchovy při ZOO Liberec – DIVIZNA v roce 
2016 vykonalo. 

Samozřejmě jsme se nejvíce věnovali naší hlavní činnosti, a to přípravě 
a realizaci ekologických výukových programů a akreditovaných vzdělá-
vacích akcí pro pedagogy v rámci jejich dalšího vzdělávání. V roce 2016 
jsme také úspěšně pokračovali ve vzdělávacím projektu na podporu ko-
legů z 16 zoologických zahrad (z ČR a Slovenska). Projekt „Vzdělávání zo-
opedagogů“ je podpořen částkou téměř 2,3 milionů Kč, a to z Národní-

ho programu SFŽP ČR. Projekt je tříletý a byl zahájen v září 2015. V roce 
2016 v rámci projektu vznikly 3 ukázkové výukové programy s metodikou  
a pomůckami, které byly formou zaškolovacích seminářů předá-
ny všem zúčastněným zoologickým zahradám. Ty je mohou na-
dále plošně využít ve svých regionech. Tento projekt je nyní v pl-
ném proudu a máme z něj radost. V rámci udržitelnosti projektů 
jsme úspěšně pokračovali ve dvou dalších (SEV DIVIZNA školám  
a SEV DIVIZNA pedagogům), které byly financovány z ESF O.P.V.K. 

Poděkování za to, že další rok působení SEV DIVIZNA na poli envi-
ronmentální výchovy byl úspěšný a pestrý, patří všem mým kolegům, 
kteří ke své práci přistupují nadmíru zodpovědně a profesionálně. Ne-
smírně nás těší a zavazuje, že jsou nabízené programy i další aktivity 
obsazené do několika málo dnů od zahájení přihlašování. Na druhou 
stranu nás mrzí, že musíme spousty zájemců z řad školských zařízení 
odmítat, prostě nemáme tolik kapacity a ani tolik lektorů.

Všem, kteří nás podporujete radou, činem či penězi, moc děkujeme! 
Díky tomuto faktu je výčet naší činnosti, který výroční zpráva obsahuje, 
tak bohatý. 

Ing. Aleš Kočí
vedoucí SEV DIVIZNA

SEV DIVIZNA je členem  
Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina
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SEV DIVIZNA je denní specializované pracoviště na podporu  
a realizaci environmentální výchovy a v této oblasti poskytuje 
následující služby:

1. Realizuje 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. Pořádá odborné semináře, exkurze či dílny pro studenty pedago-

gických fakult, pedagogické pracovníky, vedoucí dětských kroužků 
a oddílů, širokou veřejnost atp.

3. Realizuje výukové aktivity v areálu ZOO Liberec (výukové progra-
my, komentované prohlídky…)

4. Realizuje osvětové akce pro širokou veřejnost
5. Zajišťuje metodickou pomoc koordinátorům EVVO na školách, me-

todickou pomoc pro zpracovávání ŠVP
6. Zpřístupňuje knihovnu publikací k ekologické výchově a půjčuje 

netradiční výukové pomůcky
7. Komunikuje s ostatními organizacemi realizujícími EVVO v regionu 

i po celé republice
8. Spolupracuje s ostatními zoologickými zahradami v oblasti vzdělá-

vacích aktivit (metodika, inspirace, profesní růst…) 
9. Koordinuje sítě škol v Libereckém kraji se zájmem o ekologickou 

výchovu (M.R.K.E.V., Ekoškola, ŠUŽ)

Poslání SEV DIVIZNA
SEV DIVIZNA svými aktivitami prostřednictvím environmentální výcho-
vy podporuje a rozvíjí zodpovědnější chování lidí vůči všemu živému  
i neživému, tradicím, přírodě, krajině i planetě.
Jaké je naše pojetí environmentální výchovy?
Environmentální výchova vede ke kladnému vztahu k přírodě, k respek-
tování přírodní a kulturní pestrosti a posiluje sounáležitost s celkem. 
Člověk chápe důsledky svého chování, přijímá zodpovědnost za svá roz-
hodnutí a jedná dle zásad uvědomělé skromnosti.

SEV DIVIZNA pro školní kolektivy – ekologické výukové progra-
my a jiné výukové aktivity
Náš lektorský tým nabízí mateřským, základním a středním školám ši-
rokou nabídku ekologických výukových programů, které mají podobu 
dvou až tříhodinových bloků či půldenních exkurzí a výukové aktivity  
v areálu ZOO Liberec.
Všechny ekologické výukové programy a výukové aktivity 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 2016 jsme nabídli školám 3 nové ekologické výukové programy, 
které propojují vzdělávací činnosti ekologické výchovy a ZOO Liberec. 
EVP Zvířata v ohrožení, Pochybné suvenýry aneb zločiny v divočině  
a Prales na talíři jsou určeny pro žáky 5. až 9. tř. ZŠ (více viz Projekt 
Vzdělávání zoopedagogů).
Stalo se již tradicí, že služeb našeho střediska využívají studenti z Pe-
dagogické fakulty Technické univerzity Liberec. Nabídli jsme jim opět 
ukázky našich programů jako inspiraci pro jejich další práci. 

Kdo jsme?



88

Celkem proběhlo 330 programů, kterých se zúčastnilo 7208 dětí, 65 % 
se uskutečnilo v terénu. Celkem bylo odučeno 833 hodin.

SEV DIVIZNA pro pedagogické pracovníky, studenty pedagogické fakul-
ty a zoopedagogy
V roce 2016 uspořádalo SEV DIVIZNA celkem 19 vzdělávacích akcí pro 
pedagogické pracovníky, studenty pedagogických fakult, pracovníky 
školských zařízení a středisek ekologické výchovy, vedoucí zájmových 
kroužků i další zájemce z řad veřejnosti. Z těchto 19 akcí bylo 14 od-
borných seminářů, 2 tvořivé dílny, 1 odborná exkurze, 1 konference a 1 
třídenní workshop. 
Celkem absolvovalo realizované akce 359 účastníků. 

• Projekt Vzdělávání zoopedagogů
V roce 2016 jsme v rámci tohoto projektu vytvořili a zařadili do výuky 
tři vzdělávací programy pro žáky 5. – 9. tříd s tématy ohrožených zvířat: 
Zvířata v ohrožení, Pochybné suvenýry aneb zločiny v divočině, Prales 
na talíři. Při zkušebních realizacích s žáky jsme programy vypilovali a ty 
již úspěšně probíhají u nás ve středisku.
Metodiky programů včetně názorných pomůcek jsme předali vzdělava-
telům z 15 zoo České i Slovenské republiky, kteří jsou nám v tomto pro-
jektu nepostradatelnými spolupracovníky. Jsou to zoopedagogové ze 
ZOO Olomouc, ZOO Ostrava, ZOO Dvůr Králové nad Labem, ZOO Brno, 
ZOO PARK Vyškov, Podkrušnohorský zoopark Chomutov, ZOO Ústí nad 

Labem, ZOO Děčín, Jihočeská ZOO Hluboká nad Vltavou, ZOO Hodonín, 
Zoologická a botanická zahrada města Plzně, ZOO Košice, ZOO Bojnice, 
ZOO Bratislava. Společně jsme v roce 2016 zrealizovali pět seminářů 
pro učitele, na kterých jsme prezentovali nové vzdělávací programy a 
nabídku vzdělávání zoologických zahrad školám. 

• Workshop Environmentální výchova – nové cesty 2016
57 účastníků z řad pedagogů (34) a členů neziskových organiza-
cí (23) se sešlo na tradičním workshopu v Sedmihorkách u Tur-
nova. Třídenní program byl sestaven z přednášek a praktických a 
tvořivých dílen. Praktická, ale i vědecká témata z oblasti environmen-
tálního vzdělávání představili ve svých přednáškách Zdeněk Mrkáček  
a Anna Fučíková. V metodické části workshopu si účastníci  
v roli žáků na vlastní kůži prožili nové výukové programy pro děti.  
Kromě novinek z nabídky SEV DIVIZNA byla pro pedagogy připravena ochut-

MŠ ZŠ SŠ VŠ

počet programů 80 235 10 5

počet účastníků 2 206 4 727 205 70

landart při výukovém programu, foto: archiv SEV DIVIZNA



návka programů dalších ekovýchovných organizací – Čmelák z Liberce, 
SEV Český ráj, Česká ornitologická společnost, Střevlik a Semínko země. 
Široký prostor byl také věnován sdílení zkušeností a předávání inspirace 
z pedagogické praxe. Program byl zakončen odbornou terénní exkurzí  
v Hruboskalském skalním městě. 

• Síť škol v projektu M.R.K.E.V. (Metodika a realizace komplexní eko-
logické výchovy) 
V rámci projektu M.R.K.E.V., který finančně podporuje Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy ČR, byla vytvořena síť škol, jež si za 
jeden z cílů vzdělávání stanovily environmentální výchovu. V Liberec-
kém kraji tento projekt koordinuje SEV DIVIZNA a v současné době je 
do něj zapojeno na 651 škol z celé České republiky, z toho 55 škol je 
z Libereckého kraje. Účast v projektu školám zajišťuje pravidelnou ro-
zesílku časopisu pro ekogramotnost Bedrník, zasílání informací i ma-
teriálů o ekologii, trvalý přístup do elektronického archivu Bedrníku či 
k aktuálním publikacím a pomůckám. Školy jsou informovány nejen o 
akcích zaměřených na ekologii v regionu, ale i o možnostech dalšího 
vzdělávání pedagogických pracovníků a financování rozvoje ekologické 
výchovy. Jednou ročně je pro školy v kraji pořádána krajská konference 
k ekologické výchově Liberecká M.R.K.E.V., kterou finančně podporuje 
Liberecký kraj a Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina.

• Krajská konference ekologické výchovy Liberecká M.R.K.E.V. 2016
Šestnáctý ročník Malé regionální konference k ekologické ýchově (MR-
KEV) nabídl přednášky, dílny a příklady dobré praxe s tématem LES. 
Konference se konala v Kulturním a společenském centru Lidové sady v 
blízkosti libereckého městského lesa, kde zároveň proběhla jedna z prak-

tických dílen. V bloku přednášek se s námi podělila lesnice E. Kajzarová o 
své zkušenosti z lesní pedagogiky a na vlastní kůži si pedagogové meto-
dické tipy lesní pedagogiky vyzkoušeli při odpolední dílně přímo v terénu. 
Jaký je kontext života lesa a provozu sportovního areálu na Ještědu jsme 
se dozvěděli v příspěvku ředitele Městských lesů Liberec, J. Blimla. Jak se 
vypořádat s nároky těžby a zároveň hospodařit v souladu se zákonitostmi 
přírody, přednesl P. Navrátil z ÚHUL. S novinkami z ještědského Nového 
pralesa přítomné seznámil J. Antl ze Čmeláka – Společnost přátel příro-
dy. Do programu konference přispěly i školy samotné, a to představením 
školních projektů. O interakci žáků a blízké přírody pohovořila paní uči-
telka E. Vavřinová ze ZŠ a MŠ v Prysku. Projekt inspirovaný programem 
sdružení TEREZA Les ve škole, škola v lese realizovala paní učitelka V. Ště-
pánková ze ZŠ Ještědská v Liberci. Odpolední dílny věnované tématu les v 
pedagogické praxi nabídly kromě zmíněné lesní pedagogiky inspiromat L. 
Hřibové (Semínko země, z. s.) z oblasti umění nazvaný Les v umění, umě-
ní v lese. Náměty na aktivity zaměřené na stromy napříč rytmem ročních 
období připravila Š. Kvapilová ze základní organizace ČSOP Jizerka. 
Konference se konala díky finanční podpoře Libereckého kraje.

žáci ZŠ v SEV DIVIZNA, foto: archiv SEV DIVIZNA
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• Specializační studium pro školní koordinátory EVVO 
V roce 2016 bylo v srpnu ukončeno specializační studium pro kolní ko-
ordinátory EVVO v regionu NUTSII Severovýchod (v Libereckém, Králo-
véhradeckém a Pardubickém kraji). Specializační studium probíhá na 
základě vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických 
pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pra-
covníků a spllňuje krajské koncepce EVVO. Studium společně připravila 
a zrealizovala střediska SEV DIVIZNA (Liberecký kraj), Ekocentrum PALE-
TA (Pardubický kraj) a Středisko ekologické výchovy SEVER (Královéhra-
decký kraj), která se systematicky a dlouhodobě zabývají vzděláváním 
pedagogů v této oblasti a působí jako krajští koordinátoři sítě M.R.K.E.V. 
Studium navštívilo 27 pedagogů (9 z každého jmenovaného kraje), kteří 
absolvovali 250 hodin přímé výuky. V tomto společném studiu všichni 
studenti vypracovali a obhájili závěrečnou práci a úspěšně složili závě-
rečné zkoušky. V Libereckém kraji toto studium podpořil Liberecký kraj.

• Program EKOŠKOLA 
Mezinárodní program EKOŠKOLA spojující environmentál-
ní výchovu na škole s praktickými kroky vedoucími k ekologiza-
ci provozu školy je tradiční náplní nabídky SEV DIVIZNA školám.  
Při jeho naplňování úzce spolupracujeme s celorepublikovým koordiná-
torem TEREZA, vzdělávací centrum, z. ú., Praha.
Naše středisko tento program koordinuje v Libereckém kraji již desátým 
rokem. V roce 2016 bylo v projektu zapojeno celkem 10 škol. Ze zapoje-
ných škol letos obhájily titul Ekoškola ZŠ Dubá počtvrté a ZŠ Kaplického, 
Liberec podruhé. Program EKOŠKOLA se nabízí i mateřským školám. 
EKOŠKOLKY pomáhají dětem, učitelům a rodičům udělat ze školky pří-
jemnější, demokratičtější a k přírodě bližší místo k životu. V Libereckém 

kraji byly zapojeny 3 mateřské školky, v roce 2016 se nově připojila do 
tohoto programu MŠ Pastelka, Švermova, Liberec. Program Ekoškola 
podpořil Liberecký kraj.

• Program Škola pro udržitelný život 
Posláním programu Škola pro udržitelný život, který společně vyhlašu-
jí Nadace Partnerství a SEVER Horní Maršov, je vzdělávání dospělých  
v oblasti komunitního plánování a zapojení žáků a veřejnosti do kon-
krétních akcí zlepšujících životní prostředí. Žáci těchto škol spolu s uči-
teli, rodiči a dalšími partnery z vnějšku školy přemýšlí o tom, co mohou 
udělat pro udržitelnější rozvoj své obce nebo čtvrti. Spolu pak postupně 
realizují navržené změny, a tím mění k lepšímu místo, kde žijí a studují. 
V Libereckém kraji program koordinuje SEV DIVIZNA, které zároveň na-
bízí školám i odbornou asistenci při plánování a realizaci jejich projektů. 
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V roce 2016 bylo celkově podpořeno 15 projektových žádostí z celé ČR. 
V rámci Libereckého kraje byly podpořeny tři projekty celkovou částkou 
98 685 korun. Všechny tři projekty se zaměřují na revitalizaci bezpro-
středního okolí školy.
Projekt ZŠ Pěnčín „Živá zahrada pro všechny“ se zaměřil na vytvoření 
kvalitního a příjemného prostoru pro setkávání a vzdělávání žáků i širší 
veřejnosti. Upravit zanedbanou stráň u školy se ZŠ Pěnčín podařilo díky 
navazujícímu mikroprojektu „Zeleň kolem nás“. O herní prvky obohatila 
svou školní zahradu a zároveň ji otevřela pro širší veřejnost ZŠ a MŠ 
Višňová v projektu „Žijeme ve školní zahradě“.
V rámci programu ŠUŽ proběhla také unikátní celostátní konferen-
ce „Učíme se péčí o místo – tvoříme svět, který chceme!“. Konferen-
ce upozornila na to, jak se dají propojit velké globální věci, jako je 17 
Cílů udržitelného rozvoje, s praktickým (participativním) vzděláváním  
a místními komunitními projekty.
Program Škola pro udržitelný život finančně podpořila nadace Kamará-
di vzdělávání a Státní fond životního prostředí České republiky. 

• Ukončené projekty z Evropského sociálního fondu Operačního pro-
gramu vzdělávání pro konkurenceschopnost: 
SEV DIVIZNA uspělo se dvěma granty v Evropském sociálním fon-
du – Operačním programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. 
Projekt SEV DIVIZNA školám byl úspěšně ukončen v prosinci 2011, 
projekt SEV DIVIZNA pedagogům pokračoval do června 2012.  
V rámci udržitelnosti aktivity nastartované těmito projekty nadále po-
kračují. 
Cílem projektu bylo vytvořit metodicky propracovanou nabídku dal-
šího vzdělávání pro pedagogy v oblasti EVVO, která bude propojovat 

globální témata s místními, pomůže v naplňování EV jako průřezové-
ho tématu školních vzdělávacích programů a pomůže vytvořit novou 
kvalitu DVPP v Libereckém kraji. SEV DIVIZNA realizací projektu pod-
pořilo odborné kapacity a kompetence pedagogických pracovníků škol  
a školských zařízení v Libereckém kraji, výměnu zkušeností  
a dobré praxe mezi pedagogy i posílení pozice škol v komunitách. Další 
rozvoj pedagogů umožní nabídka vzdělávacích akcí na míru podle po-
žadavků škol.

SEV DIVIZNA pro veřejnost 
SEV DIVIZNA při akcích pro veřejnost spolupracuje s oddělením mar-
ketingu a PR skupinou ZOO Liberec. V roce 2016 jsme v zoo tradičně 
organizovali Den Země, tentokrát na téma Město, kde žiji..., dále Den 
bez bariér pro handicapované a sociálně znevýhodněné děti a Světový 
den zvířat. Participovali jsme na akcích Strašidelná ZOO a Vánoční ve-
černí prohlídky. Těchto akcí se v průběhu roku zúčastnilo několik stovek 
návštěvníků, cílené byly hlavně na rodiče s dětmi.
V roce 2016 SEV DIVIZNA pokračovalo ve spolupráci s Motyčkovic 
klikou, která organizovala příměstské tábory v zoo na období letních 
prázdnin. Na začátku července proběhl i tábor pro děti zaměstnanců. 
Průvodcovské služby pro veřejnost v období jarních prázdnin se staly 
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Personální zajištění SEV DIVIZNA v roce 2016
Dědková Lenka
Havle Leoš
Hegrová Lucie
Hudcová Alice (od 2. 7. 2015 na mateřské dovolené)
Kočí Aleš
Nováková Miroslava 
Pecinová Kateřina
Stáňová Jolana
Šafaříková Zuzana
Štajnerová Eva
Voháňková Marcela – externí pracovník v projektu

Poděkování patří všem, kteří pomáhali zrealizovat naše akce: 
• spolupracující organizace: Camp Sedmihorky ; Česká společnost 

ornitologická, ERMEG, FAUNUS z.s.; Helicar autodoprava, Kola pro 
Afriku o.p.s.; Lesy ČR, s.p. – Krajský inspektorát Liberec; Liberecký 
kraj – resort životního prostředí a zemědělství; Lipka Brno; Městské 
lesy Liberec, p.o.; Ministerstvo životního prostředí České republiky; 
SEV Český ráj; SEVER – Horní Maršov; SSEV Pavučina a její členové; 
Technická univerzita Liberec; Tierpark Zittau; MŽP; ČIŽP; zoologic-
ké zahrady zapojené do projektu Vzdělávání zoopedagogů a další. 

• jednotlivci: Aubrechtová Cecílie, Bliml Jiří, Boučková Magdaléna, 
manželé Broukalovi, David Ladislav, Dobruská Gabriela, Dolák 
Jan, Fučíková Anna, Hejtmánková Tereza, Hřibová Lenka, Cha-
dimová Helena, Kajzarová Eva, Knitl Vlastislav, Komrzý Tomáš, 
Korvasová Hana, Krajhanzl Jan, Kudrna Miroslav, Máca, manželé 

oblíbenou náplní volna libereckých školáků a jejich rodičů, podobně 
jako povánoční komentované prohlídky. Jednou z posledních akcí na 
konci roku bylo zdobení vánočních stromečků dětmi z mateřských škol.

Z dalších akcí pro veřejnost vybíráme:

Den pro seniory v ZOO Liberec a ZOORiskuj
ZOO Liberec pořádala v roce 2016 dvakrát Den pro seniory v měsících 
dubnu a říjnu. Senioři tuto nabídku znají a vítají, včetně vyhledávaných 
komentovaných prohlídek. Výhodu sníženého vstupného využilo cel-
kem 377 seniorů. SEV DIVIZNA se také každoročně významnou měrou 
podílí na vědomostní soutěži pro žáky II. stupně ZŠ a víceletých gymná-
zií s názvem ZOORiskuj.

Kola pro Afriku 
Během roku 2016 se nám podařilo v rámci sbírky nashromáž-
dit cca 200 kol. Naposledy v říjnu odjelo na 130 kol do Ostra-
vy k opravě. Následně poputují do Gambie v rámci akce Kola  
pro Afriku. Sbírku centrálně pořádá společnost Kola pro Afriku o.p.s. 
V Liberci již několik let pořádá SEV DIVIZNA sbírky kol ve spolupráci  
s dobrovolníky ZOO Liberec a se z.s. Faunus. 

Celkové neinvestiční výdaje / náklady                                                           4 604 348,21 Kč
Příjmy / výnosy z vlastní činnosti – celkem                                                                 592 908,98 Kč
Dotace, příspěvky, dary – celkem 3 873 576,99 Kč
Příjmy/výnosy – celkem 4 466 485,97 Kč

Finanční zpráva SEV DIVIZNA za rok 2016



Kulichovi, Mikulicová Hana, Medlíková Olga, Modrá Jana, No-
váčková Helena, Posolda Milan, Preisler Vítek, Rákosník Roman,  
Rychtaříková Lenka, Řepík Michal, Říhová Pavla, Sobotková 
Dana, Svoboda Jiří, Sniegoň Arthur, Štěpanovičová Zuzana, Ště-
pánková Věra, Vacek Tomáš, Vavřinová Eva a mnoho dalších. 

• zvláště děkujeme: Kolegům a dobrovolníkům ze ZOO Liberec za 
všestrannou pomoc a podporu.

Ing. Aleš Kočí
vedoucí střediska ekologické výchovy DIVIZNA

koci@zooliberec.cz

SEV DIVIZNA
Městské středisko ekologické výchovy při ZOO Liberec

Lidové sady 425/1
Liberec 1, 460 01

Telefon: 487 377 146, 482 712 982
www.zooliberec.cz/divizna

www.divizna.eu
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program pro ZŠ s ptačí tematikou, foto: archiv SEV DIVIZNA
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Kulturní a společenské centrum Lidové sady v roce 2016

V průběhu roku 2016 bylo v Lidových sadech uspořádáno celkem 425 
pořadů a akcí pro 57 844 návštěvníků. Mimo areál Lidových sadů 45 
pořadů projektu Lidové sady dětem pro 3 888 návštěvníků. Areál Dět-
ského koutku navštívilo za 147 provozních dnů 18 194 návštěvníků  
a vyhlídkovou věž 1 183 návštěvníků. Taneční kurzy absolvovalo 216 
osob a hudební kurzy 304 žáků. 
Celkem se uskutečnilo 470 pořadů a akcí pro 81 629 návštěvníků. 

ROK 2016 akce návštěvníci

vlastní pořady a akce 227 26 704

pořady projektu Lidové sady dětem 56 8 761

akce restaurace Formanka 37 2 313

pronájmy a další využití prostor 105 20 066

akce LSD mimo Lidové sady 45 3 888

ostatní akce – neevidovaná účast 
(zkoušky, VOLBY 2016, vlastní akce 
apod.)

53 X

hudební a taneční kurzy X 520

areál Dětského koutku X 18 194

vyhlídková věž Lidových sadů X 1 183

celkem 523 81 629

odvolané a zrušené akce 18 X

Areál Dětského koutku
Stanovená provozní doba areálu je plánována od 15. 04. do 15. 10.  
V sezoně 2016 byl provoz zahájen 15. 04. a ukončen 13. 10. – podle 
meteorologických podmínek byl v provozu celkem 147 dnů.
Mimo vlastní běžný provoz se v areálu také uskutečnila tradiční akce:
30. 4. – Čarodějnický rej – noční projížďka vláčkem.

Vyhlídková věž
Mimo evidované návštěvníky byla věž také v provozu v rámci jiných akcí 
Lidových sadů - Dny Evropského dědictví, školní výlety, LSD, noční pro-
hlídky a vernisáže výstav. Při těchto akcích jež navštívilo mnoho dalších 
návštěvníků.

Kurzovní činnost
Hudební kurzy pod vedením vedoucí lektorky Zuzany Kubelkové.
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Žánrově pestrá škála pořadů – hudební, literární a komponované pořa-
dy, loutkové, činoherní nebo muzikálové pohádky, pantomima a vzdě-
lávací pořady.

V roce 2016 patřilo k nejúspěšnějším a nejlépe hodnoceným pořadům 
hudební vystoupení Jaroslava Uhlíře, pantomima Vlada Kulíška a Rad-
ka Michalka, představení Michaely Dolinové pro teenagery a zpěvačky 
Lídy Helligerové pro nejmenší děti. 

Na akce jsou využívány sály Lidových sadů (velký sál a Experimentální 
studio). V menší míře jsou představení realizována přímo ve školách, 
což využívají především školy mateřské. Pro mimoliberecké školy se ně-
která představení přesouvají, pokud to umožňují technické podmínky 
pořadů, přímo do místních sálů (Chrastava, Český Dub, Hejnice, Frý-
dlant), což pro školy znamená úsporu nákladů za přepravu žáků a také 
menší narušení plánovaných vyučovacích hodin.

V květnu a červnu organizujeme „Školní výlety do Lidových sadů“. Sou-
částí výletu je pohádkové představení, výstup na vyhlídkovou věž, pro-
hlídka Zoologické zahrady a návštěva Dětského koutku. 

Tuto nabídku využívají nejenom školy liberecké, ale i školy ze vzdále-
nějších míst.

V roce 2016 byly otevřeny kurzy pro devět nástrojových a hudebních 
oborů – klavír, keyboard, flétny, kytary, zpěv a hudební kroužek pro nej-
menší – Halekálci.

Doplňkové služby v rámci kurzů – poradna pro nákup a opravy hudeb-
ních nástrojů, využití PC techniky v oblasti hudby, příprava pro vyšší 
formu hudebního vzdělávání, spolupráce při zakládání hudebních sku-
pin a souborů.

Kurzy probíhající ve dvou semestrech:
2. pololetí 2015-2016 – 2/2016 – 6/2016 – 9 lektorů a 154 žáků.
1. pololetí 2016-2017 – 9/2016 – 1/2017 – 11 lektorů a 150 žáků.

Taneční kurzy pod vedením tanečního mistra Vlastimila Čermáka.
V roce 2016 byly otevřeny 4 kurzy (40 lekcí) společenského tance, kterých 
se zúčastnilo celkem 108 tanečních párů – 216 účastníků.
Ve spolupráci s lektory kurzů bylo připraveno pro zájemce o společenský 
tanec celkem 6 tanečních setkání TANČÍRNA s průměrnou účastí 45 párů.
Ve spolupráci s Tanečním klubem ČERMÁK proběhl 12. 11. již 14. ročník 
soutěže ve standardních a latinskoamerických tancích pro děti, juniory 
a dospělé LIBEREC OPEN 2016 s účastí asi 100 tanečních párů. 

Projekt Lidové sady dětem
Kulturní akce pro mateřské a základní školy se sídlem na území města 
Liberce, částečně i pro školy v oblasti bývalého libereckého okresu, kte-
ré se konají v době vyučování na základě vlastního výběru škol z naší 
nabídky.
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Lidové sady mimo Lidové sady

druh pořadu pořady diváci pořady diváci celkem 

loutkové pohádky 15 1 958 17 1 041 2 999

činoherní pohádky 7 1 873 1 873

hudební pořady 7 1 274 6 333 1 607

pantomima 9 1 250 9 1 193 2 443

loutkové muzikály 3 832 832

muzikály 2 555 3 555 1 110

literární-komponované 5 713 10 466 1 170

vzdělávací pořady 8 606 606

celkem 56 8 761 45 3 888 12 649

57. a 58. koncertní sezóna komorní hudby
Závěr 57. sezóny  
6 koncertů pro 136 předplatitelů a 230 návštěvníků.

Zahájení 58. sezóny  
4 koncerty pro 133 předplatitelů a 59 návštěvníků.

USKUTEČNĚNÉ ABONENTNÍ KONCERTY:
57. SEZÓNA 

5. koncert – 7. 1. 2016
DUO BOHEMIABASS

6. koncert – 10. 2. 2016
KLAVÍRNÍ KVARTETO JOSEFA SUKA

7. koncert – 8. 3. 2016
PRAGUE BASSOON BAND

8. koncert – 7. 4. 2016
VÁCLAV HUDEČEK & Lukáš Klánský

9. koncert – 5. 5. 2016
IVO KAHÁNEK

10. koncert – 9. 6. 2016
SMETANOVO TRIO

58. SEZÓNA
1. koncert – 6. 9. 2016
HANA BROŽOVÁ & Veronika Panochová, Pavel Hořejší, Simona Hečová
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2. koncert – 6. 10. 2016
TRIA LIGNA

3. koncert – 3. 11. 2016
ANDA – LOUISE BOGZA & Ladislava Vondráčková

4. koncert – 8. 12. 2016
DUO SERAPHIM 
Divadlo bez opony
závěr 12. sezóny – celkem 5 představení pro 133 předplatitelů a 357 
návštěvníků

13. 1. – Divadlo Ungelt – Růžové brýle

30. 3. – Divadlo Ungelt – Království boží na zemi

27. 4. – Divadlo Háta – Hvězdné manýry

26. 5. – Metropolitní divadlo Praha – Brejle

16. 6. – Divadelní spolek Kašpar – Něžná je noc

VÝSTAVNÍ ČINNOST
Výstavy v prostorách Experimentálního studia, Galerie na balkóně  
a vyhlídkové věže volně navazují na úspěšnou výstavní činnost Galerie  
U Rytíře a Malé výstavní síně.
Dramaturgie výstav (proměnných, nejčastěji ve dvouměsíčním cyklu) se 

zaměřuje především na významné regionální autory. Záměrem je prolí-
nání fotografických výstav, grafických technik, kreseb a plastik.
O prostory je velký zájem z řad fotografů a výtvarníků, neboť nyní v 
Liberci existuje jen málo prostor vyhovujících k pořádání takovýchto 
výstav.
Výstavy jsou rozděleny na tématické okruhy jako je Den země, Den 
vody nebo Dny duševního zdraví.
V návaznosti na výstavy jsou připravovány komentované prohlídky, se-
tkání s autory výstav pro studenty uměleckých škol a další doprovodné 
programy – například přednáška MTh. Václava Umlaufa Ph.D. „Jak se 
dělá město“, nebo seminář Doc. MgA. Josefa Ptáčka k 36. Národní sou-
těži amatérské fotografie.
Pro velký zájem byla v období Velikonoc v prostorách věže opětovně 
vystavena plátna Křížové cesty známého kreslíře Petra Urbana.
Výstavní činnost vhodně doplňuje celkovou činnost Lidových sadů,  
a tak návštěvníci mohou zhlédnout zajímavé a inspirativní výstavy.
 
1-2/2016
Experimentální studio a předsálí, Galerie na balkoně
Zuzana Postupová – PROMĚNY – výtvarná fotografie 
 
Vyhlídková věž:
Ladislav Postupa – OD FOTOGRAFIE KE GRAFICE
(výstava 97 návštěvníků – vernisáž 57)
 
3-4/2016
Experimentální studio a předsálí:
JAK SE TVOŘÍ MĚSTO – prezentace výzkumu – práce studentů TU v Liberci



Galerie na balkoně: 
Martin Votava – VODA, VODA, SAMÁ VODA – fotografie

Vyhlídková věž:
3/2016, Petr Urban – KŘÍŽOVÁ CESTA – tisk na plátno
(výstava 82 návštěvníků)
4/2016, Markéta Urbanová – ANDĚLÉ MEZI NÁMI – fotografie
(výstava 75 návštěvníků)

5-6/2016
Experimentální studio a předsálí, Galerie na balkoně:
Ateliér BA–KA–MAY Liberec – PORTRÉTY ZVÍŘAT nejen z naší ZOO – 
umělecký pastel

Vyhlídková věž:
Bořivoj Černý – fotografie
(výstava 268 návštěvníků – vernisáž 45)

7-8/2016
Experimentální studio a předsálí, Galerie na balkoně, vyhlídková věž:
Výběr fotografií 36. Národní soutěže amatérské fotografie 2016
pod záštitou ministra kultura Daniela Hermana a České komise UNESCO
(výstava 345 návštěvníků)

9-10/2016
Experimentální studio a předsálí, Galerie na balkoně, vyhlídková věž
Josef Zíka a Ateliér HELAZ – VELKÉ PŘÁTELSTVÍ – fotografie, grafika, obrazy
(výstava 153 návštěvníků – vernisáž 73)
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akce v Lidových sadech, foto: archiv LS

akce Velikonoční dílny,, foto: archiv LS

akce v Lidových sadech, foto: archiv LS



11-12/2016
Experimentální studio a předsálí, Galerie na balkoně:
Fotoklub OBSCURA Liberec – členská výstava fotografií
Eva Vícová, Jiří Fejfar, Petr Štosek, Pavel Gebhart

Vyhlídková věž:
Petr Šimr, Petr Nálevka – fotografie 
(výstava 108 návštěvníků – vernisáž 55)

VELKÉ POŘADY A AKCE V ROCE 2016
30. 1. FROZENFEST
 Legendární první venkovní festival sezóny
6. 2.  XI. ETNOPLES ZOOLOGICKÉ ZAHRADY
 aneb KVĚTINOVÉ DĚTI
12. 3. VELIKONOČNÍ DÍLNY
 Tvůrčí dílny pro děti a dospělé
4.–10. 4.  JEDEN SVĚT 2016
 Festival dokumentárních filmů s tématikou lidských práv
30. 4.  ČARODĚJNICKÝ REJ
 Lampiónový průvod a upálení čarodějnice
29. 5. JABLOŇOVÁ FEST 2016
 4. ročník festivalu ZŠ a ZUŠ Jabloňová
4. 6. GREENFEST LIBEREC 2016
 4. ročník EKO festivalu
12. 6.  GODY 2016
 Festival bluegrassu, country a příbuzných žánrů
22.–26. 8.  TÝDEN S POHÁDKOU
 Pohádky pro nejmenší na zahradě Lidových sadů

3. 9. letní FROZENFEST
 Letní verze multižánrového festivalu liberecké cooltury
10. 9. 33. PODJEŠTĚDSKÁ VÝSTAVA PSŮ
 Krajská výstava všech plemen psů
10.–11. 10. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL OUTDOOROVÝCH FILMŮ
 Největší tematický filmový soutěžní festival u nás
19. 11. PŘEDVÁNOČNÍ DÍLNIČKY
 Tvůrčí dílny s vánoční tématikou
26. 11. JIZERSKO – JEŠTĚDSKÝ HORSKÝ SPOLEK
 Setkání k 20. výročí spolku

Petr Vostřák
vedoucí střediska Lidové sady

vostrak@zooliberec.cz

KSC Lidové sady
Lidové sady 245/1, Liberec 1

tel: 482 710 649, info@lidovesadyliberec.cz
www.lidovesadyliberec.cz

99

budova Lidových sadů, foto: J. Kubánek
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ZOO Liberec děkuje svým významným partnerům

Výroční zpráva 2016. Vydala: Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace, květen 2017 
Neprodejné. 
Foto na obálce: 
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