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Slovo ředitele
Vážení přátelé, dovolte, abych uvedl výroční zprávu Zoologické zahrady
Liberec a jejích středisek: Centra pro zvířata v nouzi při Zoo Liberec - ARCHA, Městského střediska ekologické výchovy při Zoo Liberec - DIVIZNA
a Kulturního a společenského centra při Zoo Liberec - LIDOVÉ SADY, a to
za rok 2021.

úsporným opatřením, která se však samozřejmě nedotkla kvality péče
o chovaná zvířata. Významnou snahou bylo také omezit dopady krize na
lidi pracující přímo v zoo. Drtivá většina zaměstnanců zoologické zahrady
stojí za úspěšným zvládnutím snad již doznívající pandemické krize. Velmi
jim za to děkuji. Jako v celé společnosti, tak i v našem kolektivu se našla skupina lidí, která nesouhlasila s vládními opatřeními. Byli však ochotni
o nich s vedením zoo diskutovat a v zájmu našeho společného poslání
podnik podrželi a opatřením se přizpůsobili. Jejich přístupu si vážím. Asi
jako všude jsme však i u nás v zoo museli věnovat hodně zbytečně vynaložené energie sobeckým jedincům, kteří se rozhodli upřednostnit vlastní
zájem. Ten prosazovali nikoli odvážně na veřejném poli, ale velmi zbaběle
sabotováním vnitřních pravidel organizace a zesměšňováním kolegů, kteří
se pravidlům v zájmu celku ochotně či méně ochotně přizpůsobili.

Hned na úvod musím napsat, že touto výroční zprávou ukončujeme jednu
z etap liberecké zoologické zahrady a začínáme novou. Zoologická zahrada Liberec navázala po sametové revoluci na Severočeskou zoologickou
zahradu Liberec a s přelomem roku 2021-2022 předala pomyslnou štafetu
organizaci, nesoucí nový název Zoo Liberec.
Po několika letech velmi složitých vyjednávání se dohodl dosavadní zřizovatel zoologické zahrady město Liberec s novým zřizovatelem, Libereckým krajem, na přechodu zřizovacích funkcí u zoo a botanické zahrady
z města pod kraj. Z kraje na město pak přechází dva domy s pečovatelskou
službou pro seniory. Město tím předává kraji povinnosti platit oběma zahradám příspěvek na provoz. Vzniknou tak úspory, jejichž část se město
zavázalo poskytovat na rozvoj obou zahrad stále se nacházejících v jeho
katastru. Pro rozvoj zoologické zahrady bylo také městem kraji předáno
12 hektarů rozvojových pozemků kolem bývalého lesního amfiteátru navazujících přes Sovovu ulici na stávající areál zoologické zahrady. Zoo tak
může svou rozlohu v blízké budoucnosti téměř zdvojnásobit.

Po celou dobu pandemie nám velmi pomáhalo jak město Liberec, tak Liberecký kraj. Významnou pomoc jsme v prvním pololetí roku zaznamenali
i od státu, kdy došlo ze strany Ministerstva životního prostředí k významnému navýšení příspěvku z dotačního titulu „Podpora zoologickým zahradám“. Tomuto navýšení dotace zoologickým zahradám ze státního rozpočtu předcházela médii sledovaná vyjednávání Unie českých a slovenských
zoologických zahrad s vládou. Veřejnost se tak dozvěděla o složité situaci
zoologických zahrad. Především v měsíci březnu se tak zvedla masivní vlna
podpory, která i liberecké zoo přinesla desítky nových, menších i větších
sponzorů.

Vraťme se ale k průběhu roku 2021. Jako ten předchozí byl také rok 2021
velmi silně ovlivněn probíhající pandemií Covid-19. Do jeho začátku zoo
vstoupila s uzavřenými areály bez možnosti přivítat návštěvníky a vyvíjet
alespoň omezenou ekonomickou činnost. Přistoupili jsme k výrazným

Všechny tyto popsané mimořádné události nesmí překrýt úspěchy roku
2021 v tradičních oblastech naší činnosti: chovu ohrožených druhů zvířat,
projektů na jejich ochranu v místech jejich přirozeného výskytu, vzdělávání
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lidí v oblasti ochrany přírody a v neposlední řadě pořádání kulturních programů a péče o naše návštěvníky. O tom se dočtete v příspěvcích kolegů.
Dovolte mi tedy poděkovat všem, kteří nám po celý rok 2021 zachovali
přízeň a podporu. Můj dík patří především zřizovateli zoologické zahrady, Statutárnímu městu Liberec, Libereckému kraji, Ministerstvu životního
prostředí ČR, našim významným partnerům a mnoha dalším institucím,
společnostem a jednotlivcům, kteří nás podpořili myšlenkově, materiálně
i finančně.
Mé osobní poděkování pak patří kolegům ze Zoologické zahrady Liberec
a dobrovolníkům, kteří nám pomáhají. Především oni se zasloužili o vše
dobré, co bylo pro zvířata a lidi v roce 2021 vykonáno!
Všem Vám patří můj dík.
MVDr. David Nejedlo
nehumánní lékař a první úředník zoo

David Nejedlo při setkání se sponzory v říjnu 2021 / foto: Jakub Volný

5

A word from the director
Dear friends, allow me to present the annual report of Liberec Zoo and
its centres: the Centre for Animals in Need at Liberec Zoo - ARCHA, the
Municipal Centre for Environmental Education at Liberec Zoo – DIVIZNA,
and the Cultural and Social Centre at Liberec Zoo - LIDOVÉ SADY, for the
year 2021.

to welcome visitors and carry out at least limited economic activity. We
took significant austerity measures, which, of course, did not affect the
quality of care for reared animals. We also endeavoured to reduce the
impact of the crisis on the people working directly at the zoo. The vast
majority of the zoo’s employees are behind the successful management
of the pandemic crisis, which is hopefully subsiding. I am very grateful to
them for that. Like in the whole society, there was a group of people in
our team who did not agree with the government’s measures. However,
they were willing to discuss them with the zoo management and, in the
interests of our common mission, supported the zoo and adapted to the
measures. I appreciate their approach. However, like everywhere, we had
to devote a lot of unnecessary energy to selfish individuals in our zoo who
decided to prioritize their own interest. But they promoted it not boldly
and openly, but very cowardly by sabotaging the organization’s internal
rules and ridiculing colleagues who, willingly or less willingly, adapted to
the rules in the interest of the whole team.

To begin with, I have to write that with this annual report we are closing
one of the stages of Liberec Zoo and starting a new one. After the Velvet
Revolution, Liberec Zoo followed up on the North Bohemian Liberec Zoo
and, at the turn of 2021-2022, handed over an imaginary relay baton to an
organization bearing the new name of Liberec Zoo.
After several years of very difficult negotiations, the current founder of
the zoo, the City of Liberec, agreed with the new founder, the Liberec
Region, to transfer the founder authority at the zoo and botanical garden
from the city to the region. Reversely, two nursing homes for the elderly
are transferred from the region to the city. The city thus passes on to the
region the obligation to pay an operating allowance to both gardens. This
will result in savings, part of which the city undertook to provide for the
development of both gardens, which are still located in the city’s cadastral
area. For the development of the zoo, the city also handed over to the
region 12 hectares of development land around the former forest amphitheatre, connecting the existing zoo grounds via Sovova Street. So the
zoo will be able to almost double its size in the near future.

Both the City of Liberec and the Liberec Region helped us a lot during
the whole pandemic. During the first half of the year, we also received
significant assistance from the state, as the Ministry of the Environment
significantly increased its contribution from the subsidy title “Support to
Zoological Gardens”. This increase in the subsidy to zoological gardens
from the state budget was preceded by media-monitored negotiations
between the Union of Czech and Slovak Zoological Gardens and the
government. The public thus learned about the difficult situation of the
zoological gardens. Especially in March, a massive wave of support arose, which also brought dozens of new, smaller and larger sponsors to
Liberec Zoo.

But let us go back to the year 2021. Similarly to the previous year, the year
2021 was also very strongly affected by the ongoing Covid-19 pandemic.
The zoo started the year with the closed grounds, without the possibility
6

All these extraordinary events mentioned above must not overshadow
the 2021 achievements in the traditional areas of our activity. Breeding
endangered species, projects for their protection in places of natural occurrence, raising public awareness in the field of nature conservation and,
last but not least, organizing cultural programmes and care for our visitors.
You will be able to read about this in the colleagues’ contributions.
So allow me to thank everyone who favoured and supported us throughout 2021. My thanks go especially to the founder of the zoo, the Statutory City of Liberec, the Liberec Region, the Ministry of the Environment
of the Czech Republic, our important partners and many other institutions,
companies and individuals who supported us mentally, materially and financially.
My personal thanks go to my colleagues from Liberec Zoo and the volunteers that help us. It was them who deserved credit for everything good
that was done for the animals and people in 2021!
My thanks go to all of you.
MVDr. David Nejedlo
Veterinary doctor and chief operating officer of the zoo

David Nejedlo při setkání se sponzory v říjnu 2021 / foto: Jakub Volný

7

Personální obsazení Zoo Liberec
Ředitel: Nejedlo David, MVDr.
Zoologický úsek: Ambrožová Jitka, Aschenbrenner Václav, Baranovský Milan, Bareš Aleš, Böhmová Romana, Bc., Bolechová Petra, Ing. Ph.D., Černá
Žaneta, Doležalová Marta, Bc., Drápalíková Soňa, Gremlicová Dorota, Ing.,
Gürtlerová Nikola, Hanel Jan, Ing., Hnidová Petra, Holubík Tomáš, Honc
Petr, Jakubička Milan, Kestler Karel, Korábová Veronika, Koubovský Pavel,
Krejčí Michal, Krejčová Kateřina, Kroutilová Antonie, Křížková Kateřina,
Kyselová Šárka, Makara Ján (DPČ), Melichar Lubomír, Ing., Netrefová Andrea, Passianová Pavla, Plenerová Larysa, Požárský Vlastimil, Prášková Michaela, Rejlek Jan, Slavík Martin, Slavíková Nataša, Šamko Robert, Šimoníková Šárka, Škorňa Pavel, Vlčková Dagmar, Zeman Michal, Žďánský Tomáš
SEV Divizna: Březinová Pavlína, Mgr., Dědková Lenka, Havle Leoš, Ing.,
Hudcová Alice, RNDr., Kočí Aleš, Ing., Nováková Miroslava, Plener Tomáš,
Mgr., Řepík Michal, Mgr., Šafaříková Zuzana, Štajnerová Eva, Ing., Štangler
Kateřina, Mgr.
Centrum pro zvířata v nouzi - Archa: Čápová Lenka, Mgr., Gavorová Markéta, Hancvenclová Ivana, Ing., Horáková Natálie, Bc., Matternová Sára,
Maximovičová Klára, Mušutová Martina, Nováková Martina (MD), Novotná
Nela, Podolská Martina (MD), Štěpančičová Martina, Ulčová Tereza, Volková Hana
Lidové sady a program: Cvejnová Zdeňka, Damová Radmila, Ing. (DPČ),
Dolní Miroslava, Haase Martin, Heligeová Adriana, Hluštík David, Hořejší
Zdeňka, Jiřík Josef, Kadlec Michal, Kosař Václav, Morávková Iveta, Motyčka
Zdeněk, Neumanová Nikola, Bc., Novotný Karel, Šimberský Jiří, Štrynclová
Vladimíra, Toman Michal, Bc., Vírová Iveta
LS – Dětský koutek: Fuchsová Marie, Hřebenová Hana, Šimberská Jana,
Štrynclová Vlasta
Služby zákazníkům – Gibon: Čonková Anet, Fantová Lenka (sezóna), Har-

ničárová Eliška (sezóna), Harničárová Marie, Horňáková Martina (sezóna),
Jeřabek Vladimír (sezóna), Kiššová Štefánia (sezóna), Klaban Jiří (sezóna),
Kopecká Markéta, Kovačevičová Dana, Máček Petr, Maršálek Jiří, Mužíková Lenka (sezóna), Pražák Jiří (sezóna)
Služby zákazníkům - Formanka: Baldová Kateřina, Brožová Radka, Čejp
Radek, Forbelský David, Lagová Irena, Manych Martin, Müllerová Martina,
Najmanová Jana, Navrátilová Nikola, Radošinský Martin, Šiškinová Olga,
Šmíd Dominik
Marketing a pokladna: Baláková Klára, Bc., Burešová Alena, Dostálová
Marta, Ing., Honcová Libuše, Chromý Miroslav, Krause Miloslav, Lieskovská Petra, Müllerová Martina, Tesařová Lenka, Ing. (MD), Truhlář Libor
Technický úsek: Brodský Světoslav, Brožek Miroslav, Brzobohatý René
Andy, Ing., Cvejnová Kristýna, Čepek Jakub, Demeterová Danuše, Dolejší
Tomáš, Foltman Libor (DPP), Fouque Petr, Hembera Karel, Jansová Jana,
Mgr., Kalinová Stanislava, Bc., Kolouchová Miluše, Krejčík Josef, Lejsek
Miloslav, Litera Radoslav, Lubij Zdeněk, Nejedlý Jaroslav, Nejedlý Tomáš,
Pěček Pavel (DPČ), Pelant Jaroslav, Süsser Libor, Šamková Olga, Špringl
Radim, Ing., Štulíková Karla, Valášek Jan, Zeman František
Obsluha parkoviště: Fak Bohumil, Palme Josef, Vetrak Miroslav (DPP), Voháňka Jakub (DPČ)
Správa: Dostálová Ivana, Fridrichová Gabriela, DiS., Havlanová Věra, Hofmanová Michaela, Holečková Andrea, Krcheňová Jana, Neradová Věra,
Sobotková Dana, Mgr., Štillerová Karolína, Ing., Tesařová Barbara, MgA.,
Zajdová Romana
Ochrana přírody a výzkum: Hemelíková Adéla, Mgr., Ouhel Tomáš, Mgr,
Petrželková Klára, Mgr., Robovský Jan, RNDr., Sniegon Arthur, Zoubek Pavel, Ing.
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Věková struktura zaměstnanců k 31. 12. 2021:

Délka zaměstnaneckého poměru k 31. 12. 2021:

Věková skupina

Muži

Ženy

Počet let

Celkem v %

15-24 let

1

3

4

Celkem
3%

0-5 let

51%

25-34 let

9

17

26

20 %

6-10 let

21%

35-44 let

14

24

38

30 %

11-15 let

14%

45-54 let

14

18

32

25 %

16-20 let

9%

55-64 let

10

11

21

17 %

21-25 let

4%

65 let a více

4

2

6

5%

nad 25 let

1%

CELKEM

52

75

127

100 %

PRŮMĚRNÝ VĚK

43,7 let

Struktura zaměstnanců
podle nejvyššího stupně vzdělání k 31. 12. 2021:

Vzdělání

Muži

Ženy

Celkem

Základní a bez
vzdělání

4

4

8

6%

Vyučení (bez
maturity)

23

19

42

33 %

Střední s maturitou
(odborné a
všeobecné)

16

34

50

40 %

Vyšší odborné

0

1

1

1%

Vysokoškolské

9

17

26

20 %

CELKEM

52

75

127

100%

dracéna krokodýlovitá / foto: Zoo Liberec
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zebra Chapmanova / foto: Zoo Liberec
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Zoologické oddělení – report
V roce 2021 se zoologické oddělení potýkalo s problémy hodně podobnými těm, které je trápily už ve zdánlivě nekonečných předchozích
měsících. Díky globální pandemii a z ní plynoucích restrikcí a opatření
bylo nutné držet celý tým po značnou část roku v dvousměnném provozu tak, aby se chovatelé na jednotlivých úsecích pokud možno nepotkávali a neriskovali jsme tak možnou paralýzu činnosti celého týmu.
Naštěstí zůstával ošetřovatelský kolektiv povětšinou zdravý a těch několik
málo incidentů bylo možno personálně pokrýt systémovými změnami
z vlastních rezerv.
Chovnou sezonu lze sumarizovat jako průměrnou s množstvím odchovů, transportů oběma směry i úhynů nijak nepřesahujících běžné statistiky, což lze v kontextu řečeného v předchozím odstavci hodnotit nakonec přece jen pozitivně. Zaznamenali jsme i několik unikátních příchodů
a chovatelských úspěchů, na druhou stranu i odchodů, které bylo nutné
komentovat a vysvětlit, protože byly pravidelnějším návštěvníkem lehce
postřehnutelné.
Poprvé v historii jsme představili trio viskačí (Lagostomus maximus),
činčilovitých hlodavců, které chováme jako jediná zoo v prostoru bývalého Československa a aktuálně jedna z 6 v Evropě. Ve své expozici nahradily pár mangust tmavých (Crossarchus obscurus), které se
nám dlouhodobě nedařilo rozmnožit a odešly tak na základě domluvy
s plzeňskými kolegy k tamnímu páru, z chovného hlediska stejně zatíženému. Nezbývá než doufat, že se zvířata sociálně vhodně přenastaví
a dojde ke kýženému odchovu.
Poprvé k zastižení byla v libereckých kolekcích i čtveřice dalších drobných hlodavců, jmenovitě myš zebrovaná (Lemniscomys barbarus), hraboš syslí (Lasiopodomys brandtii), křečík Campbellův (Phodopus campbelli) a křeček bavlníkový (Sigmodon hispidus). Fanoušci této nepříliš

často vystavované skupiny obratlovců si je mohou prohlédnout na pavilonu ZooExpo.
Dalším historickým unikátem, poprvé vystavovaným v liberecké expozici, je malý gekon modrý (Lygodactylus williamsi), drobný tanzanský endemit, kterého je mimo naši zoo možné potkat ještě v Plzni. Obrovským
zadostiučiněním bylo zjištění, jež přišlo nedlouho po umístění do terária
na Pavilonu tropů - gekonům se v něm daří natolik dobře, že se 4 měsíce
po příjezdu vylíhla první dvě mláďata a obě byla odchována. Nejenže se
jedná o místní prvoodchov, ale zároveň je to nemalý příspěvek ke snaze
o ochranu tohoto kriticky ohroženého druhu.
Z dalších významnějších chovatelských úspěchů uveďme například
úspěšně odchované mládě pásovce kulovitého (Tolypeutes matacus) –
taktéž liberecký prvoodchov, klisnu zebry Chapmanovy (Equus quagga
chapmani), dokonce dvě kobylky vzácné a hojně propagované zebry
bezhřívé (Equus quagga borensis), dvě hříbata porodily klisny koně Převalského (Equus przewalski) a přibyla i klisnička kriticky ohroženého osla
somálského (Equus africanus somaliensis). Po čtyřleté plánované pauze
se narodila dvě mláďata (0,2) ve stádu kozorožců dagestánských (Capra
cylindricornis) a do databází jsme zapsali i 170. mládě kozy šrouborohé
(Capra falconeri heptneri) narozené v místní skupině. Rozmnožily se také
nyaly nížinné (Nyala angasii), antilopy koňské (Hippotragus equinus)
a mladého samečka porodila a odchovala laň vzácného sambara skvrnitého (Rusa alfredi). Na úseku opic jsme potom zaznamenali porody
u kosmanů zakrslých (
) a paviánů pláštíkových (Papio hamadryas).
Zoo Liberec se vždy mohla opřít o významné úspěchy v chovu dravých
ptáků. Nejinak tomu bylo i v prošlém roce. Stále jsme jediným zařízením
schopným odchovat orly nejmenší (Hieraaetus pennatus), k tradicím patří
11

i líhnutí mláďat orlosupa bradatého (Gypaetus barbatus). Jejich loňský
odchov byl poslední květnový den vypuštěn v pohoří Sierra del Cazorla v rámci reintrodukčního projektu, na kterém se naše zahrada dlouhá
léta aktivně podílí. Čimango horský (Phalcoboenus australis), je dalším
z místních unikátů, v loňské sezoně se jej podařilo rozmnožit již jen
skotské Zoo Dundee. Odchovali jsme i bažanta Edwardsova (Lophura
edwardsi), společně s metropolitní zoo jsme tak jako jediní v republice
doplnili vzácnou a limitovanou populaci v lidské péči, která má nemalý
potenciál k budoucí reintrodukci.
Ve ztížených podmínkách jsme pilně pracovali i na dalším zkvalitňování genetického potenciálu zdejších skupin. Transportů oběma směry
byla zrealizována celá řada, z těch významnějších jmenujme například
dovoz nových chovných samců do skupin urialů bucharských (Ovis bocharensis), nahurů modrých (Pseudois nayaur), koz šrouborohých (Capra falconeri heptneri) nebo geneticky skvěle vybaveného hřebce osla
somálského (Equus africanus somaliensis). Naopak nově příchozí samice
doplnily stádečka koní Převalského (Equus przewalski) nebo antilop koňských (Hippotragus equinus). Dopárovali jsme a úspěšně spojili paky nížinné (Cuniculus paca), na úseků ptáků potom krkavce bělokrké (Corvus
albicolis) nebo nestory kea (Nestor notabilis).
Opačným směrem zamířil nemalý počet úspěšně odchovaných jedinců, toto konstatování ale nepředznamenává žádný exodus. Spíš je důkazem, že i v ne vždy dokonalých podmínkách se při správné kombinaci
vůle, nadšení a erudice dá provozovat kvalitní chovatelství.
Do exotické destinace byli transportováni dva mladí samci takina čínského (Budorcas taxicolor bedfordi). V indonéské Zoo Batu Secret by
měli být základem nové linie vzniklé připuštěním se samicemi z Japonska, na základě domluvy by se pak některý z produktů takového spojení
viskača / foto: Zoo Liberec
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měl vrátit zpět do Evropy, aby krevně oživil regionální populaci postavenou na pouhých dvou jedincích. Další tři sourozenci zmíněných samečků
byli postupně exportováni do Opole, Drážďan a Plzně.
Dvouletý samec žirafy Rothschildovy (Giraffa camelopardalis rothschildi) posílí chovnou skupinu v Zoo Poznaň, kam byl převezen na
sklonku roku, odvezen byl i historicky první zdejší odchov mravenečníka
velkého (Myrmecophaga tridactyla) - mladá samička skončila ve francouzském La Teste. Z dalších zajímavých přesunů zmiňme odchod samice soba karelského do Zoo Praha, tří klisen koně Převalského do rakouského Grünau, dvou mladých kobylek zebry Chapmanovy do Chorzowa
a dospělé samice osla somálského do Plocku. Odvezen byl i perspektivní chovný pár urialů bucharských, švédská Zoo Nordens Ark je poslední
z 3 zoologických zahrad, které momentálně druh aktivně drží a jediná,
kde se nejvzácnější z divokých ovcí ještě množí. Strategické rozhodnutí
zmíněných tří zařízení (zbývá estonský Tallin) je poslední zoufalou snahou
o její záchranu v chovech v lidské péči.
Ač k životu se stovkami zvířat v péči nevyhnutelně patří, je kapitola o
úhynech tou nejméně populární. Ani v loňském roce jsme se nepříjemným odchodům tohoto typu samozřejmě neubránili. Tím nejvýznamnějším byl skon slonice Rání, která pod Ještěd přijela jako slůně v roce
1967, aby zde prožila následujících 54 let. Byla symbolem každé doby,
v průběhu života i partnerkou 3 dalších slonů a pro mnohého nedílnou
součástí místní kolekce. Její zdravotní stav se však v posledních letech
postupně horšil, s přibývajícím věkem stále častěji bojovala s obstrukčními kolikami a poslední z nich se jí stala osudnou. Přestože jsme jí věnovali
maximální možnou péči, týden trvající těžký akutní stav jsme již zvrátit
nedokázali. Uhynula 26. dubna.
Tečku za rokem 2021 je ale třeba udělat v optimističtějším tónu. Opět

se prokázalo, že schopnosti a profesionalita libereckému týmu chovatelů
nechybí. Znovu jsme byli prověřeni mimořádnými podmínkami, znovu
jsme museli hojně improvizovat, přesto jsme ve většině případů dokázali
držet při sobě a obstáli se ctí. Vám všem, kteří jste se zapojili, patří můj
respekt a upřímný dík.
Ing. Luboš Melichar
hlavní zoolog
melichar@zooliberec.cz

nestor kea / foto: Romana Böhmová
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The Zoology Department in 2020
In 2021, the Department of Zoology faced problems that were very
similar to those that had plagued us in the seemingly endless previous
months. Owing to the global pandemic and the resulting restrictions and
measures, it was necessary to keep the whole team in two shifts for a large
part of the year so that the zookeepers in individual sections did not meet,
if possible, to minimize the possible risk of paralysis of the whole team.
Fortunately, the attending staff remained mostly healthy, and a few incidents could be covered by systemic changes in the staff from our own
reserves.
The breeding season can be characterized as average, with a whole
number of bred young, animal transports in both directions, and deaths
that did not exceed the usual statistics, which can be evaluated positively
in the context of the previous paragraph. There were also several unique
arrivals and breeding successes and, on the other hand, departures,
which had to be commented on and explained, because they were easily
noticeable to the more regular visitor.
For the first time in our history, we introduced a trio of plains viscacha
(Lagostomus maximus), rodents from the family Chinchillidae, which we
keep as the only zoo in the former Czechoslovakia and currently one of 6
in Europe. In the exhibition, they replaced a pair of common kusimanse
(Crossarchus obscurus), which we had not been able to breed for a long
time, and so they left, by agreement with our colleagues from Pilsen Zoo,
to join the local pair, which is equally burdened from the point of view of
breeding. We can only hope that the animals will be re-adjusted socially
and that the desired breeding will occur.
For the first time, four other small rodent species were exhibited in the
Liberec Zoo collections, namely the Barbary striped grass mouse (Lemniscomys barbarus), the Brandt’s vole (Lasiopodomys brandtii), the Cam-

pbell’s dwarf hamster (Phodopus campbelli), and the hispid cotton rat
(Sigmodon hispidus). Fans of this infrequent group of vertebrates can see
them at the ZooExpo pavilion.
Another historically unique species exhibited at Liberec Zoo for the first
time is the small turquoise blue gecko (Lygodactylus williamsi), a small
Tanzanian endemic species, which can be found outside our zoo in Pilsen
Zoo. We had the immense satisfaction in finding out that shortly after placing the geckos in the Tropics Pavilion terrarium they were doing so well
that 4 months after the arrival, they had the first two hatchlings, both of
which were reared. Not only is it the local primary breeding, but also it is a
significant contribution to the efforts to protect this critically endangered
species.
Other important breeding successes include a successfully reared
Southern three-banded armadillo pup (Tolypeutes matacus), reared at Liberec Zoo for the first time, a Chapman’s zebra mare (Equus quagga chapmani), and even two rare and widely propagated maneless zebra mares
(Equus quagga borensis). The Przewalski’s horse mares (Equus przewalski)
gave birth to two foals, and a mare of the critically endangered Somali wild ass (Equus africanus somaliensis) was also born. After a four-year
planned break, two kids (0.2) were born in the herd of the East Caucasian
tur (Capra cylindricornis). In our records, we also had the 170th markhor
kid (Capra falconeri heptneri) born in the local herd. The lowland nyalas (Nyala angasii), roan antelopes (Hippotragus equinus) also bred. The
rare Visayan spotted deer (Rusa alfredi) gave birth to, and reared a young
male. In the monkeys section, we also recorded births of Western pygmy
marmosets (Callithryx pygmaea pygmaea) and hamadryas baboons (Papio hamadryas).
Liberec Zoo has always been able to rely on its significant successes in
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breeding birds of prey. It was no different in the past year. We are still
the only facility able to rare booted eagles (Hieraaetus pennatus). Our
traditions include hatching of bearded vulture chicks (Gypaetus barbatus). The chick that hatched last year was released in the Sierra del Cazorla
Mountains, on the last day of May, as part of the reintroduction project
in which our zoological garden has been actively involved for many years. The striated caracara (Phalcoboenus australis) is another of the local
unique species. In the last season, only Dundee Zoo, Scotland, managed
to breed it. We also bred an Edward’s pheasant chick (Lophura edwardsi).
Together with the metropolitan zoo, we are the only ones in the country
to have completed this rare and limited population in human care, which
has considerable potential for future reintroduction.
In difficult conditions, we also worked diligently to further improve
the genetic potential of the local groups. A number of transports were
carried out in both directions, the most important of which included,
e.g. the import of new breeding males for the groups of Bukhara urials
(Ovis bocharensis), bharals (Pseudois nayaur), markhors (Capra falconeri heptneri), and a Somali wild ass stallion (Equus africanus somaliensis)
with a good genetic endowment. Furthermore, the newly arrived females
supplemented the herds of Przewalski's horses (Equus przewalski) or roan
antelopes (Hippotragus equinus). We paired and successfully mated the
lowland pacas (Cuniculus paca), as well as the white-necked ravens (Corvus albicolis) and keas (Kea notabilis) in the bird section.
A large number of successfully reared individuals headed in the opposite direction, but this statement does not imply any exodus. Rather, it is
proof that even in not always perfect conditions, with the right combination of will, enthusiasm and erudition, you can run a quality breeding
program.

Two young male golden Takins (Budorcas taxicolor bedfordi) were
transported to an exotic destination. In the Indonesian Batu Secret Zoo
they should become the basis of a new line created by mating with females from Japan, and by agreement, one of the products of such mating should return to Europe to revitalize the regional population based
on only two individuals. The other three siblings of the mentioned males
were gradually exported to Opole, Dresden and Pilsen.
A two-year-old male Rothschild’s giraffe (Giraffa camelopardalis rothschildi) strengthened the breeding group at Poznań Zoo, where it was
transferred at the end of the year, and the first ever locally reared giant
anteater pup (Myrmecophaga tridactyla) was taken away - the young female ended up in La Teste, France. Other interesting transfers included
the transfer of a female Karelian reindeer to Prague Zoo, three Przewal-

gekon modrý / foto: Tomáš Hnida
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ski’s horse mares to Grünau, Austria, two young Chapman’s zebra mares
to Chorzów, and an adult Somali wild ass mare to Plock. A promising breeding pair of Bukhara urials was also taken away. Nordens Ark Zoo, Sweden,
is the last of the 3 zoos that currently actively keep this species and the only
one where the rarest of the wild sheep species still breed. The strategic
decision of the abovementioned three facilities (including Tallinn, Estonia)
is the last desperate attempt to save it in captivity.
Despite being an integral part of living with hundreds of animals in human care, the issue of deaths is the least popular. Of course, we could not
avoid unpleasant demises of this type last year, either. The most important
was the death of the elephant Rání that came to the zoo under Ještěd as
an elephant calf in 1967 to live for another 54 years. She became a symbol
of every period. During her lifetime she was a partner for 3 elephants, representing an integral part of the local collection for many people. However, her health gradually deteriorated over the recent years, with advanced age she increasingly struggled with obstructive colic and the last of
them became fatal. Although we gave her the maximum possible care,
we could no longer reverse the severe acute condition lasting a week. She
died on April 26.
But the full stop after the end of the year 2021 needs to be made on a
more optimistic note. Once again, it was proven that the Liberec team of
animal breeders did not lack skills and professionalism. We were repeatedly tested by extraordinary conditions, we had to improvise a lot again
and again, yet in most cases we were able to stick together and succeed
with honour. My respect and thanks go to all of you who are involved.
Ing. Luboš Melichar
Head of Zoology
melichar@zooliberec.cz
margay / foto: Zoo Liberec
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zoborožec kaferský / foto: Jiří Zuzánek
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Ochranářské projekty Zoo Liberec ve světě
Již mnoho let se liberecká zoo zasazuje o ochranu přírody doma i ve
světě a za tu dobu se tyto aktivity staly nedílnou součástí této severočeské
zoo. Jejich realizace by nebyla možná bez návštěvníků samotné zoo, jelikož
z každé vstupenky putují 2 Kč na tzv. in situ fond, ze kterého se aktivity na
ochranu přírody a výzkum podporují. Za rok 2021 se celkem vybralo 594
404 Kč a tyto peníze putovaly přímo na chod projektů zmíněných v sekci
Projekty podpořené Zoo Liberec. I v tomto roce by se však činnost oddělení výzkumu a ochrany přírody neobešla bez podpory Libereckého kraje,
která na nadregionální služby Zoo Liberec opakovaně poskytuje podporu.
Z hlediska prezentace projektů na výzkum a ochranu přírody bylo významnou událostí spuštění nového webu, kde mohou návštěvníci a partneři přehledně zjistit, do jakých projektů jsme zapojeni (www.zooliberec.
cz/ochrana-prirody-a-vyzkum).
Začali jsme spolupracovat s projektem Jeřábí život, kterému byly díky
daru od ČEZ pořízeny dvě speciální vysílačky přímo pro jeřáby. Projekty
na ochranu přírody byly v roce 2021 také podpořeny Ministerstvem životního prostředí, a díky tomu se mohl uskutečnit monitoring hnízdní aktivity
mořských želv na ostrově Sanding a průzkum dalších lokalit v Indonésii
s ohledem na případné hrozby pro mořské želvy. Vedle tohoto projektu
byl také podpořen projekt Jeřábí život, monitoring savců v Acehu na Sumatře a byly aktualizovány informační panely o ochraně přírody po areálu
Zoo Liberec.
Významnou událostí byla delegace ministra životního prostředí do Indonésie, kterou ve spolupráci se zahraničním úřadem České republiky
v Jakartě pomáhala připravovat i Zoo Liberec a Zoo Ostrava. Delegace
navštívila vybraná místa včetně Kukang Rescue Program centra v Bandar
Baru a Conservation Response Unit v Sampoiniet, Aceh. U příležitosti delegace podepsala Zoo Liberec s místními partnery memoranda o spolu-

práci, a to konkrétně s organizací Tebat Rasau, která chrání mokřady na
Belitungu; Ecosystem Impact Foundation, se kterou Zoo Liberec společně
s Lestari spolupracuje na ochraně ostrova Bangkaru a Babi; a v neposlední
řadě s Conservation Response Unit, která se zabývá ochranou slonů a řešení konfliktu mezi slony a lidmi v Acehu.
Pro delegaci byl taktéž vybaven vládní letecký speciál, který nám
s ochotou přivezl zbývající dalekohledy vybrané v průběhu kampaně Silent Forest. Dalekohledy byly předány právě zmíněným i dalším organizacím a především univerzitě Syiah Kuala v Banda Acehu, se kterou Zoo
Liberec spolupracuje na výzkumu mořských želv.
Mezi důležité mediální výstupy patřilo uvedení dokumentu Příběh
zebry bezhřívé na kanálech České televize. Dokument pojednává o misi
českých zoologů se zastoupením Zoo Liberec do Ugandy právě za ohroženými zebrami. Dále se podařilo přeložit a nadabovat video pojednávající o krizi supů v Africe a uvést ho v ZooKině v areálu zoo. Nadále Zoo
Liberec informovala o problematice ochrany gekonů modrých v rezervaci
Kimboza.
Tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří ochranu přírody podporují
a současně také Ministerstvu životního prostředí, ambasádě České republiky v Jakartě a všem, kteří se na chodu Zoo Liberec a oddělení výzkumu
a ochranu přírody podílí.

Ing. Pavel Zoubek
Vedoucí oddělení výzkumu a ochrany přírody
zoubek@zooliberec.cz
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Zoo Liberec aktivně spolupracuje na těchto projektech
Návrat orlosupů bradatých do volné přírody
V roce 2021 se podařilo odchovat jedno mládě orlosupa, které bylo následně transportováno do pohoří Sierra del Cazorla ve Španělsku. Tam
bylo mládě vybaveno satelitní vysílačkou a umístěno na umělé hnízdo.
Po jednom měsíci přikrmování mládě hnízdo opustilo a začalo si úspěšně
shánět potravu samo. Jedná se o 15. mládě, které bylo v liberecké zoo
odchováno a vypuštěno do přírody.
Lestari
Po úspěšné osvětě o palmovém oleji v českých končinách se organizace
rozhodla nabrat nový směr a své úsilí ve spolupráci se Zoo Liberec věnovat
ochraně silně ohrožených druhů a ostrovních ekosystémů. Hlavní záběr
organizace se v roce 2021 zaobíral ochranou ostrova Bangkaru, kde byly
po dlouhé odmlce spuštěny námořní hlídky, které mají odhalit případné
nelegální aktivity v oblasti. Dále proběhla příprava na opravu základny pro
rangery a úzce se spolupracuje na zlepšení monitoringu a ochrany místních pěvců, jako je např. loskuták niaský.

Monitorovací tým hnízdní aktivity mořských želv v Indonésii

Save-Elephants
Hned na počátku roku na přelomu ledna a února vyústilo v jižním Kongu dlouhodobé vyšetřování sítě překupníků se slonovinou v sérii zatčení
a zabavení kontrabandu. Úhrnem bylo zajištěno 101 kg surové i zpracované slonoviny a za mřížemi skončilo 6 osob, z nichž jeden byl aktivní četník, druhý voják ve službě a třetí vysloužilý strážce národního parku. Akce
proběhly ve spolupráci s místní Gendarmerií, Ministerstvem živ. prostředí
a organizací PALF (EAGLE Network). V Kongu nadále pokračuje spoluprá-

Slonovina kriticky ohrožených slonů pralesních, zabavená v Kongu při zatčení šesti
wwwwwwwwwwwww
překupníků
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ce mezi Českou zemědělskou univerzitou v Praze a konžskou pobočkou
World Wildlife Fund (Světový fond na ochranu přírody) v rámci následného monitoringu deštného lesa po expedici Neuron. Na severu země
se opět vystřídal „turnus“ výzkumníků z České republiky a zajistil technické
fungování fotopasťového projektu. Psí jednotky k detekci pašované slonoviny a jiného wildlife kontrabandu jsou v Kongu již samostatné a Save-Elephants je nadále podporuje jen v některých materiálních a finančních
aspektech. V Čadu zahájili čeští ochránci přírody další úroveň spolupráce
s A.L.C.P., a to aktivní ochranou polí před hrochy s využitím elektrických
bariér na solární pohon, která tak doplnila projekt včelích úlů chránících
pole. Oba projekty mají mírumilovně redukovat konflikty o zdroje a uchránit lidem část úrody. V Čadu nadále probíhají kroky k poznání izolované
populace kapustňáků i k potlačení invazní tokozelky (vodního hyacintu) na
jezeře Léré.

Jeřáb popelavý po okroužkování a nasezení vysílačky

Jeřábí život
V rámci projektu jsme se věnovali monitoringu jeřába popelavého, jeho
hnízdišť v ČR a sledování značených jedinců. V roce 2021 bylo označeno
celkem 9 mladých jeřábů a pět z nich bylo vybaveno i GPS-GSM vysílačem. V severních Čechách byl poprvé vybaven vysílačem také mladý
jeřáb z Frýdlantského výběžku, který se na zimu vydal do Francie, kde přezimoval u jezera Lac Du Der Chantecoq v oblasti Champagne. Nově byl
sledován také jeřáb v jižních Čechách na Strakonicku, který se na migrační
trasu vydal severním směrem na shromaždiště v Německu v Sasku, kde
se mu bohužel stal osudným náraz do drátů elektrického vedení. Bohužel
jsme v tomto roce zaznamenali i největší míru predace mláďat liškou a tento osud se nevyhnul ani několika označeným jeřábům.
Veterinární vyšetření zoborožce rýhozobého pod organizací Talarak
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Talarak
Nadace Talarak byla letos aktivní a pokračovala ve výzkumných a reintrodukčních projektech v přírodní rezervaci Bayawan a rozšiřovala záběr
aktivit nadace. Zvýšil se počet zaměstnanců, aby se oslovilo širší publikum
v sociálních médiích a rozšířilo se povědomí o ochraně přírody. Zároveň
organizace vylepšila centrum chovu zvířat v lesoparku Negros, a to například přidáním více vzdělávacích prvků. V listopadu se pořádala umělecká
výstava místních negroských domorodců, která se zaměřovala na divokou
přírodu Negrosu a zároveň měla umělce podpořit. Na výstavě probíhal
taktéž prodej jednotlivých děl a z utržených peněz byl podpořen také
Talarak. Bohužel na konci roku organizace utrpěla velkou ztrátu, protože
chovatelské centrum Kabankalan zasáhl tajfun. K ničení došlo především
v ptačích voliérách a bohužel vedlo k úhynu mnoha endemických a ohrožených ptačích druhů v chovu. Nicméně partneři a podporovatelé na Filipínách i po celém světě shromáždili značné dary, aby Talaraku pomohli
opravit škody a postarat se o zraněná zvířata.

Česká koalice na ochranu biodiverzity (CCBC)
Online knihovna CCBC vznikla jako reakce a pomoc pro učitele, kteří se
kvůli koronavirové krizi museli vyrovnávat s nedostatkem materiálů pro
online výuku. Knihovna aktuálně obsahuje více než třicet videí a k tomu
doprovodné pracovní listy, infokarty a slovníčky pojmů. Na knihovnu jsou
pozitivní ohlasy jak od učitelů tak od rodičů, kteří své děti vzdělávají doma
či od komunitních center a klubů. Od svého spuštění knihovnu navštívilo
na CCBC webu více než 9 803 lidí. Na Youtube, kde jsou videa dostupná,
měla knihovna více než 124 270 zobrazení a videa vidělo téměř 20 000 lidí.
Materiály a videa vytvořená pro online knihovnu jsou také aktivně používána v prezenční výuce nebo k opakování látky po přednáškách lektorů z
CCBC. V online prostoru je obrovský potenciál a příležitost jak zaujmout a
motivovat mladou generaci ke studiu a ochraně přírody.
V online světě se v roce 2021 odehrávaly i další projekty jako například
Kvíz na Den Země, kterého se zúčastnilo více než 1 100 žáků. V kvízovém
videu otázky představili Anna Čtvrtníčková, Josef Trojan, Vladimír Kořen a
Zdeněk Suchý. Kvíz vznikl ve spolupráci s H2Ospodáři, AOPK, Zoo Liberec
a Včelí Stráží.

Talarak se také v současné době zaměřuje na spolupráci veterinárního
výzkumu s univerzitami, jako je University of the Philippines. Studie se
zaměřuje na stanovení běžných fyziologických krevních parametrů prasat visayánských a filipínských výrů. Dále se studie zaobíraly histologickými rozbory a zjišťováním krevních parazitů u sambarů skvrnitých a prasat
visayánských, u kterých se také odebíraly vzorky pro celostátní kontrolu
afrického moru u prasat. Pokračovalo se v rozšiřování našeho výzkumu nejen ve fyziologii a patologii zvířat v chovných centrech, ale také ve výzkum
chování in situ i ex situ.

Máme svou novou a skvělou ambasadorku Viki. Viki je reportérka na radio
Junior, ale nejen to, sledujte ji na www.vikimix.cz.
Pořádali jsme šestý ročník mezinárodní konference GBCC (Global Biodiversity Conservation Conference). Konference s tématem „Svět po roce
2020: Od krize k ochraně biodiverzity“ proběhla 10.-12.11.2021 v Praze.
Cílem konference bylo pojmenovat konkrétní faktory, které stojí za současnými globálními problémy biodiverzity, a představit možná řešení a vý21

hledy do budoucna. Nad rámec odborných přednášek a bohatých diskuzí, byla konference doprovázena bohatou výstavou studentských posterů,
četnými stánky, které byly věnovány ochraně ptáků (ČSO), alternativnímu
financování ochrany přírody (Kukang Coffee), a tipům a trikům k přežití v
přírodě (Raven), dále ukázkou terénní laboratoře určené k detekci infekčních onemocnění v těžko dostupných oblastech rozvojových zemí (MobilLab), či edukativní interaktivní výstavou koloběhu vody (H2OSPODÁŘI).
První konferenční den vyvrcholil promítáním téměř padesát let starého
dokumentárního snímku Morituri te Salutant od režiséra Michaela Havase,
s nímž proběhla i diskuze po promítání. Oficiální zakončení přednáškové části konference vyvrcholilo unikátní přehlídkou udržitelné módy, kde
modelky, herečky a herci předvedly autorské kolekce talentovaných módních návrhářek. Závěrem konference se mohly účastníci zúčastnit komentované prohlídky tropickáho skleníkem Fata Morgana v Botanické zahradě
v Troji.

si zkušenosti s učiteli nejen v dalších částech Indonésie, ale třeba také na
Madagaskaru. Tato nová třída čítá 18 dětí.
V roce 2021 se bohužel nemohl uskutečnit každoroční monitoring outloňů
a dalších nočních zvířat v terénní oblasti programu. Pro tyto účely tak byla
vybrána nová oblast v okolí záchranného centra. V monitoringu zdejší oblasti bude terénní tým pokračovat i v dalších letech, aby mohl data z obou
oblastí porovnat.
V tomto roce se také točily poslední záběry do připravovaného dokumentu mapujícího činnost programu Kukang v průběhu tří let a nyní následuje
jeho postprodukce.
Velkou událostí tohoto roku byla červnová mise do Indonésie vedená ministrem životního prostředí Richardem Brabcem s podnikatelskou delegací. Na uskutečnění této mise se podílel i Kukang program. Ministr s českou
delegací tak navštívil záchranné centrum Kukang a podpořil ochranářské
aktivity programu.
Co se týká projektu Kukang Coffee, tak ten úspěšně pokračuje, o čemž
svědčí fakt, že do komunity pěstitelů kávy Kukang Coffee se zapojilo již
přes 50 indonéských farmářů, z nichž se tak stávají ochránci přírody. Kukang Coffee kavárna v Ústí nad Labem také oslavila své 1. narozeniny.
Úplnou novinkou Kukang programu je nejen ochrana outloňů v místě jejich výskytu, ale také podpora vzniku udržitelné záložní populace tohoto
druhu v lidské péči, tzv. ex situ. Ve spolupráci se skupinou odborníků proto Kukang program přichází s jedním z možných řešení v podobě výstavby
chovných center pro outloně malé v rámci moderních zoologických zahrad sdružených hlavně v Evropské asociaci zoologických zahrad a akvárií (EAZA). Tato chovná zařízení již začínají vznikat v několika zoologických
zahradách. Více informací o Kukang programu naleznete na webových
stránkách www.kukang.org.

Máme nové pozorovatele a adepty mezi projekty CCBC a jsou to H2Ospodář! (www.h2ospodar.cz) a Akvaponie – Pureself (www.pureself.cz).
The Kukang Rescue Program
Vzhledem k celosvětové pandemii nemoci Covid-19 probíhala výuka
v anglicko-environmentální škole vedené Kukang Program v roce 2021
v omezeném režimu a za přísnějších hygienických podmínek. I přesto
bylo z celkem 30 dětí navštěvujících školu oceněno 6 žáků s nejlepšími
výsledky a ti byli také obdarováni certifikátem. Letos se škola také zapojila
do mezinárodní iniciativy „Education4Conservation“ pro mateřské školy,
v rámci níž učitelé používají stejné osnovy v různých institucích v několika
zemích. Kukang škola tedy otevřela novou třídu pro malé děti a vyměňuje
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Projekty podpořené Zoo Liberec

Faunus z.s.
Podpora organizace Snow Leopard Trust na ochranu a výzkum sněžného
levharta (Panthera uncia) a podpora chráněných dílem pro děti v táboře
AMPO v Burkina Faso.
(www.faunus.cz)

Zátoka nosatých opic
Ochrana ekosystému v Balikpapanském zálivu na Borneu. S vlajkovým
druhem kahau nosatým se projekt věnuje osvětě, výzkumu, vzdělávání
a environmentální lobby za zachování tohoto přírodně významného místa.
(www.zatokanosatychopic.cz)

Green-Books.org
Ekovýchovné programy pro děti a učitele v Indonésii na téma ochrany
biodiverzity, odpadkového hospodářství, změn klimatu a udržitelného
způsobu života.
(www.green-books.org)

Conservation Response Unit
Ochrana sumaterských slonů, která kombinuje využití slonů v péči člověka
pro ochranu divoce žijících populací ve formě odlákávání divokých slonů od lidských obydlí, vyprošťování uvízlých slonů a monitoringu oblasti
před nelegální činností. Cílem organizace je ochrana divoké populace
slonů jako deštníkového druhu pro celý ekosystém a předejití odchytu
divokých jedinců.
(www.cruaceh.org)

Nature and Conservation Organisation
Konžská nezisková organizace zaměřená na monitoring divoké přírody
a osvětu. Organizace spolupracuje se Save-Elephants a aktivitami spojenými s expedicí Neuron Dzamba ya Lobi.

Česká koalice na ochranu biodiverzity (CCBC)
Zastřešující koalice organizací se zaměřením na ochranu biodiverzity a udržitelný rozvoj po celém světě. Součástí koalice jsou osvětové a vzdělávací
aktivity pro děti i dospělé.
(www.ccbc.cz)

Talarak
Komplexní ochrana, výzkum a vzdělávání se zaměřením na endemity
Visayánských ostrovů na Filipínách.
(www.talarak.org)
The Kukang Rescue Program
Ochrana outloňů, vzdělávání a boj proti nelegálnímu obchodu s divokými
zvířaty a práce s místními komunitami na Sumatře.
(www.kukang.org)

Ecosystem Impact Foundation
Ochrana ostrovních ekosystémů se zaměřením na mořské želvy a ptactvo
v oblasti souostroví Pulau Banyak a ostrova Simelue v Indonésii.
(www.ecosystemimpact.com)
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Výzkum a vzdělávání při Zoo Liberec
Jirků, M., Lhotská, Z., Frgelecová, L., Kadlecová, O., Petrželková, K. J.,
Morien, E., & Jirků-Pomajbíková, K. (2021). Helminth Interactions with
Bacteria in the Host Gut Are Essential for Its Immunomodulatory Effect. In
Microorganisms (Vol. 9, Issue 2, p. 226). MDPI AG. https://doi.org/10.3390/
microorganisms9020226

Následující řádky jsou věnované přehledu vědecké, publikační, odborné a vzdělávací činnosti zaměstnanců liberecké zoo za rok 2021. V tomto
roce byla v daném odvětví dozajista nejvýznamnější událostí konference
GBCC (Global Biodiversity Conservation Conference), která hostila vědce
a ochranáře z celého světa v prezenční i online formě (www.gbcc-conference.org). Nadále pokračovala elektronická verze plemenné knihy pro
zebry stepní a žirafy (www.studbook.cz). Pro studenty olomoucké univerzity proběhl již podruhé předmět Úvod do ochrany biodiverzity v Indonésii.

Krásová, J., Mikula, O., Šumbera, R., Horáková, S., Robovský, J., Kostin, D.
S., Martynov, A. A., Lavrenchenko, L. A., & Bryja, J. (2021). The Rufous Sengi is not Elephantulus – Multilocus reconstruction of evolutionary history
of sengis from the subfamily Macroscelidinae. Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research, 59(4), 918-932.

Vědecké publikace pracovníků Zoo Liberec
Cibot, M., McLennan, M. R., Kváč, M., Sak, B., Asiimwe, C., & Petrželková, K. (2021). Sparse Evidence for Giardia intestinalis, Cryptosporidium
spp. and Microsporidia Infections in Humans, Domesticated Animals and
Wild Nonhuman Primates Sharing a Farm–Forest Mosaic Landscape in
Western Uganda. In Pathogens (Vol. 10, Issue 8, p. 933). MDPI AG. https://
doi.org/10.3390/pathogens10080933

Muehlbauer, A. L., Richards, A. L., Alazizi, A., Burns, M. B., Gomez, A., Clayton, J. B., Petrzelkova, K., Cascardo, C., Resztak, J., Wen, X., Pique-Regi,
R., Luca, F., & Blekhman, R. (2021). Interspecies variation in hominid gut
microbiota controls host gene regulation. In Cell Reports (Vol. 37, Issue 8,
p. 110057). Elsevier BV. https://doi.org/10.1016/j.celrep.2021.110057
Modráčková, N., Šťovíček, A., Burtscher, J., Bolechová, P., Killer, J., Doming,
K., Neužil Bunešová, V. The bifidobacterial distribution in the microbiome of captive primates reflects parvorder and feed specialization of the
host. Scientific Reports, 2021, roč. 11, č. 1, s. 1-13. ISSN: 2045-2322.

Gippoliti, S., Robovský, J., & Angelici, F. M. (2021). Taxonomy and translocations of African mammals: A plea for a cautionary approach. Conservation, 1(2), 121-138.
Hradec, M., Illmann, G., Bartoš, L., Bolechová, P. The transition from the
female-like great calls to male calls during ontogeny in southern yellow-cheeked gibbon males (Nomascus gabriellae). Scientific Reports, 2021,
roč. 11, č. November 2021, s. 0-0. ISSN: 2045-2322.

Nováková, N., & Robovský, J. (2021). Behaviour of cranes (family Gruidae)
mirrors their phylogenetic relationships. Avian Research, 12, 40.
Petrželková, K. J., Uwamahoro, C., Pafčo, B., Červená, B., Samaš, P., Mudakikwa, A., Muvunyi, R., Uwingeli, P., Gilardi, K., Nziza, J., Noheri, J. B.,
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Eckardt, W., Ndagijimana, F., Ssebide, B., Okwirokello, R., Nizeyimana, F.,
Syaluha, E. K., Nzayisenga, G., Flores Girón, L., … Modrý, D. (2021). Heterogeneity in patterns of helminth infections across populations of mountain gorillas (Gorilla beringei beringei). In Scientific Reports (Vol. 11, Issue
1). Springer Science and Business Media LLC. https://doi.org/10.1038/
s41598-021-89283-4

Journal of Vertebrate Biology (Vol. 71, Issue 21033). Institute of Vertebrate Biology, Academy of Sciences of the Czech Republic. https://doi.
org/10.25225/jvb.21033
Sirima, C., Bizet, C., Hamou, H., Červená, B., Lemarcis, T., Esteban, A., Peeters, M., Mpoudi Ngole, E., Mombo, I. M., Liégeois, F., Petrželková, K. J.,
Boussinesq, M., & Locatelli, S. (2021). Soil-transmitted helminth infections
in free-ranging non-human primates from Cameroon and Gabon. In Parasites & Vectors (Vol. 14, Issue 1). Springer Science and Business Media
LLC. https://doi.org/10.1186/s13071-021-04855-7

Robovský, J., Jirků, M., 2021. Evolutionary origin of European bison, pp.
9-12. In: Olech W. and Perzanowski K., 2021. European bison (Bison bonasus). Strategic species status review 2020, 119 pp.
Robovský, J., Rookmaaker, K., Groves, C. P., 2021. Several zoological
comments to depictions of jaguar and rhinoceros in the art of Roelandt
Savery. Archivum Trebonense 2020 (Bestia – Zvíře v historickém kontextu)
15: 78-86.

Sniegon, A., Swiacká, M., Ingram. D. J., Discovery of an intercontinental
trade in porcupine bezoars from the Republic of the Congo, Oryx, Cambridge University Press, (November 2021)
Široká, Z., Hlubocká, K., Rozsypalová, L., Horal D., Sedláček, J., Tomešek,
M., Karafiát, Z., Hancvenclová, I., Janoušková, L., Retta K., Karafiátová, A.,
Bureš, J. Aktuální případy otrav ptáků a savců karbofuranem v ČR a možnosti léčby této otravy. Veterinářství 2021; 71(2): 94-10.

Shutt-Phillips, K., Pafčo, B., Heistermann, M., Kasim, A., Petrželková, K. J.,
Profousová-Pšenková, I., Modrý, D., Todd, A., Fuh, T., Dicky, J.-F., Bopalanzognako, J.-B., & Setchell, J. M. (2021). Fecal glucocorticoids and gastrointestinal parasite infections in wild western lowland gorillas (Gorilla
gorilla gorilla) involved in ecotourism. In General and Comparative Endocrinology (Vol. 312, p. 113859). Elsevier BV. https://doi.org/10.1016/j.
ygcen.2021.113859

Votýpka, J., Petrželková, K. J., Brzoňová, J., Jirků, M., Modrý, D., & Lukeš,
J. (2021). How monoxenous trypanosomatids revealed hidden feeding
habits of their tsetse fly hosts. In Folia Parasitologica (Vol. 68). Biology
Centre, AS CR. https://doi.org/10.14411/fp.2021.019

Schulz, D., Pšenková-Profousová, I., Červená, B., Procter, M., Neba, T. F.,
Modrý, D., Petrželková, K. J., & Qablan, M. A. (2021). Occurrence and
diversity of anaerobic gut fungi in wild forest elephants and buffaloes
inhabiting two separated forest ecosystems in Central West Africa. In
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Obhájené práce vysokoškolských studentů

• Hrubý J., Robovský J., 2021. Zachraňujme druhy nad propastí! Má to
smysl. Vesmír 100(4): 216-217.
• Lučan R., Robovský J., 2021. Vladmír Hanák čestným členem Americké
mammaliologické společnosti. Vesmír 100(9): 526.
• Mácová A., Nováková N., Kosová L., Urban O., Beránková Z., Robovský J.,
2021. Známý neznámý mesolský jelen. Živa LXIX(CVII)(4): 187-189.
• Robovský J., 2021. Luděk Čulík šedesátiletý. Zakbook (online) zakbook.cz
• Robovský J., 2021. Narvalové s nízkou genetickou variabilitou. Vesmír
100(1): 8.
• Robovský J., Hrubý J., 2021. Největší savčí migrace. Vesmír 100(1): 12.
• Robovský J., 2021. Lov v Tibetu před 5000 lety. Vesmír 100(2): 74-75.
• Robovský J., 2021. Vymřelí a vymírající savci – Vertikála 1891-1900. Vesmír 100(3): 198-199.
• Robovský J., 2021. Africký mor prasat a asijský hotspot prasečí diverzity.
Vesmír 100(4): 210.
• Robovský J., 2021. Další nový plejtvák. Vesmír 100(5): 279.
• Robovský J., 2021. Domestikace zvířat – občas jinak a mimoděk? Vesmír
100(10): 604-607.
• Robovský J., 2021. Co dělá asijský slon v Africe. Vesmír (online) vesmir.cz

ve spolupráci se Zoo Liberec
Kubíková, P. (2021). Morfologické srovnání nosorožce tuponosého a n. Cottonova (obhájeno - leden 2022, PřF JU). (Školitel: Jan Robovský)

Další studentské práce ve spolupráci Zoo Liberec
Ivo Hrazánek: Somatické parametry jelenovitých – kritické zhodnocení
(bakalářská práce, zadáno 2020, PřF JU, školitel: Jan Robovský)
Tereza Benešová: Analýza chování a detailní morfologické srovnání velemyší (magisterská práce, zadáno 2022, PřF JU, školitel: Jan Robovský)
Matylda Stella Mužátková: Dokumentace adopce u osla somálského v Zoo
Liberci (SOČ práce na Biskupském gymnáziu ve Žďáře nad Sázavou, zadáno 2021, vedoucí práce: Jan Robovský, odborný konzultant: Lubomír
Melichar)
Lusi Rahmayani: Etnozoologie mořských želv (Cheloniidae a Dermochelyidae) a strategie k eradikaci obchodu s mořskými želvami na Západní
Sumatře / Kajian Etnozoologi Penyu (Cheloniidae dan Dermochelyidae)
dan Upaya Pengurangan Pemanfaatan Penyu di Sumatera Barat, Katedra
biologie, Andalas University (Padang, Indonésie), bakalářská práce, zadáno 2021, vedoucí práce: Adéla Hemelíková

Seznam konferencí s účastí pracovníků Zoo Liberec

Odborně populární publikace pracovníků Zoo Liberec

20.–24. 9. EAZA annual konference 2021 (online)
Příspěvek zaměstnanců Zoo Liberec: Case studies on building and leading cohesive public engagement teams (Barbara Tesařová, Marta Zajac
Osowska)

• Hofrichterová A., Robovský J., Šíša Z., Wágnerová L., 2021. Evžen Kůs:
Ikona mezi českými zoology opustila po 43 letech pražskou zoo. (online)
zakbook.cz

3.–4. 2. EAZA Nutrition Conference 2021 (online)
26.–29. 4. Komise pro Starosvětské primáty, Novosvětské primáty, Polo26

Vybrané anotace k výzkumu a publikovaným článkům

pice, Gibony a Lidoopy při UCSZOO 2021 (online)
Příspěvek zaměstnanců Zoo Liberec: Jak je na tom populace Nártouna Belitungského? (Pavel Zoubek)

Zvyšování efektivity managementu a ochrany mořských želv na Sumatře,
druhy: kareta pravá (Eretmochelys imbricata), kareta obrovská (Chelonia
mydas)
Cílem výzkumu je lépe porozumět ekologii mořských želv a příčinám jejich poklesu na Sumatře. Výsledky výzkumu pomohou navrhnout holistická ochranářská opatření založená na robustních a kvalitních datech. Se
členy místních komunit jsou prováděna dotazníková šetření o obchodu a
konzumaci mořských želv. Tento typ nelegálního obchodu má za následek
až osmdesáti procentní populační pokles karet pravých v regionu, a proto
je zásadní znát jeho socioekonomické a kulturní příčiny. Druhá část projektu se zaměřuje na genetický výzkum, a to konkrétně na identifikaci genetických struktur karet pravých a karet obrovských na hnízdních plážích
po celé Sumatře. Pro mořské želvy je charakteristická filopatrie (tendence
druhu vracet se do místa narození) – mořské želvy kladou vejce po celé
generace na stejných plážích, na kterých se vylíhly. Každá populace mořských želv tak má jedinečnou genetickou strukturu. Díky tomu má genetický výzkum široké možnosti aplikace v ochraně mořských želv. Získaná data
pomohou mapovat například migrační pohyby mořských želv, ale také
potírat obchod s mořskými želvami. Prostřednictvím genetických analýz
bude identifikováno z jakých populací pocházejí mořské želvy, které jsou
využívány pro obchod.
(Za Zoo Liberec: Adéla Hemelíková, Pavel Zoubek, Tomáš Ouhel)

10.–12.11. Global Biodiversity Conservation Conference 2021
Příspěvek zaměstnanců Zoo Liberec: Specifics of Sea Turtle Use and Trade
in Selected Areas in Sumatra, Indonesia (Adéla Hemelíková)
3.–4. 11. CITES seminář 2021
Příspěvek zaměstnanců Zoo Liberec: Chov korálů jako prostředek ke vzdělávání komunit (Pavel Zoubek)
8.–9. 11. Komise pro in situ projekty a Komise ochrany fauny ČR a SR
Příspěvek zaměstnanců Zoo Liberec: Financování ochranářských projektů
ze zdrojů zoologických zahrad (Tomáš Ouhel, František Příbrský); Ochranářská lobby: ohlédnutí za misí ministra životního prostředí v Indonésii
(Pavel Zoubek)

Prováděný výzkum pracovníků Zoo Liberec v roce 2020
Výzkumník

Instituce

Název projektu

A.Hemelíková, P. Zoubek,
T. Ouhel, T. R. Ferasyi, N.
Fadli, Awaluddin, W. Sari

Česká zemědělská univerzita v
Praze; Zoo Liberec; Universitas
Syiah Kuala Banda Aceh

Zvyšování efektivity managementu
a ochrany mořských želv na
Sumatře, druhy: kareta pravá
(Eretmochelys imbricata), kareta
obrovská (Chelonia mydas)

M. Přikrylová, G. Illmann, M.
Hradec, P. Bolechová

ČZU Praha, Zoo Liberec

Ontogeneze vokalizace a chování
u gibonů (čeleď Hylobatidae)

Vliv interakce mezi potravou a mikrobiomem na riziko kardiometabolických onemocnění u goril nížinných
V roce 2021 Klára Petrželková ve spolupráci s Minnesota University pokračovala v projektu Vliv interakce mezi potravou a mikrobiomem na riziko
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kardiometabolických onemocnění u goril nížinných (program Interexcellence, podprogram Interaction, MŠMT). Vzorky trusu goril nížinných z
amerických a evropských zoo a z volné přírody (Dzanga Sangha Protected
Areas, Středoafrická republika) byly podrobeny Illumina MiSeq, HiSeq
and 1H NMR analýzám. Zvířata s kardiometabolickými problémy vykazovala specifické bakterie a nižší koncentrace tyrosinu, methioninu a lysinu.
Mikrobiom a metabolom goril z evropských zoo vykazuje vyšší podobnost se zvířaty z volné přírody během období dešťů. Dále pak byl ukončen
projekt Epidemiologie a patologie gastrointestinálních helmintóz u kriticky ohrožených horských goril (Grantová agentura České republiky), který
probíhal především na Ústavu biologie obratlovců AVČR ve spolupráci s
rwandskými, konžskými a ugandskými partnery.
Studie měla velký ohlas:
Mongabay: Without room to expand, mountain gorillas’ population
growth could backfire
Ústav biologie obratlovců akademie věd ČR: Úspěch v ochraně goril horských vede k nečekaným výzvám
(Za Zoo Liberec: Klára Petrželková)

cystami odolnými vůči vnějšímu prostředí) u lidí, domácích zvířat a volně
žijících nehumáních primátů (šimpanzů východních a gueréz pláštíkových)
v oblasti Bulindi (Uganda). Oblast je známá vysokou mírou kontaktu mezi
lidmi a volně žijícími zvířaty a sdílení prostředí. Odhalili jsme přítomnost
lablie střevní assemblage B ve dvou lidských izolátech, lamblie střevní
assemblage E v jednom izolátu z krávy a Encephalitozoon cuniculi genotyp II ve dvou lidských a jednom kozím izolátu. Žádné ze vzorků šimpanzů
a gueréz nebyly pozitivní na testované parazity. Pravidelná distribuce antiparazitik u lidí a domácích zvířat může snižovat výskyt parazitů a snižovat
potenciální cirkulaci parazitů mezi hostitelskými druhy.
(Za Zoo Liberec: Klára Petrželková)
Členství v odborných a vědeckých skupinách pracovníků Zoo Liberec
•
Mgr. Adéla Hemelíková – členka Asia-Pacific Marine Turtle Genetic
Working Group; International Sea Turtle Society
•
MgA. Barbara Tesařová – členka EAZA Conservation Education
Committee
•
MVDr. David Nejedlo – předseda komise ministra životního prostředí ČR pro zoologické zahrady, člen Rady EAZA a člen EAZA Technicko-administrativní komise
•
Ing. Dorota Gremlicová – členka EAZA Red Panda EEP Species
Committee; EAZA Tiger EEPs Research Advisor; členka EAZA Bear
TAG; EAZA Small Mammal TAG Vice-Chair for Hystricomorpha; členka komise při USCZOO pro velké kočky, malé kočky, ploutvonožce,
výživu zvířat a členka komise zoologicko-legislativní
•
Ing. Jan Hanel, Ph.D. – člen EAZA Raptor TAG (jestřábovití); vedoucí
Evropské plemenné knihy ESB – European Studbook – orel královský
(Aquila heliaca); člen komise EEP orel mořský (Haliaeetus albicilla),

Rozptýlené důkazy pro Giardia inneris, Cryptosporidium spp. a mikrosporidiové infekce u lidí, domestikovaných zvířat a volně žijících primátů
sdílejících mozaikovou krajinu farmy a lesa v západní Ugandě
V rámci spolupráce s Bulindi Chimpanzee & Community Project jsme studovali přenos zoonotických patogenů, který je považován za jednu z hrozeb pro přežití volně žijících nehumánních primatů a pro veřejné zdraví v
prostředích sdílených lidmi a divokými zvířaty. Za použití molekulárních
metod jsme studovali infekce způsobované lambliemi střevními, Cryptosporidium a microsporidiemi (tj. jednobuněčnými parazity přenášenými
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•

•
•

•
•

•

amazoňan zelenolící (Amazona viridigenalis), zoborožec hrubozobý
(Ceratogymna atrata)
RNDr. Jan Robovský, Ph.D. – člen EAZA Caprinae TAG Caprinae;
Species Committee of the urial EEP; člen redakční rady časopisu Vesmír; člen redakční rady časopisu Lynx
Mgr. Klára Petrželková Ph.D. – členka redakční rady časopisu Gazella
Ing. Lubomír Melichar – člen EAZA TAG antilopy a žirafy; člen EAZA
Caprinae TAG Caprinae; koordinátor Komise pro koňovité při UCSZOO; koordinátor Komise pro ovce a kozy při UCSZOO; koordinátor
EEP takin čínský (Budorcas taxicolor bedfordi); člen komise EEP –
osel somálský (Equus africanus somaliensis), levhart čínský (Panthera pardus japonensis), antilopa koňská (Hippotragus equinus), koza
šrouborohá (Capra falconeri), žirafa (Giraffa camelopardalis)
Ing. Pavel Zoubek – člen IUCN SSC Asian Species Action Partnership;
člen Asia-Pacific Marine Turtle Genetic Working Group
Ing. Petra Bolechová, Ph.D. – členka EAZA Gibbon TAG – research
advisor; členka EAZA Elephant TAG – nutrition advisor; koordinátorka Komise pro výživu při UCSZOO; koordinátorka Komise pro starosvětské primáty při UCSZOO člen komise EEP tamarín pinčí (Saguinus oedipus), makak lví (Macaca silenus), pavián pláštíkový (Papio
hamadryas)
Mgr. Tomáš Ouhel – člen EAZA TAG pěvci; člen TASA/Threatened
Asian Songbird Aliance; IUCN SSC Asian Songbird Trade Specialist
Group; předseda komise pro Ochranu fauny ČR a SR při UCSZOO

Rybářům odebraná kareta pravá před vypuštěním do moře
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Wildlife Protection and Liberec Zoo
For many years, Liberec Zoo has been committed to nature conservation
at home and abroad, and all this time these activities have been an integral
part of this North Bohemian zoo. Their realization would not be possible
without visitors to the zoo, as CZK 2 from each ticket goes to the so-called
in situ fund, from which nature conservation and research activities are supported. In 2021, a total of CZK 594,404 was raised, and this money went
directly to running of the projects mentioned in the Projects Supported by
Liberec Zoo section. This year, the activities of the Department of Research
and Conservation would not be possible without support of the Liberec
Region, which repeatedly provides support to the supra-regional services
of Liberec Zoo.
As for presentation of the research and nature protection projects, an
important event was the launch of a new website, where visitors and partners can clearly find out which projects we are involved in (https://www.
zooliberec.cz/en/conservation-and-research/). We also started cooperating with the Crane Life project, for which two special radio transmitters for
cranes were purchased thanks to a donation from ČEZ. In 2021, the nature
conservation projects were supported by the Ministry of the Environment
of the Czech Republic, which enabled monitoring of sea turtle nesting activity on Sanding Island and the survey of other sites in Indonesia with regard
to potential threats to sea turtles. In addition to this project, the Crane Life
project and monitoring of mammals in Aceh, Sumatra, were supported as
well. Information panels on nature conservation around the Liberec Zoo
grounds were updated.
A major event was the delegation of the Minister of the Environment
to Indonesia, which was prepared with the assistance from Liberec Zoo
and Ostrava Zoo in cooperation with the Embassy of the Czech Republic
in Jakarta. The delegation visited selected locations, including the Kukang

Rescue Program centre in Bandar Baru and the Conservation Response Unit
in Sampoiniet, Aceh. On the occasion of the delegation, Liberec Zoo signed
memoranda of cooperation with local partners, namely with Tebat Rasau,
which protects wetlands in Belitung, the Ecosystem Impact Foundation,
with which Liberec Zoo cooperates, together with Lestari, on the protection
of Bangkaru and Babi, and last but not least, with the Conservation Response Unit, which is involved in elephant protection and the resolution of the
conflict between elephants and humans.
The delegation was transported by a government facilitated special flight, which was willing to bring us the remaining binoculars donated during
the Silent Forest campaign. The binoculars were handed over to the abovementioned and other organizations, and especially to Syiah Kuala University
in Banda Aceh, with which Liberec Zoo cooperates in sea turtle research.
Important media appearances included the release of a documentary
titled The Story of the Maneless Zebra on the Czech Television channels.
The documentary deals with an expedition of Czech zoologists, represented by Liberec Zoo, to Uganda to research the endangered zebra species.
Furthermore, we managed to translate and dub a video about the vulture
crisis in Africa, and present it at the ZooKino on the zoo grounds. Liberec
Zoo also continued informing about turquoise dwarf gecko protection in
the Kimboza Forest Reserve.
I would like to thank all those who support wildlife conservation, as well
as the Ministry of the Environment of the Czech Republic, the Embassy of
the Czech Republic in Jakarta, and all those who participate in the operation
of Liberec Zoo and the Department of Research and Conservation.
Ing. Pavel Zoubek
Head of Research and Conservation Department
zoubek@zooliberec.cz
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Liberec Zoo Actively Cooperates on These Projects

The operation took place in cooperation with the local Gendarmerie, the
Ministry of the Environment and PALF (EAGLE Network). In the Congo,
cooperation between the Czech University of Life Sciences in Prague and
the Congolese branch of the World Wildlife Fund continues as part of
subsequent monitoring of the rainforest following the Neuron expedition. In the north of the country, a “shift” of researchers from the Czech
Republic took turns again to ensure the technical functioning of the photo
trap project. Dog units for detection of smuggled ivory and other wildlife
contraband are already independent in the Congo, and Save-Elephants
continues to support them only in regard to some material and financial
aspects. In Chad, Czech conservationists launched another level of cooperation with A.L.C.P. by actively protecting fields from hippos using solar-powered electric barriers, which complemented the project of beehives
for field protection. Both projects aim to peacefully reduce natural resource conflicts and save part of the harvest for people. In Chad, steps continue to be taken to identify the isolated manatee population and suppress
the invasive Pontederia crassipes (water hyacinth) on Léré Lake.

The Return of Bearded Vultures to the Wild
In 2021, a vulture chick was reared and subsequently transported to the
Sierra del Cazorla Mountains in Spain. There, the chick was equipped with
a satellite radio transmitter and placed on an artificial nest. After being fed
for one month, the chick left the nest and successfully began to forage on
its own. This is the 15th chick that was reared at Liberec Zoo and released
into the wild.
Lestari
After successfully raising public awareness of the use of palm oil in the
Czech lands, the organization decided to take a new direction and concentrate its efforts, in cooperation with Liberec Zoo, on protection of highly endangered species and island ecosystems. In 2021, the organization
mostly focused on protection of the island of Bangkaru, where after a long
pause naval patrols were launched to detect possible illegal activities in
the area. Preparations were also made for the repairs of the ranger station,
and we are working closely to improve monitoring and protection of local
songbirds, such as the Nias hill myna.

Crane Life
Within the framework of the project, we focused on monitoring the common crane, its nesting grounds in the Czech Republic, as well as monitoring of banded individuals. In 2021, a total of 9 young cranes were banded, and five of them were also equipped with a GPS-GSM transmitter.
For the first time in northern Bohemia, a young crane from the Frýdlant
region was equipped with a transmitter. It set out to France for the winter.
In France, it spent the winter at Lac Du Der Chantecoq in the Champagne
region. In south Bohemia, a crane in the Strakonice region was also monitored. This crane set out on the migration route in a northerly direction

Save-Elephants
At the beginning of the year, at the turn of January and February, a long-term investigation into a network of ivory traffickers in the south of the
Congo resulted in a series of arrests and seizures of contraband. A total
of 101 kg of raw and processed ivory was seized, and 6 people ended
up behind bars, one of whom was an active gendarme, the second one
an active duty soldier and the third one a retired national park ranger.
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to an assembly point in Saxony, Germany, where it hit a powerline, which
regrettably became fatal. Unfortunately, this year we also recorded the
highest rate of predation on crane chicks by foxes, and several banded
cranes did not avoid this fate.
Talarak
The Talarak Foundation was active this year, continuing research and reintroduction projects in Bayawan Nature Reserve and expanding the
Foundation’s activities. The number of staff increased to reach a wider
audience on social media and raise awareness of nature conservation.
At the same time, the organization improved the animal breeding centre
in the Negros Forest Park, e.g. by adding more educational elements. In
November, an art exhibition of local Negro native artists was held, focusing on the wild nature of Negros Island and aiming to support the artists.
Individual works of art were also sold at the exhibition, and Talarak was
supported from the money raised. Unfortunately, at the end of the year,
the organization suffered a major loss because the Kabankalan breeding
centre was hit by a typhoon. The destruction occurred mainly in the aviaries, regrettably resulting in the death of many endemic and endangered
bird species bred in captivity. However, partners and supporters in the
Philippines and around the world raised significant donations to help Talarak repair the damage and care for the injured animals.
Talarak is also currently focusing on cooperation in veterinary research
with universities, such as the University of the Philippines. The studies aim
to determine the common physiological blood parameters of Visayan
warty pigs and Philippine eagle owls. Furthermore, the studies deal with
histological analyses and detection of blood parasites in Visayan spotted
deer and Visayan warty pigs, which were also sampled for national control
Anglicko-environmentální škola při Kukang Rescue Program
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of African swine fever in pigs. We continued to expand our research not
only into the physiology and pathology of animals in breeding centres,
but also into in situ and ex situ behaviour research.

We organized the sixth annual GBCC international conference (Global
Biodiversity Conservation Conference). The conference titled “The World after 2020: From Crisis to Biodiversity Conservation” was held from
10th to 12th November 2021 in Prague. The aim of the conference was to
name specific factors behind the current global biodiversity problems,
and to present possible solutions and prospects for the future. In addition to specialist lectures and meaningful discussions, the conference was
accompanied by a rich exhibition of student posters, numerous stalls dedicated to bird protection (ČSO), alternative financing for nature conservation (Kukang Coffee), tips and tricks for survival in nature (Raven), a demonstration of a field laboratory designed to detect infectious diseases in
hard-to-reach areas of developing countries (MobilLab), and an educational interactive exhibition of the water cycle (H2OSPODÁŘI). The first day
of the conference culminated in the screening of the almost fifty-year-old
documentary Morituri te Salutant by director Michael Havas, followed
by a post-screening discussion. The official closing of the lecture part of
the conference culminated in a unique sustainable fashion show, where
models, actresses and actors presented author’s collections of talented
fashion designers. At the end of the conference, the participants could
take part in a guided tour of the tropical greenhouse Fata Morgana in the
Botanical Garden in Troja.

Czech Coalition for Biodiversity Conservation (CCBC)
The CCBC online library was created as a response and help for teachers
who had to cope with a lack of online teaching materials due to the coronavirus crisis. The library currently contains more than thirty videos, as well
as accompanying worksheets, info cards and glossaries. There are positive
responses to the library from both teachers and parents who teach their
children at home, as well as from community centres and clubs. Since its
launch, the library has been visited by more than 9,803 people on the
CCBC website. On Youtube, where the videos are available for viewing,
the library has had more than 124,270 views, and the videos have been
watched by almost 20,000 people. The materials and videos created for
the online library are also actively used in full-time teaching or for revising
material after lectures delivered by CCBC lecturers. The online space has a
huge potential and opportunity to attract and motivate the young generation to study and protect nature.
In 2021, other projects took place in the online space, such as the Earth
Day Quiz, which was attended by more than 1,100 pupils. In the quiz video, questions were presented by Anna Čtvrtníčková, Josef Trojan, Vladimír Kořen and Zdeněk Suchý. The quiz was created in cooperation with
H2Ospodáři, AOPK, Liberec Zoo, and Včelí Stráž.

We have new observers and adepts among CCBC projects, namely H2Ospodář! (www.h2ospodar.cz) and Akvaponie – Pureself (www.pureself.cz).
The Kukang Rescue Program
Due to the worldwide Covid-19 pandemic, in 2021 teaching at the English Environmental School run by the Kukang Program was limited and

We have our new and great ambassador, Viki. Viki is a reporter for Junior
Radio, but not only that, she can be seen at www.vikimix.cz.
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subjected to stricter hygiene conditions. Nevertheless, out of a total of 30
children attending the school, 6 pupils with the best results were awarded and received a certificate. This year, the school also joined the international initiative “Education4Conservation” for kindergartens, in which
teachers use the same curriculum in different establishments in several
countries. So the Kukang School opened a new class for young children,
and is exchanging experiences with teachers not only in other parts of
Indonesia, but also in Madagascar. This new class has 18 children.
Unfortunately, in 2021 annual monitoring of the Sunda slow loris and other
nocturnal animals in the field area of the program could not take place.
For these purposes, a new area around the rescue centre was selected.
The field team will continue to monitor the local area in the coming years
to compare data from both areas.
This year also saw the last shots of a forthcoming documentary mapping
the Kukang program activities over three years, and now its post-production is following.
This year’s major event was the June mission to Indonesia led by the Minister of the Environment Richard Brabec with a business delegation. The
Kukang program also participated in the realization of this mission. The
Minister and the Czech delegation thus visited the Kukang Rescue Centre
and supported the program conservation activities.
As for the Kukang Coffee project, it continues successfully, as evidenced
by the fact that more than 50 Indonesian farmers have joined the Kukang
Coffee community, thus becoming conservationists. The Kukang Coffee
Café in Ústí nad Labem celebrated its 1st birthday.
A complete novelty of the Kukang program is not only Sunda slow loris
protection in the place of their occurrence, but also support for the establishment of a sustainable reserve population of this species in human

Návštěva CRU s ministrem živostního prostředí ČR

Podepsání memoranda o spolupráci s Conservation Response
Unit
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Ecosystem Impact Foundation
Island ecosystem conservation with a focus on sea turtles and birds in the
Pulau Banyak archipelago and Simelue Island, Indonesia.
(www.ecosystemimpact.com)
Faunus
Support for the Snow Leopard Trust for the snow leopard (Panthera uncia)
protection and research, and support for sheltered workshops for children at the AMPO camp in Burkina Faso. (www.faunus.cz)
Green-Books.org
Eco-education programs on biodiversity protection, waste management,
climate change and sustainable living for children and teachers in Indonesia. (www.green-books.org)
Nature and Conservation Organisation
Congolese non-profit organization focused on wildlife monitoring and
education. The organization cooperates with Save-Elephants and activities related to the Neuron Dzamba ya Lobi expedition.
Talarak
Comprehensive protection, research and education focusing on the endemics of the Visayan Islands, the Philippines. (www.talarak.org)
The Kukang Rescue Program
Protecting the Sunda slow loris, educating and combating wildlife trafficking and working with local communities in Sumatra.
(www.kukang.org)

care, the so-called ex situ conservation. Therefore, in cooperation with a
group of experts, the Kukang program came up with one of the possible solutions in the form of construction of breeding centres for pygmy
slow loris within modern zoological gardens, primarily associated in the
European Association of Zoos and Aquaria (EAZA). Construction of these
breeding facilities has already started in several zoological gardens. For
more information about the Kukang program, visit www.kukang.org.

Projects Supported by Liberec Zoo
Pesisir Balikpapan
Ecosystem conservation in Balikpapan Bay, Borneo. With the flagship proboscis monkey species, the project focuses on raising public awareness,
research, education and environmental lobbying for preserving this naturally important site. (www.zatokanosatychopic.cz)
Conservation Response Unit
Sumatran elephant protection, which combines the use of elephants in
human care to protect wild populations by luring wild elephants away
from human habitats, rescuing stranded elephants and monitoring the
area for protection from illegal activity. The organization’s goal is to protect the wild elephant population as an umbrella species for the entire
ecosystem, and to prevent the capture of wild individuals.
(www.cruaceh.org)
Czech Coalition for Biodiversity Conservation (CCBC)
An overarching coalition of organizations focused on biodiversity conservation and sustainable development around the world. The foundation
includes educational and training activities for children and adults.
(www.ccbc.cz)
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Research and Education at Liberec Zoo
Jirků, M., Lhotská, Z., Frgelecová, L., Kadlecová, O., Petrželková, K. J.,
Morien, E., & Jirků-Pomajbíková, K. (2021). Helminth Interactions with
Bacteria in the Host Gut Are Essential for Its Immunomodulatory Effect. In
Microorganisms (Vol. 9, Issue 2, p. 226). MDPI AG. https://doi.org/10.3390/
microorganisms9020226

The following lines are devoted to an overview of the scientific, publishing, professional and educational activities of Liberec Zoo employees
in 2021. This year’s major event in the branch was GBCC (Global Biodiversity Conservation Conference), which hosted scientists and conservationists from all over the world, in the face-to-face and online form. (www.
gbcc-conference.org). The electronic version of the studbook for steppe
zebras and giraffes continued (www.studbook.cz). For the second time,
the University of Olomouc students were taught the subject Introduction
to Biodiversity Conservation in Indonesia.

Krásová, J., Mikula, O., Šumbera, R., Horáková, S., Robovský, J., Kostin, D.
S., Martynov, A. A., Lavrenchenko, L. A., & Bryja, J. (2021). The Rufous Sengi is not Elephantulus – Multilocus reconstruction of evolutionary history
of sengis from the subfamily Macroscelidinae. Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research, 59(4), 918-932.

Scientific Publications of Liberec Zoo Employees
ibot, M., McLennan, M. R., Kváč, M., Sak, B., Asiimwe, C., & Petrželková,
K. (2021). Sparse Evidence for Giardia intestinalis, Cryptosporidium spp.
and Microsporidia Infections in Humans, Domesticated Animals and
Wild Nonhuman Primates Sharing a Farm–Forest Mosaic Landscape in
Western Uganda. In Pathogens (Vol. 10, Issue 8, p. 933). MDPI AG. https://
doi.org/10.3390/pathogens10080933

Muehlbauer, A. L., Richards, A. L., Alazizi, A., Burns, M. B., Gomez, A., Clayton, J. B., Petrzelkova, K., Cascardo, C., Resztak, J., Wen, X., Pique-Regi,
R., Luca, F., & Blekhman, R. (2021). Interspecies variation in hominid gut
microbiota controls host gene regulation. In Cell Reports (Vol. 37, Issue 8,
p. 110057). Elsevier BV. https://doi.org/10.1016/j.celrep.2021.110057
Modráčková, N., Šťovíček, A., Burtscher, J., Bolechová, P., Killer, J., Doming,
K., Neužil Bunešová, V. The bifidobacterial distribution in the microbiome of captive primates reflects parvorder and feed specialization of the
host. Scientific Reports, 2021, roč. 11, č. 1, s. 1-13. ISSN: 2045-2322.

Gippoliti, S., Robovský, J., & Angelici, F. M. (2021). Taxonomy and translocations of African mammals: A plea for a cautionary approach. Conservation, 1(2), 121-138.
Hradec, M., Illmann, G., Bartoš, L., Bolechová, P. The transition from the
female-like great calls to male calls during ontogeny in southern yellow-cheeked gibbon males (Nomascus gabriellae). Scientific Reports, 2021,
roč. 11, č. November 2021, s. 0-0. ISSN: 2045-2322.

Nováková, N., & Robovský, J. (2021). Behaviour of cranes (family Gruidae)
mirrors their phylogenetic relationships. Avian Research, 12, 40.
Petrželková, K. J., Uwamahoro, C., Pafčo, B., Červená, B., Samaš, P., Mudakikwa, A., Muvunyi, R., Uwingeli, P., Gilardi, K., Nziza, J., Noheri, J. B.,
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Eckardt, W., Ndagijimana, F., Ssebide, B., Okwirokello, R., Nizeyimana, F.,
Syaluha, E. K., Nzayisenga, G., Flores Girón, L., … Modrý, D. (2021). Heterogeneity in patterns of helminth infections across populations of mountain gorillas (Gorilla beringei beringei). In Scientific Reports (Vol. 11, Issue
1). Springer Science and Business Media LLC. https://doi.org/10.1038/
s41598-021-89283-4

Journal of Vertebrate Biology (Vol. 71, Issue 21033). Institute of Vertebrate Biology, Academy of Sciences of the Czech Republic. https://doi.
org/10.25225/jvb.21033
Sirima, C., Bizet, C., Hamou, H., Červená, B., Lemarcis, T., Esteban, A., Peeters, M., Mpoudi Ngole, E., Mombo, I. M., Liégeois, F., Petrželková, K. J.,
Boussinesq, M., & Locatelli, S. (2021). Soil-transmitted helminth infections
in free-ranging non-human primates from Cameroon and Gabon. In Parasites & Vectors (Vol. 14, Issue 1). Springer Science and Business Media
LLC. https://doi.org/10.1186/s13071-021-04855-7

Robovský, J., Jirků, M., 2021. Evolutionary origin of European bison, pp.
9-12. In: Olech W. and Perzanowski K., 2021. European bison (Bison bonasus). Strategic species status review 2020, 119 pp.
Robovský, J., Rookmaaker, K., Groves, C. P., 2021. Several zoological
comments to depictions of jaguar and rhinoceros in the art of Roelandt
Savery. Archivum Trebonense 2020 (Bestia – Zvíře v historickém kontextu)
15: 78-86.

Sniegon, A., Swiacká, M., Ingram. D. J., Discovery of an intercontinental
trade in porcupine bezoars from the Republic of the Congo, Oryx, Cambridge University Press, (November 2021)
Široká, Z., Hlubocká, K., Rozsypalová, L., Horal D., Sedláček, J., Tomešek,
M., Karafiát, Z., Hancvenclová, I., Janoušková, L., Retta K., Karafiátová, A.,
Bureš, J. Current cases of carbofuran poisoning of birds and mammals in
the Czech Republic and treatment options for this poisoning. Veterinářství 2021; 71(2): 94-10.

Shutt-Phillips, K., Pafčo, B., Heistermann, M., Kasim, A., Petrželková, K. J.,
Profousová-Pšenková, I., Modrý, D., Todd, A., Fuh, T., Dicky, J.-F., Bopalanzognako, J.-B., & Setchell, J. M. (2021). Fecal glucocorticoids and gastrointestinal parasite infections in wild western lowland gorillas (Gorilla
gorilla gorilla) involved in ecotourism. In General and Comparative Endocrinology (Vol. 312, p. 113859). Elsevier BV. https://doi.org/10.1016/j.
ygcen.2021.113859

Votýpka, J., Petrželková, K. J., Brzoňová, J., Jirků, M., Modrý, D., & Lukeš,
J. (2021). How monoxenous trypanosomatids revealed hidden feeding
habits of their tsetse fly hosts. In Folia Parasitologica (Vol. 68). Biology
Centre, AS CR. https://doi.org/10.14411/fp.2021.019

Schulz, D., Pšenková-Profousová, I., Červená, B., Procter, M., Neba, T. F.,
Modrý, D., Petrželková, K. J., & Qablan, M. A. (2021). Occurrence and
diversity of anaerobic gut fungi in wild forest elephants and buffaloes
inhabiting two separated forest ecosystems in Central West Africa. In
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University Student Theses Defended in Cooperation with Liberec Zoo

Popular Science Publications of Liberec Zoo Employees
• Hofrichterová A., Robovský J., Šíša Z., Wágnerová L., 2021. Evžen Kůs:
The icon among Czech zoologists left Prague Zoo after 43 years. (online)
zakbook.cz
• Hrubý J., Robovský J., 2021. Let us save species over the abyss! It makes
sense. Vesmír 100(4): 216-217.
• Lučan R., Robovský J., 2021. Vladmír Hanák is an honorary member of
the American Society of Mammalogists. Vesmír 100(9): 526.
• Mácová A., Nováková N., Kosová L., Urban O., Beránková Z., Robovský J.,
2021. The known and unknown Mesola red deer. Živa LXIX(CVII)(4): 187189.
• Robovský J., 2021. Luděk Čulík is sixty. Zakbook (online) zakbook.cz
• Robovský J., 2021. Narwhals with low genetic variability. Vesmír 100(1): 8.
• Robovský J., Hrubý J., 2021. The largest migration among mammals.
Vesmír 100(1): 12.
• Robovský J., 2021. Hunting in Tibet 5,000 years ago. Vesmír 100(2): 7475.
• Robovský J., 2021. Extinct mammals and mammals on the verge of extinction - Vertical 1891-1900. Vesmír 100(3): 198-199.
• Robovský J., 2021. African swine fever and Asian pig diversity hotspot.
Vesmír 100(4): 210.
• Robovský J., 2021. Another new blue whale. Vesmír 100(5): 279.
• Robovský J., 2021. Domestication of animals - sometimes differently and
unintentionally? Vesmír 100(10): 604-607.
• Robovský J., 2021. What the Asian elephant does in Africa. Vesmír (online) vesmir.cz

Kubíková, P. (2021). Morphological comparison of the white rhinoceros
and the northern white rhinoceros (defended - January 2022, Faculty of
Science, University of South Bohemia). (Supervisor: Jan Robovský)
Other Student Papers Written in Cooperation with Liberec Zoo
Ivo Hrazánek: Somatic parameters of the deer - critical evaluation (bachelor thesis, assigned in 2020, Faculty of Science, University of South Bohemia, supervisor: Jan Robovský)
Tereza Benešová: Behaviour analysis and detailed morphological comparison of slender-tailed cloud rats (master thesis, assigned in 2022, Faculty
of Science, University of South Bohemia, supervisor: Jan Robovský)
Matylda Stella Mužátková: Documentation of adoption in the Somali wild
ass at Liberec Zoo (secondary school research project, Biskupské gymnázium in Žďář nad Sázavou, assigned in 2021, project supervisor: Jan Robovský, specialist consultant: Lubomír Melichar)
Lusi Rahmayani: Ethnozoology of sea turtles (Cheloniidae and Dermochelyidae) and strategies for eradicating sea turtle trade in Western Sumatra / Kajian Ethnozoology Penyu (Cheloniidae and Dermochelyidae) dan
Upaya Pengurangan Pemanfaatan Penyu di Sumatera Barat, Department
of Biology, Andalas University (Padang, Indonesia), bachelor thesis, assigned in 2021, thesis supervisor: Adéla Hemelíková
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List of Conferences with the Participation of Liberec Zoo Employees
20.–24. 9. EAZA Annual Conference 2021 (online)
Paper of Liberec Zoo employees: Case studies on building and leading
cohesive public engagement teams (Barbara Tesařová, Marta Zajac
Osowska)

Research Conducted by Liberec Zoo Employees in 2020

3. –4. 2. EAZA Nutrition Conference 2021 online
26.–29. 4. Committee on Old World Primates, New World Primates, Prosimians, Gibbons and Apes at UCSZOO 2021 (online)
Paper of Liberec Zoo employees: What is the situation of the belitung tarsier population? (Pavel Zoubek)

Researcher

Organization

Project Name

A. Hemelíková, P. Zoubek,
T. Ouhel, T. R. Ferasyi, N.
Fadli, Awaluddin, W. Sari

Czech University of Life Sciences
Prague; Liberec Zoo; University
Syiah Kuala Banda Aceh

Increasing the efficiency of
management and protection of
sea turtles in Sumatra, species: the
hawkbill sea turtle (Eretmochelys imbricata), the green
sea turtle (Chelonia mydas)

M. Přikrylová, G. Illmann, M.
Hradec, P. Bolechová

Czech University of Life
Sciences Prague, Liberec Zoo

Ontogenesis of vocalization
and behaviour in gibbons
(family Hylobatidae)

Selected Annotations for Research and published articles
Increasing the efficiency of management and protection of sea turtles in
Sumatra, species: the hawkbill sea turtle (Eretmochelys imbricata), the
green sea turtle (Chelonia mydas)

10.–12. 11. Global Biodiversity Conservation Conference 2021
Paper of Liberec Zoo employees: Specifics of Sea Turtle Use and Trade in
Selected Areas in Sumatra, Indonesia (Adéla Hemelíková)

The aim of the research is to better understand the ecology of sea turtles
and the causes of their decline in Sumatra. The research results will help
introduce holistic conservation measures based on robust and high-quality data. Questionnaire surveys on trade and consumption of sea turtles
are conducted with members of local communities. This type of illegal
trade results in up to an 80% decline in the hawkbill sea turtle population
in the region, and it is therefore essential to know its socio-economic and
cultural causes. The second part of the project focuses on genetic research, specifically on the identification of genetic structures of hawkbill sea
turtles and green sea turtles on the nesting beaches throughout Sumatra.
Sea turtles are characterized by philopatry (the tendency of a species to
return to its place of birth) - sea turtles lay eggs for generations on the

3.–4. 11. CITES Seminar 2021
Paper of Liberec Zoo employees: Coral breeding as a means of educating
communities (Pavel Zoubek)
8.–9. 11. Committee on in situ projects and Committee on Fauna Protection of the Czech Republic and the Slovak Republic
Paper of Liberec Zoo employees: Financing of conservation projects from
zoo funds (Tomáš Ouhel, František Příbrský); Conservation lobby: a look
back at the mission of the Minister of the Environment in Indonesia (Pavel
Zoubek)
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same beaches where they hatched. Thus, each sea turtle population has a
unique genetic structure. As a result, genetic research has a wide range of
applications in protection of sea turtles. The data obtained will help map,
e.g. migration flows of sea turtles, but also combat trade in sea turtles. Genetic analysis will identify the sea turtle populations that are used for trade.

The Institute of Vertebrate Biology, the Academy of Sciences of the Czech
Republic: Success in protecting mountain gorillas leads to unexpected
challenges
(On behalf of Liberec Zoo: Klára Petrželková)
Scattered evidence for Giardia inneris, Cryptosporidium spp. and microsporidial infections in humans, domesticated animals and wild primates
sharing a mosaic landscape of farms and forests in western Uganda

(On behalf of Liberec Zoo: Adéla Hemelíková, Pavel Zoubek, Tomáš Ouhel)
Influence of food - microbiome interaction on the risk of cardiometabolic
diseases in lowland gorillas

In collaboration with the Bulindi Chimpanzee & Community Project, we
studied the transmission of zoonotic pathogens, which is considered one
of the threats to the survival of wild non-human primates and to public
health in environments shared by humans and wildlife. Using molecular
methods, we studied infections caused by intestinal lamblia, Cryptosporidium and microsporidia (i.e. unicellular parasites transmitted by environmentally resistant cysts) in humans, domestic animals and wild non-human primates (Eastern chimpanzees and mantled guerezas) in the Bulindi
area (Uganda). The area is known for a high level of contact between humans and wildlife, and sharing the environment. We detected the presence of Giardia intestinalis assemblage B in two human isolates, Giardia
intestinalis assemblage E in one cow isolate and Encephalitozoon cuniculi
genotype II in two human and one goat isolates. None of the chimpanzee and guereza samples were positive for the parasites tested. Regular
distribution of antiparasitics in humans and domestic animals can reduce
the incidence of parasites and reduce the potential circulation of parasites
among host species.
(On behalf of Liberec Zoo: Klára Petrželková)

In 2021, Klára Petrželková, in cooperation with the University of Minnesota,
continued the project Influence of food - microbiome interaction on the
risk of cardiometabolic diseases in lowland gorillas (the Interexcellence program, Interaction subprogram, the Ministry of Education, Youth and Sports
of the Czech Republic). Lowland gorilla droppings from American and European zoos and wildlife (Dzanga Sangha Protected Areas, Central African
Republic) were subjected to Illumina MiSeq, HiSeq and 1H NMR analyses.
Animals with cardiometabolic diseases showed specific bacteria and lower
concentrations of tyrosine, methionine and lysine. Gorilla microbiome and
metabolome show greater resemblance to wildlife during the rainy season.
Furthermore, the project Epidemiology and pathology of gastrointestinal
helminthiasis in critically endangered mountain gorillas (the Grant Agency
of the Czech Republic) was completed. It was carried out mainly at the Institute of Vertebrate Biology of the Academy of Sciences of the Czech Republic in cooperation with Rwandan, Congolese and Ugandan partners.
The study was well received: Mongabay: Without room to expand, mountain gorillas’ population growth could backfire
40

Liberec Zoo Employees’ Membership in Professional and Scientific
Groups
•
Mgr. Adéla Hemelíková – member of the Asia-Pacific Marine Turtle
Genetic Working Group; the International Sea Turtle Society
•
MgA. Barbara Tesařová – member of EAZA Conservation Education
Committee
•
MVDr. David Nejedlo – Chairman of the Committee of the Minister
of the Environment of the Czech Republic on Zoological Gardens,
EAZA Council member, EAZA TA Committee member
•
Ing. Dorota Gremlicová – member of EAZA Red Panda EEP Species
Committee; EAZA Tiger EEP Research Advisor; member of EAZA
Bear TAG; EAZA Small Mammal TAG Vice-Chair for Hystricomorpha;
member of the Committee on Big Cats, Small Cats, Pinnipeds, Animal
Nutrition at USCZOO, and member of the Zoological and Legislative
Committee
•
Ing. Jan Hanel, Ph.D. – member of EAZA Raptor TAG (the Accipitridae); head of the European Studbook – eastern imperial eagle
(Aquila heliaca); member of EEP Committee white-tailed eagle (Haliaeetus albicilla), red-crowned amazon (Amazona viridigenalis),
black-casqued hornbill (Ceratogymna atrata)
•
RNDr. Jan Robovský, Ph.D. – member of EAZA Caprinae TAG Caprinae; Species Committee of the urial EEP; member of the editorial
board of the Vesmír magazine; member of the editorial board of the
Lynx magazine
•
Mgr. Klára Petrželková Ph.D. – member of the editorial board of the
Gazella magazine
•
Ing. Lubomír Melichar – member of EAZA TAG antelopes and giraffes; member of EAZA Caprinae TAG Caprinae; coordinator of the

•

•

•
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Committee on the Equidae at UCSZOO; coordinator of the Committee on Sheep and Goats at UCSZOO; coordinator EEP golden takin
(Budorcas taxicolor bedfordi); member of Committee EEP – Somali
wild ass (Equus africanus somaliensis), amur leopard (Panthera pardus japonensis), roan antelope (Hippotragus equinus), markhor (Capra falconeri), giraffe (Giraffa camelopardalis)
Ing. Pavel Zoubek – member of IUCN SSC Asian Species Action Partnership; member of the Asia-Pacific Marine Turtle Genetic Working
Group
Ing. Petra Bolechová, Ph.D. – member of EAZA Gibbon TAG – research advisor; member of EAZA Elephant TAG – nutrition advisor;
Coordinator of the Nutrition Committee at UCSZOO; coordinator of
the Committee on Old World Primates at UCSZOO, member of the
Committee EEP cotton-top tamarin (Saguinus oedipus), lion-tailed
macaque (Macaca silenus), hamadryas baboon (Papio hamadryas)
Mgr. Tomáš Ouhel – member of EAZA TAG songbirds; member of
TASA/Threatened Asian Songbird Alliance; IUCN SSC Asian Songbird
Trade Specialist Group; Chairman of the Committee on Protection of
the Fauna of the Czech Republic and the Slovak Republic at UCSZOO

STAVY ZVÍŘAT V ZOO LIBEREC – 2021 / CENSUS OF ANIMALS – 2021

1. 1. 2021

31. 12. 2021

Druhy
Species

Jedinci
Specimens

Druhy
Species

Jedinci
Specimens

Plazi (Reptilia)

20

49

21

45

Ptáci (Aves)

61

259

59

250

Savci (Mammalia)

64

318

70

294

Bezobratlí (Invertebrata)

10

245

12

728

Obojživelníci (Amphibia)

3

15

3

14

Ryby (Pisces)

12

103

13

105

Celkem (Total)

170

989

178

1436
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bodlinatka egyptská tmavá
Acomys cahirinus cahirinus

0.0.12

bodlinatka sinajská
Acomys dimidiatus

0.0.13

buvolec běločelý
Damaliscus pygargus phillipsi

2.3

dikobraz palawanský
Hystrix pumila

1.0

1.0

gibon bělolící
Nomascus leucogenys

1.0.1

1.0.1

hraboš syslí
Lasiopodomys brandtii

0.0.2

RDB

3.3.3

2.3

EEP

bělozubka nejmenší
Suncus etruscus

CITES

0.1

ISB

1.0

ESB

1.2

Zákon č.
114/1992

Příchod
Arrival

Stav
31. 12. 2021

Odchov
Birth

antilopa koňská
Hippotragus equinus

Úhyn
Death

Druh
Specie

Stav
1. 1. 2021

Odchod
Departure

Savci (Mammalia)

*

*

3.3.1

*

0.0.19

*

0.0.2

0.0.11

*

1.1

1.2

0.0.7

0.0.3

*

*
*
*

*

*

0.0.3

hraboš východní
Microtus fortis

0.0.10

irbis
Panthera uncia

1.1

1.1

kočka cejlonská
Prionailurus rubiginosus phillipsi

1.2

1.2

kočka domácí
Felis catus

3.3

0.0.6

0.0.4

1.1

2.2
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*

*

*

*

*

*

*

*

3.3

3.3

kozorožec dagestánský
Capra cylindricornis

2.6

králík domácí - zakrslý
Oryctolagus cuniculus v. edulis

1.2.4

0.2

0.2

2.6

1.1

křečík Campbellův
Sigmodon hispidus

0.0.2

0.0.2

kůň domácí - shetlandský pony
Equus caballus

1.2

kůň Převalského
Equus przewalskii

1.5

lachtan hřivnatý
Otaria byronia

1.1

*

*

*

*

*

*

*

1.2.4
1.1

3.2

*

3.2

křeček bavlníkový
Oryctolagus cuniculus v. edulis

kůň domácí - mini appaloosa
Equus caballus

RDB

koza domácí
Capra hircus

EEP

0.1

1.0

CITES

0.1

1.3

ISB

koza domácí - kamerunská
Capra hircus

ESB

2.2

Zákon č.
114/1992

Stav
31. 12. 2021

kosman zakrslý
Callithrix pygmaea pygmaea

Úhyn
Death

1.3

Příchod
Arrival

kočkodan Dianin
Cercopithecus diana

Odchov
Birth

Druh
Specie

Stav
1. 1. 2021

Odchod
Departure

Savci (Mammalia)

1.0

2.0

2.2
1.2

1.1

0.1

0.3

2.4
1.1

44

*
*

*

*

*
*

Stav
31. 12. 2021

1.0

2.0

Zákon č.
114/1992

Odchod
Departure

1.0

levhart čínský
Panthera pardus japonensis

1.1

1.1

*

*

*

makak lví
Macaca silenus

3.2

3.2

*

*

*

mangabej žlutobřichý
Cercocebus chrysogaster

3.0

3.0

*

*

*

mangusta tmavá
Crossarchus obscurus

1.1

markhur turkmenský
Capra falconeri heptneri

4.4

0.1

morče bolivijské
Galea monasteriensis

2.2

2.0.1

mravenečník velký
Myrmecophaga tridactyla

1.2

muntžak chocholatý
Elaphodus cephalophus michianus

1.2

0.1

1.1

muntžak malý
Muntiacus reevesi

1.4

1.0

0.4

myš východoafrická
Arvicanthis neumanni

0.0.7

0.0.1

1.0
1.0

RDB

*

EEP

2.1

CITES

2.1

ISB

lev berberský
Panthera leo leo

ESB

4.0

Příchod
Arrival

lemur černý
Eulemur macaco

Odchov
Birth

Druh
Specie

Stav
1. 1. 2021

Úhyn
Death

Savci (Mammalia)

*

*

*

*

*

*

0.1

*

2.1

3.4

1.1

3.1.1
0.1

0.0.6
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*

*

*
*

1.1

*
*

*

*

*
*
*
*

myš zebrovaná
Lemniscomys barbarus

0.0.3

RDB

EEP

CITES

ISB

ESB

Zákon č.
114/1992

Stav
31. 12. 2021

Odchod
Departure

Úhyn
Death

Příchod
Arrival

Odchov
Birth

Druh
Specie

Stav
1. 1. 2021

Savci (Mammalia)

0.0.3

myška Mattheyova
Mus mattheyi

0.0.15

nahur modrý
Pseudois nayaur

2.5

nyala nížinná
ragelaphus angasii

2.5

ocelot margay
Leopardus wiedii

1.1

osel somálský
Equus africanus somalicus

2.5

osinák africký
Atherurus africanus

1.1.1

1.1.1

*

osmák degu
Octodon degus

0.0.3

0.0.3

*

ovce domácí - kamerunská
Ovis aries aries

0.1

paka nížinná
Cuniculus paca

0.1

panda červená
Ailurus fulgens fulgens

1.1

pásovec kulovitý
Tolypeutes matacus

1.1

0.0.2

1.1

0.0.13

*

1.0

0.1

1.1

2.3

*

0.1

1.2

0.1

2.4

*

*

*

1.1
0,1

1.0

0.1

0.1
1.1

0.1

3.5

*

1.1
1.0
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*

*

*

*

*

*

0.1
1.1

1.0

*

1.1

*
*

*

*
*

*
*

rys karpatský
Lynx lynx carpaticus

3.1

sambar skvrnitý
Rusa alfredi

1.1

slon indický
Elephas maximus bengalensis

0.2

sob karelský
Rangifer tarandus fennicus

1.4

1.0

surikata
Suricata suricatta

4.1

0.0.2

šimpanz
Pan troglodytes

1.2

takin zlatý
Budorcas taxicolor bedfordi

4.6

tamarín pinčí
Saguinus oedipus

1.1

*

RDB

0.0.3

EEP

pískomil perský
Meriones persicus rossicus

7.14

CITES

0.0.14

ISB

pestruška písečná
Lagurus lagurus

ESB

0.2

Zákon č.
114/1992

pes domácí
Canis familiaris

1.1

Stav
31. 12. 2021

2.0

Odchod
Departure

6.15

Úhyn
Death

Odchov
Birth

pavián pláštíkový
Papio hamadryas

Příchod
Arrival

Druh
Specie

Stav
1. 1. 2021

Savci (Mammalia)

*

0.2
0.0.8

0.0.15

0.0.7
0.0.3

0.1

3.0

1.0

2.1
0.1

*

*
*

0.1

1.0
0.2

*

0.1

1.1

1.3

*

*

*

*
*

*

*

*

4.1

*

1.2
3.2

1.4
1.1
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*

*
*

*

*

*
*

vikuňa
Vicugna vicugna

1.5

1.1

RDB

1.3

1.1

1.1

EEP

velbloud dvouhrbý - domácí
Camelus bactrianus

1.0

CITES

1.1

1.0

*

*

*

0.1

*

ISB

vačice krysí
Monodelphis domestica

1,0

2.0

ESB

2.3

Zákon č.
114/1992

urial bucharský
Ovis vignei bocharensis

1.0

Stav
31. 12. 2021

0.1

Odchod
Departure

tygr - bílá forma
Panthera tigris

Úhyn
Death

2.0

Příchod
Arrival

tapír jihoamerický
Tapirus terrestris

Odchov
Birth

Druh
Specie

Stav
1. 1. 2021

Savci (Mammalia)

*

2.3

*

1.1

*

1.3
0.1

viskača
Lagostomus maximus

1.2

zebra bezhřívá
Equus quagga borensis

2.4

0.2

zebra Chapmanova
Equus quagga chapmanni

1.4

0.1

žirafa Rothschildova
Giraffa camelopardalis camelopardalis

2.2

1.4

*

*

*

*

1.2
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2.6

*

0.2

1.3

*

1.0

1.2

*

*

*

Zákon č.
114/1992

Stav
31. 12. 2021

*

*

ara hyacintový
Anodorhynchus hyacinthinus

1.1

1.1

*

*

*

bažant Edwardsův
Lophura edwardsi

1.1

*

*

*

bažant obecný korejský
Phasianus colchicus karpowi

1.1

bažant palavánský
Polyplectron napoleonis

1.0

1.0

bažant zlatý
Chrysolophus pictus

1.2

0.2

bulbul zahradní
Pycnonotus barbatus

0.1

čimango horský
Phalcoboenus megalopterus

3.1

holub nikobarský
Caloenas nicobarica

5.3.1

holub rudoprsý
Gallicolumba crinigera

2.1

holub šedohlavý
Leptotila plumbeiceps

1.1.5

0.1
1.2

1.0

0.2

1.1

1.2

*

*

*
*

1.0

1.1

*

*

1.0

*

0.1

*

4.1

*

*

5.3.1

*

*

1.0
1.1.5

49

RDB

*

EEP

1.1

CITES

1.1

ISB

amazoňan zelenolící
Amazona viridigenalis

ESB

0.0.1

Úhyn
Death

0.0.1

Příchod
Arrival

amadina Gouldové
Chloebia gouldiae

Odchov
Birth

Druh
Specie

Stav
1. 1. 2021

Odchod
Departure

Ptáci (Aves)

*

*
*

0.1

káně lesní
Buteo buteo

2.3.1

0.0.1

korunáč novoguinejský
Goura scheepmakeri

1.2.1

0.0.1

krkavec bělokrký
Corvus albicollis

0.1

leskoptev purpurová
Lamprotornis purpureus

1.1

1.1

majna Rothschildova
Leucopsar rothschildi

2.1

2.1

nandu Darwinův
Pterocnemia pennata pennata

1.1

nestor kea
Nestor notabilis

1.1.1

orel bělohlavý
Haliaeetus leucocephalus
orel jestřábí
Hieraaetus fasciatus

2.4

orel královský
Aquila heliaca

4.2

1.0

*

*

*

2.3

*

*

1.2

*

*

*

RDB

*

EEP

*

ESB

CITES

0.1

ISB

jestřáb lesní
Accipiter gentilis

Zákon č.
114/1992

Stav
31. 12. 2021
1.1

Úhyn
Death

1.1

Příchod
Arrival

jeřáb černokrký
Grus nigricollis

Odchov
Birth

Druh
Specie

Stav
1. 1. 2021

Odchod
Departure

Ptáci (Aves)

1.1

0.1

*
*

*

*

1.0

*

*

*

1.0

2.2

*

*

*

1.0

1.0
*

*

*

*

0.1

2.3
4.2
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*

*

orel skalní
Aquila chrysaetos

3.1

0.0.2

orel stepní
Aquila nipalensis

1.1

orel volavý
Aquila clanga

3.0

3.0

orel východní
Haliaeetus pelagicus

2.2

2.2

orel Wahlbergův
Hieraaetus wahlbergi

1.1

orlík krátkoprstý
Circaetus gallicus

2.1

orlosup bradatý
Gypaetus barbatus aureus

2.2

papoušek vlnkovaný
Melopsittacus undulatus

1.1

pelikán bílý
Pelecanus onocrotalus

6.6

Úhyn
Death

0.1

Příchod
Arrival

2.2

Odchov
Birth

orel nejmenší
Hieraaetus pennatus

1.0

0.1
1.0

1.3

0.0.1

0.0.1

0.1

1.1
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*

*
*

*

*

*

*

*

*

0.1

*

*

2.1

*

*

2.2

*

*

0.1

1.0

*

*

3.1.2
1.0

RDB

*

2.2

EEP

3.1

orel mořský
Haliaeetus albicilla

CITES
*

3.4

ISB

Zákon č.
114/1992
*

orel křiklavý
Aquila pomarina

ESB

Stav
31. 12. 2021
3.4

Druh
Specie

Stav
1. 1. 2021

Odchod
Departure

Ptáci (Aves)

*

*

*

1.1

*

5.4

*

1.1

puštík bradatý
Strix nebulosa lapponica

0.1

satyr obecný
Tragopan satyra

1.1

sovice sněžní
Nyctea scandiaca

1.1

sup hnědý
Aegypius monachus

1.2

sup kapucín
Necrosyrtes monachus

2.2

sup mrchožravý
Neophron percnopterus

1.1

toko Deckenův
Tockus deckeni

1.2

tučňák Humboldtův
Spheniscus humboldti

3.3

1.3
*

8.11.3

*

*

*

*

0.1

*

*

1.1

*

*

1.0

1.1

*

*

0,1

1.1

*

3.2

*

1.1

*

1.0

0.1
3.2

1.0

1.1
5.5
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*

0.0.1
1.1

1.1

RDB

1.1

EEP

puštík bělavý pobaltský
Strix uralensis liturata

CITES

9.12.3

ISB

plameňák růžový
Phoenicopterus roseus

ESB

0.0.1

1.2

Zákon č.
114/1992

Stav
31. 12. 2021

plameňák - hybrid
Phoenicopterus sp.

Úhyn
Death

2.5

Příchod
Arrival

pelikán skvrnozobý
Pelecanus philippensis

Odchov
Birth

Druh
Specie

Stav
1. 1. 2021

Odchod
Departure

Ptáci (Aves)

*

*

*
*

*

*

*
*

*

*

*

0.2.48

0.2.48

zoborožec guinejský
Rhyticeros plicatus

1.1

1.1

zoborožec hrubozobý
Ceratogymna atrata

1.1

0.1

1.0

zoborožec kaferský
Bucorvus leadbeateri

1.1

0.1

1.0

*

zoborožec rýhozobý
Penelopides panini

1.1

1.1

*

zoborožec šedolící
Ceratogymna brevis

2.0

2.0

zoborožec tmavý
Anthracoceros malayanus

1.1

1.1

zoborožec vrásčitý
Aceros corrugatus

1.1

1.1

1.0

1.0

1.2

*

1.1
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RDB

zebřička pestrá
Taeniopygia guttata

0.1

EEP

1.1

0.2

*

CITES

výreček filipínský
Otus megalotis

1.0

ESB

1.1

0.1

ISB

Zákon č.
114/1992

Stav
31. 12. 2021

výr velký
Bubo bubo

Úhyn
Death

1.1

Příchod
Arrival

turako červenokorunkatý
Tauraco erythrolophus

Odchov
Birth

Druh
Specie

Stav
1. 1. 2021

Odchod
Departure

Ptáci (Aves)

*

*

*

*

*

*
*

*

*

*
*
*

*

*
*

*

*
*

*
*

*

felzuma madagaskarská
Phelsuma madagascariensis kochi

0.1

0.1

*

hroznýšovec duhový
Epicrates cenchria cenchria

1.1

1.1

hroznýšovec kubánský
Chilabothrus angulifer

2.0

gekon modrý
Lygodactylus williamsi

1.0
0.0.2

gekon obrovský
Gekko gecko

0.0.3

krajta mřížkovaná
Python reticulatus

1.1

krajta zelená
Morelia viridis

1.0

krátkokrčka novoguinejská
Elseya novaeguineae

1.2

scink šalomounský
Corucia zebrata

1.1

tilikva obrovská
Tiliqua gigas evanescens

1.2

1.0

1.1

*

RDB

*

CITES

1.1

ISB

1.1

ESB

dracena krokodýlovitá
Dracaena guianensis

EEP

Zákon č.
114/1992

Stav
31. 12. 2021
1.0

Úhyn
Death

1.0

Příchod
Arrival

agama vousatá
Pogona vitticeps

Odchov
Birth

Druh
Specie

Stav
1. 1. 2021

Odchod
Departure

Plazi (Reptilia)

*

*
*

*

1.1.2
0.0.1

0.0.2

0.0.2

0.1

0.0.2

*

1,1

*

1.0

*

1.1
1.1

0.2

54

1.0

*
*

*

Zákon č.
114/1992

Stav
31. 12. 2021

varan smaragdový
Varanus prasinus

1.1

1.1

želva bahenní
Emys orbicularis

0.0.2

0.0.2

želva korunkatá
Hardella thurjii

2.0

2.0

*

*

želva ostruhatá
Centrochelys sulcata

1.0

1.0

*

*

želva nádherná
Trachemys scripta elegans

1.8.2

1.8.2

želva uhlířská
Chelonoidis carbonaria

0.2

0.2

*

1.1
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RDB

1.1

0.2

EEP

1.1

CITES

varan modrý
Varanus macraei

ISB

1.1

ESB

varan antracitový
Varanus beccarii

Úhyn
Death

0.2

Příchod
Arrival

užovka červená
Pantherophis guttatus

Odchov
Birth

Druh
Specie

Stav
1. 1. 2021

Odchod
Departure

Plazi (Reptilia)

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

Stopkoocí (Stylommatophora)

Obojživelníci (Amphibia) 15/3
CITES

RDB

achatina žravá
Achatina fulica rodatzi

0.0.1

parosnička srdíčková
Dyscophus guineti

0.0.3

*

*

pralesnička strašná
Phyllobates terribilis

0.0.8

*

*

šváb smrtihlav
Blaberus craniifer

0.0.150

rosnička včelí
Trachycephalus resinifictrix

0.0.2

*

šváb syčivý
Gromphadorhina potentosa

0.0.150

šváb velkokřídlý
Archimandrita tessellata

0.0.150

Švábi (Blattaria)

Ryby (Pisces)
RDB

bojovnice pestrá
Betta splendens

0.0.2

glyptoper velkoploutvý
Glyptoperichthys gibbiceps

1.1

zlatohlávek
Eudicella schultzeorum

0.0.4

kapr obecný
Cyprinus carpio

0.0.40

zlatohlávek
Mecynorrhina torquata

0.0.6

karas obecný
Carassius carassius

0.0.20

zlatohlávek
Mecynorrhina torquata ugandensis

0.0.4

krunýřovec
Ancistrus sp.

0.0.3

zlatohlávek somálský
Pachnoda iskuulka

0.0.20

neonka obecná
Paracheirodon innesi

0.0.6

pancéřníček kropenatý
Megalechis thoracata

0.0.3

parmička pětipruhá
Puntius pentazona

0.0.5

patetra konžská
Citharinus congicus

0.0.4

strašilka rohatá
Medauroidea extradentata

0.0.150

plata skvrnitá
Xiphophorus maculatus

0.0.2

strašilka
Sungaya inexpectata

0.0.60

skalára amazonská
Pterophyllum scalare

0.0.2

strašilka plochá
Heteropteryx dilatata

0.0.30

tlamovec
Melanochromis sp.

0.0.15

živorodka duhová
Poecilia reticulata

0.0.1

Brouci (Coleoptera)

Rovnokřídlí (Orthoptera)
kobylka
Ancylecha fenestrata

0.0.3

Strašilky (Phasmida)
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Marketingové oddělení
Začátek roku 2021 snad celá zoo vyhlížela s nadějí, že se blíží období
s lepším průběhem a s možným návratem do normálních kolejí. Do
dubna však byla zoo zavřená, první návštěvníci roku 2021 mohli vejít až
v pondělí 12. dubna. Přestože stále platila některá vládní protikovidová
opatření (roušky ve všech vnitřních prostorách, desinfekce, omezení pro
občerstvení a konzumační zóny), první den po otevření zahrady přišlo
112 návštěvníků. Tím se nastartoval pomalý návrat veřejnosti do areálu
zahrady, stále však bez zájemců ze zahraničí. V mnohem menší míře než
obvykle byla slyšet v zoo němčina nebo polština, úbytek zahraničních návštěvníků byl citelný po celý rok.

myšlených akcí, které všechny byly ve znamení snahy zoo pomoci. I díky
vyvolanému mediálnímu tlaku na podporu zoo zvládala Zoo Liberec celou
situaci bez větších ztrát – nebylo potřeba propouštět, nemuselo se přistupovat k žádným opatřením redukujícím chované druhy zvířat.
Přesto jako velkou výzvu a projekt se zajímavým přesahem přijala zoo nabídku z oblasti hudební produkce. V Liberci na zahradě Lidových sadů se
tak 9. května 2021 od 17.00 do 22.00 uskutečnil velký charitativní koncert
pro 20 členských zahrad UCSZOO. Lidé z celé ČR mohli díky streamu koncert sledovat a přispět zahradám na provoz nejen částkou za kód ke sledování, ale i přes sbírku na donio.cz. Liberec (případně celá ČR) mohl slyšet
a vidět např. No Name, Rybičky 48, Dana Bártu, MIG21, Jakuba Děkana s
kapelou, Denoi, Linu Karo nebo Igora Orozoviče s kapelou. Ukázalo se, jak
těžké a zároveň důležité je načasování podobné akce. Celý koncert se připravoval opravdu velmi intenzivně a ve srovnání s ostatními podobnými
projekty velmi krátce. Už během příprav však vláda uvolnila protikovidová
opatření. Zájem o pomoc zoologickým zahradám (když už mohli otevřít a
příjem ze vstupného se začal obnovovat) tak rychle opadl. Očekávaného
zisku pro UCSZOO tak nebylo dosaženo. V plánu byla ještě repríza na ČT
Art, ať už jako zkrácený záznam celého koncertu, nebo jako vystoupení
jednotlivých kapel, ale toto se produkci koncertu už nepodařilo domluvit
a zrealizovat. Částečně i proto, že do vyjednávání o vysílacím čase a úpravách celého v Liberci natočeného záznamu vstoupila katastrofa v podobě
tornáda na Hodonínsku. Ta přiměla případné dárce změnit priority a směr
podpory.
Ve snaze přivést zpátky do zoologické zahrady návštěvníky alespoň
z Čech, připravil marketing ve spolupráci se střediskem DIVIZNA a chovateli větší i menší aktivity, které se v Liberci vyzkoušely poprvé. K těm vydařeným a vhodným k zopakování zcela určitě patří komentované prohlídky

Od ledna do dubna bylo potřeba přehodnotit a zrušit několik akcí. Ta,
jejíž zrušení nás nejvíce mrzelo, byla akce Ples Zoo Liberec. Původně byl
ples plánovaný na 13. února, ale opatření jako omezený počet návštěvníků
kulturních akcí (na 100 osob), nutnost prokázat se potvrzením o očkování
nebo prodělané nemoci a podobně, zoo vedla k názoru, že nemá smysl
akci pořádat.
Některé tradiční akce přešly na „online“ verzi, tedy neuskutečnily se
v areálu zahrady za účasti návštěvníků, ale probíhaly na sociálních sítích.
Tak doznal podstatné změny koncept Dne Země, tradičně první významnější veřejností navštěvovaná akce. Vznikla internetová varianta – výzva
„30 dní pro Zemi“ - s řadou inspirativních drobnějších i zásadnějších aktivit zaměřených na ochranu přírody a biodiverzity. Probíhala v době, kdy
zoo byla pro návštěvníky zavřená, protože Den Země se celosvětově slaví
24. dubna.
Začátek roku 2021 byl ve znamení řady iniciativ a aktivit firem, jednotlivců,
spolků, škol i agentur na podporu zavřených zahrad po celé republice.
Liberecká zoo nebyla výjimkou. Vznikala řada smysluplných i méně pro57

zoo, které byly nabízeny široké veřejnosti po celé léto, a to dvakrát denně. Návštěvníci tak dostali více informací o různých aktivitách u vybraných
druhů, kde sice neprobíhají komentovaná krmení, ale zvířata jsou aktivní
buď sama od sebe na základě svého denního rytmu nebo je jejich aktivita vyvolaná pomůckou nebo enrichmentem umístěným do expozice
v určitém čase právě chovatelem. V rámci snahy poskytnout návštěvníkům
více informací i o záchranářských aktivitách liberecké zoo se konala také
pravidelná setkání například u zeber bezhřívých.
Do seznamu oslav a připomenutí různých významných dní ohrožených
druhů zvířat vznikla ve spolupráci se zoologickým oddělením nová iniciativa. Pravděpodobně natrvalo jsme od roku 2021 zařadili mezi pravidelné
akce pro návštěvníky i den pro supy, a to s cílem upozornit veřejnost na
vážnost situace v rámci tohoto živočišného druhu.

Kromě mimořádných a nových akcí marketing zrealizoval i tradiční den
s Kooperativou, dny pro seniory, den pro slony, den pandy červené, zajišťoval akce s Asekolem nebo s Elektrowinem a v neposlední řadě také
komentované prohlídky pro libereckou pobočku České unie neslyšících
nebo pro zootábory s Motyčkovic klikou. Velmi vydařená byla v roce 2021
Strašidelná zoo, která se díky zapojení většího množství dobrovolníků rozrostla na velké strašidelné „jeviště“ s řadou hrůzostrašných instalací i interaktivních popřípadě statických strašidel. Nový koncept se dvěma strašidelnými trasami s odstupňovanou „porcí hrůzy“ přivítali malí i dospělí,
nové uspořádání ocenili i dobrovolníci a samotní zaměstnanci.
Rok 2021 přinesl řadu dalších příležitostí a zkušeností:
•
Od 8. do 11. července hostila Zoo Liberec poprvé ve své historii Zoofanatiku, její 8. ročník. Tradiční dražba zoo předmětů, tiskovin i rarit
vynesla liberecké zoo přes 70.000 Kč (přesněji 66.103 Kč a 95 EUR).
Částka byla přidána k financím potřebným pro vybudování nových
voliér pro papoušky nestor kea, které je plánované na rok 2022. Zoo
Liberec velmi děkuje nejen organizátorům Zoofanatiky, ale také
všem zapojeným dražitelům.
•
V rámci spolupráce s Home Credit Arénou a organizátory EDUCA
WEEK realizovala Zoo Liberec komentované prohlídky – pro návštěvníky EDUCA WEEK 2021 za zvýhodněnou cenu.
•
Nový druh spolupráce byl nastaven na základě iniciativy Divadla
F. X. Šaldy, které připravilo baletní představení Mauglí na motivy
Knihy džunglí. V areálu zahrady tak vznikla malá šifrovací hra s osmi
zastaveními. Hra provedla hráče kolem druhů zvířat, které mají blízko
k hrdinům známé knihy. Na pokladně zoo byly k dispozici herní plány
a po celou dobu konání repríz baletu bylo představení podpořeno

Dan Bárta - HRAJEME PRO 20 ZOO foto: Zoo Liberec
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•

•

vizuály na plotě zahrady i v jejím areálu. Spolupráce potrvá i v další
divadelní sezóně v roce 2022.
Další šifrovací hru poskytl návštěvníkům Liberce i tým iQLandie.
I v tomto případě zoo podpořila hru umístěním poslední indicie na
plotě zahrady.
Velmi zajímavou a zároveň milou zkušeností byla akce pro OSPOD
Libereckého kraje. Jako poděkování pěstounským rodinám byla
zorganizovaná večerní prohlídka. Návštěvníci vybaveni lucerničkami
si mohli po zavírací hodině projít lehce osvětlenou zahradu a užít si
předvánoční atmosféru jen ve své užší komunitě. Rodinám přišel do
zoo poděkovat pan Petr Tulpa, náměstek pro resort sociálních věcí.

NÁVŠTĚVNOST

2021

2020

2019

Zoo Liberec

333 985

275 659

402 193

Zoologická zahrada,
příspěvková organizace

379 049

318 885

493 740

Velmi děkuji celému týmu, vážím si jejich práce a iniciativy, loajálnosti
i vytrvalosti a kolegiality. Společně budeme věřit, že následující rok se vydaří nejen co do návštěvnosti, ale i co do úspěšných a zajímavých akcí pro
naše návštěvníky.

Konec roku byl opět ve znamení protikovidových opatření, přesto byly
zachovány tradiční prosincové aktivity: betlémské světlo v zoo, štědrovečerní i silvestrovská speciální otvírací doba pokladen, ozdobený vánoční
strom pod pokladnou a vánoční světýlka v celém areálu zahrady. V úplném závěru roku marketing ještě připravil pro své příznivce a fanoušky vánoční soutěž o nejlepší vtip o zvířatech. Na Silvestra se pak ještě podařilo
překvapit malým dárkem úplně posledního návštěvníka roku 2021.
Jako hlavní reklamní slogan a vizuál pro rok 2021 bylo zvoleno heslo
„Má to smysl“ …pomáhat zvířatům v nouzi, …vzdělávat děti i pedagogy,…
chránit ohrožené druhy.
I v roce 2021 byla celková návštěvnost poznamenána zdravotní situací
v celé republice. Byla sice větší, než v roce 2020, ale zdaleka nedosáhla
předkovidové úrovně. Vyšší návštěvnost oproti předchozímu roku „zachránili“ čeští turisté, cizojazyčných návštěvníků bylo skutečně velmi málo.
Strašidelná zoo / foto: Zoo Liberec
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Dobrovolníci v liberecké zoo

Ceník vstupného k 31. 12. 2021

Kvůli uzavření zahrady sice byly zrušené pravidelné pracovní čtvrtky, ale
pokaždé, kdy byla zahrada alespoň částečné přístupná, dobrovolnice byly
v zahradě vidět. U dobrovolnické Budky na plácku u pand červených se
podařilo zorganizovat tzv. „Prázdninové dílničky“. V průběhu července
a srpna si jednou týdně mohly děti vyrobit náramek z korálků a provázků.
Především děti uvítaly tuto příležitost.
S velkým přispěním spolku Faunus, z.s. se i v roce 2021 podařilo dát dohromady finanční prostředky na „adopci“ sledovací kamery (její jednoroční provoz) pro organizaci Snow Leopard Trust, která se zabývá ochranou
volně žijících levhartů sněžných (irbis, uncia uncia). V roce 2021 se to povedlo již popáté.

letní sezóna od 1. 4. do 31. 10.
druh vstupného

bližší specifikace

letní sezóna

elektronické vstupenky

základní

dospělé osoby
starší 18 let

160 Kč

150 Kč

zlevněné

děti 3 – 15 let, senioři
nad 65 let, studenti, ZTP

120 Kč

110 Kč

seniorské 75+

dospělé osoby
starší 75 let

30 Kč

-

rodinné 2+2

2 dospělí a 2 děti

490 Kč

470 Kč

rodinné 2+3

2 dospělí a 3 děti

590 Kč

580 Kč

děti

do 2,99 let

zdarma

zdarma

dárci krve*

poslední odběr max.
1 rok, průkaz nutný

30 Kč

-

ZTP/P

po předložení průkazu

zdarma vč. 1 průvodce

-

druh vstupného

bližší specifikace

zimní sezóna

elektronické vstupenky

základní

dospělé osoby
starší 18 let

130 Kč

120 Kč

zlevněné

děti 3 – 15 let, senioři
nad 65 let, studenti, ZTP

90 Kč

80 Kč

seniorské 75+

dospělé osoby
starší 75 let

30 Kč

-

rodinné 2+2

2 dospělí a 2 děti

390 Kč

370 Kč

rodinné 2+3

2 dospělí a 3 děti

470 Kč

450 Kč

děti

do 2,99 let

zdarma

zdarma

dárci krve*

poslední odběr max.
1 rok, průkaz nutný

30 Kč

-

ZTP/P

po předložení průkazu

zdarma vč. 1 průvodce

-

Mgr. Dana Sobotková

zimní sezóna od 1. 11. do 31. 3.

Ing. Marta Dostálová
vedoucí odd. marketingu
dostalova.marta@zooliberec.cz
irbis / foto: Jiří Zuzánek
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Fundraising v roce 2021
V roce 2021, kdy byla Zoo Liberec nucena, vzhledem k nařízeným proticovidovým opatřením, být na čas uzavřena, získala od svých sponzorů nejvyšší podporu ve své novodobé historii. Obdrželi jsme finanční dary ve
výši 2 935 406 Kč. V této složité době nás podpořilo a solidaritu liberecké
zoo tak vyjádřilo o 1 006 lidí více než v předchozím roce 2020.

Česká spořitelna a Kooperativa pojišťovna též finančně podpořily akce,
které byly pořádány zoologickou zahradou pro veřejnost, konkrétně Dětský den, Strašidelnou zoo a Benefiční online koncert - Hrajeme pro 20 zoo.
Přízeň automobilky Renault umožňuje Zoo Liberec i nadále užívat flotilu
elektrických automobilů Renault Twizy, Renault Zoe, v roce 2021 rozšířenou o hybridní automobil Renault Arkana.

Naše velké poděkování patří všem podporovatelům, kterým nebyl osud
zoo a zvířat v ní chovaných lhostejný a na danou situaci rychle reagovali,
aby pomohli.

Přízeň našich sponzorů i partnerů je dobře viditelná i v podobě množství
nových křišťálových listů umístěných na Velkém stromu biodiverzity, který
je nepřehlédnutelný ve vstupní hale do zoo. Ten je díky nim ozdoben 156
novými křišťálovými listy. Každý z těchto listů je opatřen na sponzorovo
přání vypískovaným jménem nebo nápisem. Lístek po dobu jednoho
roku svítí na stromě a pak je našemu podporovateli předán. Lístek jako
poděkování dostává od zoo partner, který na podporu zvířat věnuje částku vyšší než je 10 000 Kč.

Vážení a milí sponzoři, velmi si vážíme Vaší přízně. Děkujeme!
Abychom pro naše mecenáše proces sponzorství zvířat co nejvíce zjednodušili, spustili jsme v roce 2021 jako novinku na našich webových stránkách
možnost přímé podpory přes platební bránu s okamžitým zasíláním dárcovských listů a potvrzením o darované částce. Jde o vylepšené pokračování původního webového formuláře z roku 2018.
Také naši smluvní partneři při nás stáli.
Zoo mohla za pomoci jejich prostředků realizovat nákup vybavení potřebného pro chov zvířat v zoo, či upravit jejich prostředí. Například z příspěvku Nadace ČEZ byla zakoupena nová líheň pro odchov ohrožených dravých ptáků, z příspěvku OC Nisa Liberec byl pořízen speciální inkubátor
pro inkubaci vajec vzácných tropických plazů a osvětlení do terárií pro tropické žáby. Nadace Preciosa přispěla na rekonstrukci výběhů velbloudů
dvouhrbých a oslů somálských.
Díky podpoře České spořitelny i Nadace ČEZ mohly být realizovány některé ochranářské projekty zaměřené na záchranu zvířat v místech jejich
přirozeného výskytu, na kterých se Zoo Liberec podílí.

Věra Neradová
fundraiser
neradova@zooliberec.cz
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Rozvaha příspěvkové organizace Zoo Liberec k 31. 12. 2021 - aktiva (Kč)
1
Číslo položky

Název položky

I.

3

4

BĚŽNÉ

MINULÉ

BRUTTO

KOREKCE

NETTO

522 585 930,82

230 741 872,84

291 844 057,98

287 822 805,71

Stálá aktiva

446 457 849,95

230 651 307,19

215 806 542,76

225 063 422,82

Dlouhodobý nehmotný majetek

2 475 081,09

2 198 512,60

276 568,49

415 444,49

100 112,49

178 484,49

AKTIVA
A.

2
ÚČETNÍ OBDOBÍ

Syntetický účet

2.

Software

013

774 348,49

674 236,00

5.

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

018

1 098 911,60

1 098 911,60

601 821,00

425 365,00

176 456,00

236 960,00

443 982 768,86

228 452 794,59

215 529 974,27

224 647 978,33

6.

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

019

7.

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

041

Dlouhodobý hmotný majetek

II.
1.

Pozemky

031

11 725 184,98

3.

Stavby

021

376 868 300,33

11 725 184,98

11 681 957,98

185 486 459,96

191 381 840,37

200 236 917,39

10 747 385,46

11 504 494,36

4.

Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí

022

33 444 068,88

22 696 683,42

6.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

028

20 269 651,21

20 269 651,21

8.

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

042

1 675 563,46

Oběžná aktiva

B.

Zásoby

I.

1 675 563,46

1 224 608,60

76 128 080,87

90 565,65

76 037 515,22

62 759 382,89

22 424 266,79

0,00

22 424 266,79

24 259 308,18

1 182 101,32

1 805 781,16

2.

Materiál na skladě

112

1 182 101,32

3.

Materiál na cestě

119

8.

Zboží na skladě

132

631 147,47

631 147,47

801 778,02

10.

Ostatní zásoby

139

20 611 018,00

20 611 018,00

21 651 749,00

Krátkodobé pohledávky

II.

7 977 198,84

90 565,65

7 886 633,19

3 366 927,67

1.

Odběratelé

311

354 734,50

18 720,00

336 014,50

265 378,78

4.

Krátkodobé poskytnuté zálohy

314

518 361,09

518 361,09

370 323,91

5.

Jiné pohledávky z hlavní činnosti

315

4 800,00

4 800,00

9.

Pohledávky za zaměstnanci

335

29.

Náklady příštích období

381

692 871,53

692 871,53

30.

Příjmy příštích období

385

287 012,00

287 012,00

31.

Dohadné účty aktivní

388

5 925 555,00

32.

Ostatní krátkodobé pohledávky

377

193 864,72

71 845,65

122 019,07

69 012,64

45 726 615,24

0,00

45 726 615,24

35 133 147,04

Krátkodobý finanční majetek

III.

5 925 555,00

828 460,43
1 833 751,91

9.

Běžný účet

241

42 679 388,01

42 679 388,01

32 355 146,11

10.

Běžný účet FKSP

243

2 544 205,97

2 544 205,97

2 092 844,17

15.

Ceniny

263

46 150,00

46 150,00

38 430,00

16.

Peníze na cestě

262

26 500,00

26 500,00

17.

Pokladna

261

430 371,26

430 371,26
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646 726,76

Rozvaha příspěvkové organizace Zoo Liberec k 31. 12. 2021 - pasiva (Kč)
1
Číslo položky

Název položky

Syntetický účet
BĚŽNÉ

MINULÉ

291 844 057,98

287 822 805,71

Vlastní kapitál

273 899 710,66

277 951 600,66

Jmění účetní jednotky a upravující položky

235 451 926,85

246 763 902,74

PASIVA
C.
I.

2
ÚČETNÍ OBDOBÍ

1.

Jmění účetní jednotky

401

160 462 678,59

169 227 289,32

3.

Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

403

74 271 037,50

76 818 402,66

7.

Opravy minulých období

408

718 210,76

718 210,76

37 636 588,93

30 307 442,84

II.

Fondy účetní jednotky
1.

Fond odměn

411

872 134,97

872 134,97

2.

Fond kulturních a sociálních potřeb

412

2 614 056,11

2 150 944,27

3.

Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření

413

1 805 347,22

925 092,14

4.

Rezervní fond z ostatních titulů

414

11 739 918,76

6 871 396,76

5.

Fond reprodukce majetku (investiční fond)

416

20 605 131,87

19 487 874,70

811 194,88

880 255,08

Cizí zdroje

17 944 347,32

9 871 205,05

Dlouhodobé závazky

0,00

0,00

III.

Výsledek hospodaření
1.
D.

II.
8.
III.

Výsledek hospodaření běžného účetního období

Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

472

Krátkodobé závazky
5.

Dodavatelé

17 944 347,32

9 871 205,05

321

2 835 175,48

1 444 032,50
2 889 916,00

10.

Zaměstnanci

331

3 794 396,00

11.

Jiné závazky vůči zaměstnancům

333

27 862,00

65 265,23

12.

Sociální zabezpečení

336

1 404 235,00

1 151 221,00

13.

Zdravotní pojištění

337

610 657,00

501 199,00

16.

Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění

342

341 092,00

420 216,00

247 126,00

109 181,00

43 202,00

17.

Daň z přidané hodnoty

343

19.

Závazky k vybraným ústředním vládním institucím

347

20.

Závazky k vybraným místním vládním institucím

349

167 030,00

22 528,00

32.

Krátkodobé přijaté zálohy na transfery

374

5 746 480,00

34.

Výdaje příštích období

383

1 596 128,33

35.

Výnosy příštích období

384

952 628,51

755 325,56

36.

Dohadné účty pasivní

389

149 255,00

115 153,00

37.

Ostatní krátkodobé závazky

378

72 282,00

929 892,14
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1 424 073,62

Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace Zoo Liberec (v Kč)
1
Číslo položky

A.
I.

Název položky

2

3

4

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Syntetický účet

BĚŽNÉ OBDOBÍ

MINULÉ OBDOBÍ

Hlavní činnost

Hospodářská činnost

Hlavní činnost

NÁKLADY CELKEM

109 071 343,36

22 361 804,62

101 423 116,99

Hospodářská činnost
20 627 610,75

Náklady z činnosti

108 971 941,86

22 361 804,51

101 414 185,92

20 627 498,37
5 821 531,24

1.

Spotřeba materiálu

501

16 873 044,58

5 811 712,24

14 830 841,09

2.

Spotřeba energie

502

5 024 394,13

937 716,43

5 069 611,97

4.

Prodané zboží

504

790,00

2 734 174,32

8.

Opravy a udržování

511

5 350 328,96

410 178,48

9.

Cestovné

512

554 478,82

10.

Náklady na reprezentaci

513

113 730,77

90 401,90

814,07

12.

Ostatní služby

518

11 012 025,62

1 114 832,70

10 804 231,76

945 925,80

941 110,08
1 929 251,80

4 040 954,12

369 061,38

226 648,50

13.

Mzdové náklady

521

38 281 671,00

8 183 533,00

37 189 485,00

7 745 967,00

14.

Zákonné sociální pojištění

524

12 544 447,48

2 526 228,52

12 225 300,71

2 385 381,29

15.

Jiné sociální pojištění

525

208 026,03

35 909,22

202 474,79

39 551,64

16.

Zákonné sociální náklady

527

2 269 380,89

369 645,61

1 966 974,35

331 223,24

18.

Daň silniční

531

19.

Daň z nemovitostí

532

1 288,00

6 000,00

20.

Jiné daně a poplatky

538

14 600,00

22.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

541

120,00

23.

Jiné pokuty a penále

542

26.

Manka a škody

547

6 869,00

28.

Odpisy dlouhodobého majetku

551

11 613 345,00
-12 481,94

7 975,00

49 757,68

137,00
98 873,26

12 542,49
11 586 463,00

33.

Tvorba a zúčtování opravných položek

556

34.

Náklady z odepsaných pohledávek

557

52 224,94

35.

Náklady z drobného dlouhodobého majetku

558

3 146 920,00

114 915,00

1 196 566,53

79 106,47

36.

Ostatní náklady z činnosti

549

1 916 738,58

18 085,73

1 934 337,52

18 056,87

17 801,50

0,11

8 931,07

112,38

II.

Finanční náklady
2.

Úroky

562

3.

Kurzové ztráty

563

V.

Daň z příjmů
1.

Daň z příjmů

591

64

17 801,50

0,11

8 931,07

112,38

81 600,00

0,00

0,00

0,00

81 600,00

0,00

0,00

0,00

Rozbor vybraných nákladů 2021:
501 Spotřeba materiálu 22 684 756,82 Kč
50,10 % celkové spotřeby materiálu tvoří krmiva, steliva 11 366 078,90
23,15 % tvoří nákup surovin - služby zákazníkům ve výši 5 251 274,90
9,40 % nákup všeobecného materiálu 2 132 320,68
17,35 % ostatní náklady, např. materiál na opravy, propagaci, léky, drobný
majetek, ochranné pomůcky, kanc. potřeby 3 935 082,34

5,39 % ostatních osobních nákladů 2 502 712,0,78 % náhrada mzdy za pracovní neschopnost 363 660,0,06 % odměny komerční akce 27 600,-

502 Spotřeba energie 5 962 110,56 Kč
44,45 % celkové spotřeby energií tvoří elektrická energie 2 650 260,01
17,39 % vodné 1 036 642,80
38,16 % plyn 2 275 207,75
511 Opravy a udržování 5 760 507,44 Kč
84 % všech oprav činí opravy a údržba nemovitého majetku 4 838 579,53
16 % opravy a údržba movitého majetku 921 927,91
518 Ostatní služby ve výši 12 126 858,32 Kč
45,02 % služeb tvoří pořady Lidových sadů, hudební kurzy, projekty, pronájmy, ost. služby 5 458 968,85
6,67 % stočné 809 345,56
12,26 % služeb vynaložených na propagaci 1 486 334,93
5,24 % veterinární služby 634 884,49
30,82 % ostatní služby, např. revize, program. služby, doprava, telekomunikace, bankovní poplatky atd. ve výši 3 737 324,49
521 Mzdové náklady 46 465 204,- Kč
93,77 % mzdové náklady 43 571 232,zebřička pestrá / foto: Jiří Zuzánek
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šimpanz / foto: Jiří Zuzánek
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Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace Zoo Liberec (v Kč)
1
Číslo položky

B.
I.

Název položky

2

3

4

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Syntetický účet

BĚŽNÉ OBDOBÍ

MINULÉ OBDOBÍ

Hlavní činnost

Hospodářská činnost

Hlavní činnost

VÝNOSY CELKEM

108 656 649,58

23 587 693,28

102 414 172,37

Hospodářská činnost
20 516 810,45

Výnosy z činnosti

40 177 468,99

22 936 451,49

32 507 755,33

20 516 810,45

15 397 010,96

31 808 194,63

1.

Výnosy z prodeje vlastních výrobků

601

8 500,00

2.

Výnosy z prodeje služeb

602

38 596 288,09

36 500,00

3.

Výnosy z pronájmu

603

1 363 126,91

1 523 701,57

4.

Výnosy z prodaného zboží

604

5 556 842,07

3 844 729,68

14 839 071,74

12.

Výnosy z prodeje materiálu

644

27 636,00

16.

Čerpání fondů

648

376 264,36

17.

Ostatní výnosy z činnosti

649

1 168 780,54

619 471,55

650 178,70

309 307,46

7 783,59

41,79

45 361,04

0,00

II.

Finanční výnosy
2.
3.

IV.

Úroky

662

Kurzové zisky

663

12 882,00

19 973,45

Výnosy z transferů

41,79

25 387,59

651 200,00

69 861 056,00

68 471 397,00

651 200,00

69 861 056,00

0,00

2.

Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů

1.

Výsledek hospodaření před zdaněním

-333 093,78

1 225 888,66

991 055,38

-110 800,30

2.

Výsledek hospodaření běžného účetního období

-414 693,78

1 225 888,66

991 055,38

-110 800,30

C.

672

7 783,59
68 471 397,00

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

Rozbor vybraných výnosů:
602 Výnosy z prodeje služeb 53 993 299,05 Kč
69,04 % vlastních výnosů tvoří tržby z prodeje vstupného za celou
organizaci 37 278 477,91,22,07 %
tržby za stravování ve výši 11 918 132,46,2,67 %
tržby za parkovné 1 441 164,18,2,96 %
tržby za reklamu 1 596 525,46,3,26 %
ostatní tržby, např. zážitkové programy, semináře, výukové
programy SEV DIVIZNA, umístění zvířat ARCHA 1 758 999,05,-

649 Ostatní výnosy z činnosti 1 788 252,09 Kč
65,97 % ostatní výnosy z činnosti 1 179 639,09,34,03 % pojistná plnění 608 613,672 Výnosy z transferů 69 122 597 Kč
71,17 % transfery - příspěvek na provoz 49 195 867,16,80 % transfery - příspěvek na odpisy 11 613 345,12,03 % transfery ostatní poskytovatelé 8 313 385,-

Hospodaření Zoologické zahrady Liberec, příspěvkové organizace. za rok 2021 skončilo kladným hospodářským výsledkem ve výši 811 194,88 Kč.
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Rozbor nákladů 2021:
Rozbor nákladů 2021

Účet

Hlavní činnost

Hospodářská činnost

Celkem

Spotřeba materiálu

501

Ostatní služby

518

16 873 044,58

5 811 712,24

22 684 756,82

11 012 025,62

1 114 832,70

Mzdové náklady

521

12 126 858,32

38 281 671,00

8 183 533,00

46 465 204,00

Zákonné sociální pojištění
Odpisy dlouhodobého majetku

524

12 544 447,48

2 526 228,52

15 070 676,00

551

11 613 345,00

0,00

11 613 345,00

18 746 809,68

4 725 498,16

23 472 307,84

Ostatní náklady
Náklady celkem

17 %
9%

131 433 147,98

18 %
Rozbor ostatních nákladů
Spotřeba energie

502

5 024 394,13

937 716,43

5 962 110,56

Prodané zboží

504

790,00

2 734 174,32

2 734 964,32

Opravy a udržování

511

5 350 328,96

Cestovné

512

554 478,82

Náklady na reprezentaci

513

113 730,77

Jiné sociální pojištění

525

208 026,03

35 909,22

243 935,25

Zákonné sociální náklady

527

2 269 380,89

369 645,61

2 639 026,50

Daň silniční

531

6 000,00

6 000,00

Daň z nemovitostí

532

1 288,00

1 288,00

Jiné daně a poplatky
Smluvní pokuty a
úroky z prodlení
Jiné pokuty a penále

538

14 600,00

14 600,00

541

120,00

120,00

Manka a škody
Náklady z drobného
dlouhodobého majetku
Ostatní náklady z činnosti
Tvorba a zúčtování
opravných položek
Náklady z odepsaných pohledávek
Úroky

410 178,48

35 %
9%

5 760 507,44
554 478,82

12 %

113 730,77

542

0,00

547

6 869,00

98 873,26

105 742,26

558

3 146 920,00

114 915,00

3 261 835,00

549

1 916 738,58

18 085,73

1 934 824,31

556

-12 481,94

-12 481,94

557

52 224,94

52 224,94

562

17 %
9%
35 %
12 %
9%
18 %

0,00

Kurzové ztráty

563

17 801,50

Daň z příjmů

591

81 600,00

0,11

17 801,61
81 600,00
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spotřeba materiálu
ostatní služby
mzdové náklady
zákonné sociální pojištění
odpisy dlouhodobého majetku
ostatní náklady

Rozbor výnosů 2021 příspěvkové organizace Zoo Liberec (v Kč)
Účet

Hlavní činnost

Hospodářská
činnost

Celkem

Výnosy z prodeje služeb

602

38 596 288,09

15 397 010,96

53 993 299,05

Výnosy z pronájmu

603

1 363 126,91

1 363 126,91

Výnosy z prodaného zboží

604

5 556 842,07

5 556 842,07

Ostatní výnosy z činnosti

649

1 168 780,54

619 471,55

1 788 252,09

Výnosy vybraných místních
vládních institucí z transferů

672

68 471 397,00

651 200,00

69 122 597,00

420 183,95

41,79

Rozbor výnosů 2021

Ostatní výnosy
Výnosy celkem

52 %

41 %

420 225,74
132 244 342,86

41 %
1%
4%
2%
52 %

výnosy z prodeje služeb
výnosy z pronájmu
výnosy z prodaného zboží
ostatní výnosy z činnosti
výnosy vybraných místních
vládních institucí z transferů

4%

Rozbor ostatních výnosů
Výnosy z prodeje
vlastních výrobků

601

8 500,00

8 500,00

Výnosy z prodeje materiálu

644

27 636,00

27 636,00

Úroky

662

V průběhu roku 2021 poslali dárci finanční dary v hodnotě
4 881 480,50 Kč, materiální v hodnotě 110 290,75 Kč.
Velmi si vážíme každého příspěvku a děkujeme všem,
kteří Zoologické zahradě Liberec přispívají.

0,00

Kurzové zisky

663

7 783,59

Čerpání fondů

648

376 264,36

41,79

7 825,38
376 264,36

Mimorozpočtové zdroje - finanční fondy
FKSP

REZERVNÍ FOND

Stav k 1.1.2021

2 150 944,27

7 796 488,90

FOND INVESTIC
19 487 874,70

Tvorba fondu

879 249,84

6 125 041,44

11 946 941,28

Čerpání fondu

416 138,00

376 264,36

10 829 684,11

Stav k 31.12.2021

2 614 056,11

13 545 265,98

20 605 131,87

Zajdová Romana
vedoucí ekonomického oddělení
zajdova@zooliberec.cz
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plameňák růžový / foto: Jiří Zuzánek
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Technické oddělení
Technické oddělení zajišťuje pomocí svých zaměstnanců a dále brigádníků tyto služby:
• oprava a údržba (elektrikářské/zámečnické/instalatérské a truhlářské
práce),
• úklid areálu a objektů,
• zahradnická údržba,
• noční ostraha,
• chod parkovišť a veřejných WC,
• doprava.

době s potřebnou koordinací s noční ostrahou v objektu Lidových sadů.
Chod parkovišť a veřejných WC
Během letní sezony se technické oddělení stará o chod parkovacích
ploch, jak v točně tramvaje, tak v ulici Fibichova a Riegrova.
Doprava a údržba vozového parku
Profesní řidiči během roku zajišťují dovoz, zásobování a navážení materiálu
na vlastní opravy. Dále plní potřeby navážení a rozvozu krmiv po zoo, odvoz veškerých odpadů a biologických vzorků, odvoz hnoje, navážení parkosů a okusů. Provádí také vlastní transport zvířat i mimo území republiky.
Oprava a údržba movitostí:

Celoroční práce v jednotlivých sekcích technického oddělení

Opravy vozového parku

501 396 Kč

Opravy ostatního strojního zařízení

Oprava a údržba
Pracovníci celoročně provádějí opravy a údržbu zařízení areálu. Jedná se
o opravy zámečnické, truhlářské a elektrikářské. Provádí se údržba provozních prvků od opravy oplocení až po výrobu přepravních boxů pro
zvířata. V průběhu roku se nejedná jenom o opravy, ale i o součinnost se
subdodavatelskými subjekty.
Úklid areálu a objektů
Úklid areálu a objektů se provádí celoročně. Kolegové se podílejí na přípravě akcí pro veřejnost dle harmonogramu akcí.
Zahradnická údržba
Zahradnická údržba má za úkol zajištění veškerých prací spojených
s údržbou zeleně v celém areálu a expozicích zoo. Výškové práce spojené
s údržbou dřevin a stromů se provádějí v součinnosti s externími společnostmi.
Noční ostraha
Noční ostraha se stará o bezpečnost a ochranu areálu po jeho zavírací

1 019 449 Kč
1 520 845 Kč

Význačné opravy vozového parku a movitých věcí
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Vozidlo/movitost

doplňující popis

Mercedes Atego

prohlídka před technickou kontrolou, servis

40 000 Kč

částka

20 000 Kč

Honda Insight

oprava brzd

Peugeot Boxer

provozní opravy

52 000 Kč

Volkswagen

provozní opravy

19 000 Kč

Zetor Forterra

pneu

40 000 Kč

Zetor 7745

pravidelné opravy, oleje

24 000 Kč

John Deere

oprava soukolí stroje Gator

15 000 Kč

Peugeot Partner 4x4

pojistná událost, výměna pružin a olejů

60 000 Kč
28 000 Kč

Zetor 6911

opravy

Iseki

servis traktůrku

17 000 Kč

Renault Trafic

servis - pojistná událost

22 000 Kč
41 000 Kč

Ford Transit

servis, pneu

Budova ZOO"Expo"

opravy chlazení

Klíčový systém

výměna klíčového sytému na zoo úseku

327 000 Kč

Parkovací automaty

servis parkovacích automatů

117 000 Kč

53 000 Kč

Výčet významnějších oprav prováděných dodavatelsky – částka zaokrouhlena na tisíce včetně DPH:
Oprava a údržba nemovitostí:
Oprava a údržba nemovitostí za rok 2021 činila

4 953 996 Kč

Budova

Popis opravy

Budova ZooExpo

opravy chlazení, nátěry

částka

Pavilon žiraf

opravy topení pavilonu žiraf, oprava ohradníků a omítky

WC bistro Gibon

opravy interiérů, vzduchotechniky, WC

Areál dětského koutku

opravy herních ploch

Filtrační technologie bazénu lachtanů

servis pískové náplně a filtrů

Pavilon lachtanů

havarijní oprava skla u bazénu lachtanů

Rybářská bašta

oprava topení

Elektroinstalace slaboproud

oprava areálového rozhlasu, oprava slaboproud.systémů-propoj.Gibon - šelmy, oprava optické trasy

107 000 Kč

Pavilon šelem

stavební práce, natěračské a malířské práce, výměny skel expozic

179 000 Kč

Pavilon tropů

opravy podhledů, stropu, obklady, vodopády, elektro

82 000 Kč

Bistro Gibon

malířské práce, opravy zatečení, elektroinstalace pokladna

42 000 Kč

Čapí hnízdo

oprava orloje, opravy fasády a malířské práce

44 000 Kč

Pavilon opic

natěračské práce, opravy podhledů

32 000 Kč

Pavilon malých šelem

opravy ubikace malých šelem - výměna skla, parkosy

43 000 Kč

Ubikace paviánů

havarijní opravy odtoku

112 000 Kč

Kafilerní box

oprava kafilerního boxu, demolice, mrazící box, podlahy

542 000 Kč

Hospodářská budova - kanceláře zoologů

výměna dveří a oken

302 000 Kč

Vstup do zoo

oprava vstupenkového systému

174 000 Kč

Hospodářská budova - antilopa koňská

oplocení výběhu antilopy koňské

62 194 Kč

Hospodářský pavilon - střecha

oprava konstrukcí a nátěr střechy hospodářského pavilonu

51 000 Kč

53 000 Kč
182 000 Kč
50 000 Kč
1 047 000 Kč
61 000 Kč
287 000 Kč
50 000 Kč

Byt Kominická

rekonstrukce

Divizna - stodola, karantény

pojistná událost - oprava střechy

174 000 Kč
66 000 Kč

Archa

opravy oplocení a bran do areálu

52 000 Kč

Materiál na opravy:
Materiál na opravy objektů/staveb

394 985 Kč
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Spotřeby základních dodaných energií a spotřeba PHM

Součástí dopravy je zajišťování vozidel pro služební cesty.
Investice a technické zhodnocení v roce 2021
•
Výstavba malé stájky pro srny v areálu záchranné stanice – jednoduchý dřevěný objekt obdélníkového půdorysu s pultovou střechou
•
Úprava oplocení u oslů somálských vytvořením kamenných valů
a plotu z akátových kůlů pro vložení okusů k vytvoření vizuálních barier mezi výběhy
•
Oprava vnitřní ubikace pro gibony
•
Odstranění havarijních dřevěných obkladů
•
Opravy povrchů a polic
Bohužel se nestihlo zajistit naplánované výměny zasklení u malých opic a
šimpanzů z důvodu dlouhých dodacích lhůt na objednaná skla.

REALIZOVANÉ INVESTICE V ROCE 2021

cena vč. DPH

Archa stájka

198 301,38 Kč

Akátový plot u oslů

283 382,00 Kč

Kamenný val u velbloudů

365 081,20 Kč

Oprava vnitřní expozice v pavilonu opic
Projekční plátno
Líheň

Elektrická energie

1 015

Plyn

264 523

MWh
m³

Spotřeba nafty

12 069

litry

Spotřeba benzínu

2 271

litry

Spotřeba benzínu

2,4

tuny

Ing. Radim Špringl
vedoucí technického oddělení
springl@zooliberec.cz

223,051,40
70 918,46 Kč
88 456,64 Kč

Traktorový návěs do Lidových sadů

168 900,00 Kč

Kořenová čistírna

384 780,00 Kč

Školení zaměstnanců v profesní způsobilosti a BOZP a PO
Se smluvními partnery byly zajišťovány všechny potřebné kontroly a revize zařízení, strojů a budov a školení pracovníků. Zaměstnancům bylo
umožněno a zajištěno proškolení v oborech BOZP, PO a profesní způsobilosti dle jejich pracovní náplně.
panda červená / foto: Jiří Zuzánek
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lev berberský / foto: Jiří Zuzánek
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Centrum pro zvířata v nouzi ARCHA v roce 2021
1. Útulek pro opuštěná a nalezená zvířata ze zájmových
chovů

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 2021 byl opětovně poznamenán pandemií koronaviru, kdy v prvních
třech měsících byl provoz směrem k veřejnosti zcela omezen. V dubnu pak
již probíhalo alespoň venčení psů a od 24. května mohl být obnoven běžný
provoz a útulek byl opět otevřen veřejnosti. Uzavření provozu nás přinutilo
hledat jiné cesty k veřejnosti a tak nás nově můžete najít na instagramu jako
Archa Zoo.
Od ledna 2021 rozšířila tým v záchranné stanici nová kolegyně Natálie Horáková na pozici ošetřovatele. Z útulku naopak odešla do důchodu po 22 letech
Hana Volková, kterou nahradila staronová ošetřovatelka Klára Maximovičová.
V průběhu roku došlo k drobným, ale viditelným opravám. Byla opravena
vstupní brána do areálu, která již byla na mnoha místech prorezavělá, došlo
k výměně dveří a obnově nátěrů vnitřních prostor staré budovy útulku. V letních měsících musely být po vichřici provizorně opraveny poničené šindele
na střeše, která je u konce životnosti a v následujících letech bude muset být
zcela obnovena. Díky dotaci mohl být v záchranné stanici vystavěn nový zateplený objekt sloužící jako ubikace pro intenzivní ošetřování velkých savců
a ptáků. Z pojistné události po vloupání do jednoho z objektů došlo k vybavení areálu kamerovým systémem.
Rok 2021 se nesl v duchu příprav na přechod pod nového zřizovatele od
1. 1. 2022.

V rámci hlavní činnosti útulku, tj. odchyt zvířat na území města Liberce
a některých dalších obcí, péče o ně a navracení zpět majiteli, nebo předání do náhradní péče, byla poskytnuta péče 259 psům a 282 kočkám. I
nadále pokračoval snižující se trend v počtu přijatých psů. V nočních hodinách prováděli odchyty strážníci Městské policie, kteří do útulku umístili
35 zvířat. Díky povinnému označování psů mikročipem vzrostlo procento
jedinců navrácených majiteli na 80,7 %.
Útulek pro psy a kočky 2021

PSI

KOČKY

počet

počet

celkem přijato za rok 2021

259

282

zůstalo z předchozích let

12

4

nově zaevidovaných

159

270

z Liberce

132

235

z ostatních obcí

27

35

ukazatel

vráceno původnímu majiteli

75

209

28

osvojeno

52

176

vypuštěno na původní lokalitu

0

18

euthanasie

3

34
19

úhyn (nález, panleukopénie)

0

únik

0

1

zůstalo do dalšího roku

7

10

2. Záchranná stanice pro handicapované volně žijící živočichy

Situace u kočiček byla poměrně odlišná. Příjmy koček jsou každým rokem
stále vysoké. Koťata do 6 měsíců věku tvořila 54 % ze všech nově zaevidovaných koček. Projevuje se tak zrušení kastračního programu dotovaného
z městských fondů. Kastrace zdivočelých koček byly prováděny jen v omezené míře z darů. V rámci kastračního programu bylo odchyceno 28 koček,
10 z nich bylo vypuštěno zpět na původní lokalitu, koťatům se podařilo
najít nové domovy. Díky finančním darům mohly být ošetřeny následující lokality: Vítkovská, Nezdarova, U Kolory, OC Nisa, Včelařská, ubytovna
Mostecká a zahrádkářská kolonie Bosenská.

Celkový počet přijatých zvířat činil 1933 ks (absolutní rekord v dosavadní
historii). Výjezdů k odchytům bylo uskutečněno 539. Jednalo se o nejnáročnější sezónu od začátku fungování stanice. Nejpočetnějším přijatým
druhem byl netopýr hvízdavý (771 ks) a ježci (143 ks). Nejvíce zvířat jsme
přijali z důvodu probuzení ze zimního spánku – především netopýři. Počítáme-li pouze přijaté volně žijící živočichy bez kadáverů, pak úspěšnost
vypouštění činí 57%. Uhynulo nebo muselo být utraceno 33% zvířat.
zhodnocení příjmu přijatých živočichů v roce 2021

V průběhu roku jsme se v útulku několikrát potýkali s panleukopénií, nejvíce v podzimních měsících. Procento uhynulých, či utracených koček
v důsledku kočičího moru bylo opět vysoké a činilo necelých 19 %. Jediným možným řešením, jak se nákazy zbavit, je proočkování populace
koček. Toto řešení nám v minulosti již pomohlo v letech 2013-2014. Nakoupili jsme tak vakcíny proti virovým chorobám a snap testy pro snazší
diagnostiku kočičích chorob.
Bylo uskutečněno 329 výjezdů k odchytům zvířat nebo likvidaci kadaverů,
z čehož 17 % tvořily výjezdy k likvidaci kadaverů, zejména koček uhynulých
na veřejných komunikacích.

ukazatel

počet ks

přijato

1933

vypuštěno

953

úhyn, euthanasie

644

předáno jinému zařízení

18

osvojení

43

vráceno majiteli

10

kadáver

110

nepřijat - výjezd (posouzení situace, nezdařený odchyt…)

34

únik, ztráta

25

v držení do dalšího roku

96

počty zvířat přijatých z území obcí s rozšířenou působností
obec
Liberec
Jablonec nad Nisou
Frýdlant
Turnov
Tanvald
Železný Brod
Česká Lípa
Nový Bor

V roce 2021 navázal útulek spolupráci s Centrem bydlení Liberec odboru
sociálních věcí magistrátu, kam posílá pro potřebné část darovaných granulí, které kvůli nízkému počtu zvířat nezkrmí.
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počet ks
1067
676
69
44
26
17
11
8

obec
Mnichovo Hradiště
Mladá Boleslav
Děčín
Rumburk
Jičín
Kralupy n.Vlt.
Semily
Varnsdorf
Ústí nad Labem

počet ks
3
3
2
1
2
1
1
1
1

Lelek lesní

1

Strnad obecný

1

Kachna domácí

1

druh zvířete

zvířata volně žijící
počet ks

Liška obecná

8

Sýc rousný

1

Korálovka sedlatá

1

Bažant obecný

2

Luňák červený

1

Sýkora koňadra

17

Koza domácí

1

Brhlík lesní

13

Morčák velký

1

Sýkora modřinka

25

Králík domácí

79

Čáp bílý

2

Netopýr Brandtův

1

Špaček obecný

17

Křeček zlatý

1

Červenka obecná

4

Netopýr černý

1

Tchoř světlý

1

Kur domácí

3

Čížek lesní

18

Netopýr hvízdavý

771

Tchoř tmavý

3

Morče domácí

8

Čolek velký

14

Netopýr nejmenší

1

Ťuhýk obecný

1

Mýval severní

1

Dlask tlustozobý

6

Netopýr parkový

1

Užovka obojková

4

Nutrie říční

1

Drozd kvíčala

19

Netopýr pestrý

16

Veverka obecná

16

Osmák degu

5

Drozd zpěvný

10

Netopýr rezavý

63

Vlaštovka obecná

6

Ovce domácí

3

Holub hřivnáč

24

Netopýr ušatý

2

Volavka bílá

1

Potkan obecný laboratorní

1

Hrdlička zahradní

16

Orel královský

1

Volavka popelavá

6

Rozela Pennantova

1

Hýl obecný

6

Orel mořský

1

Vrabec domácí

19

Rozela pestrá

1

Jelen lesní

1

Ořešník kropenatý

1

Vrabec polní

3

užovka stepní

1

Jestřáb lesní

5

Pěnice černohlavá

7

Vrána černá

3

Zebřička pestrá

1

Jezevec lesní

3

Pěnice hnědokřídlá

1

Vrána šedá

3

Želva čtyřprstá

1

Ježek východní

135

Pěnice pokřovní

1

Vydra říční

1

Želva nádherná

3
1

Ježek západní

8

Pěnkava obecná

5

Výr velký

5

Želva vroubená

Jiřička obecná

7

Plšík lískový

2

Zajíc polní

15

Želva zelenavá

1

Kachna divoká

43

Poštolka obecná

55

Zmije obecná

1

CELKEM

182

2

Kalous ušatý

2

Potápka roháč

1

Zvonek zelený

Káně lesní

23

Potkan obecný

1

Želva bahenní

1

Konipas bílý

3

Puštík obecný

5

Žluna šedá

3

Konipas luční

2

Rehek domácí

11

Žluna zelená

2

Kormorán velký

1

Rehek zahradní

16

celkem

1739

Kos černý

65

Ropucha obecná

2

Krahujec obecný

4

Rorýs obecný

47

Králiček ohnivý

1

Slepýš křehký

1

druh zvířete

počet ks

Křivka obecná

1

Sluka lesní

1

Agama vousatá

4

Kuna skalní

21

Sojka obecná

6

Agapornis růžohrdlý

1

Labuť velká

7

Srnec obecný

41

Amazónek černotemenný

1

Lasice hranostaj

2

Stehlík obecný

2

Andulka vlnkovaná

4

Lasice kolčava

1

Straka obecná

13

Fretka tchořovitá

1

Lejsek šedý

1

Strakapoud velký

24

Holub domácí

67

zvířata domácí, exotická, zavlečená
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Některé zajímavé případy

poblíž krmítka, vyhublí, někdy s ulepeným zobákem, a všichni brzy uhynuli. Snažili jsme se v tomto směru o větší osvětu veřejnosti ohledně hygieny
krmítek (facebook, média).

Pronikání netopýrů do chodeb panelového domu v Jablonci n. N.
Nejpočetnějšími klienty byli netopýři – 856 ks. Velká část – 364 ks netopýrů hvízdavých – pocházela z jediného panelového domu v Jablonci nad
Nisou. Vyjížděli jsme tam i 2x denně od začátku ledna do konce března,
neboť se z nejasných příčin budili ze zimního spánku a pronikali elektroinstalací do chodeb domu. Všichni přečkali zimu v ARŠE.

Nález želvy bahenní v Jizerských horách
Nejvzácnějším zvířetem, které jsme přijali, byla želva bahenní – jediný
náš původní druh želvy, navíc kriticky ohrožený. Lidé ji potkali na silničce
v Nové Vsi u Jablonce nad Nisou a předali do nedalekého útulku. Tam se
nejprve domnívali, že se jedná o želvu nádhernou, ale po zjištění druhu ji
předali do ARCHY. Nepodařilo se bohužel dopátrat její původ. Po konzultaci s úřady jsme želvu předali do Zoo Hluboká.

Velké příjmy ptáků nemocných trichomonózou
V období od ledna do března jsme přijali neobvyklé množství pěvců
nemocných trichomonózou. Bylo to celkem 17 ptáků – 13 čížků lesních,
3 hýlové obecní a 1 dlask tlustozobý. Všichni byli nalezeni na krmítku nebo

78 králíků odebraných majiteli
V rámci naší činnosti (dle smlouvy s Městem Liberec) poskytujeme nezbytnou péči také nalezeným či odebraným zvířatům domácím a exotickým.
Na jaře jsme tak byli nuceni přijmout celkem 78 králíků, jejichž chov v bytě
se jejich majiteli vymkl z rukou. Magistrátem města Liberec byli odebráni
pro týrání. Značná část jich měla vážné vrozené vady a množství zranění,
byli silně zablešení. Postarat se o takové množství králíků byla velká výzva,
péče o ně nám odebírala potřebné síly a čas v nejnáročnější části sezóny.
Díky přístupu úřadů se nakonec podařilo do konce roku všechna přeživší
zvířata umístit u nových majitelů.
Úspěšná oprava zlomených brků u káně lesní
Káňí lesních jsme přijali 23, což je 2x tolik, než bývá obvyklé. Nejzajímavější byla pomoc káni, která nebyla schopna letu, neboť měla ulomených
několik ručních letek. Mohli jsme ji nechat ve stanici, než přepeří, ale to
by trvalo příliš dlouho. Kolegové ze zoo nám ukázali sokolnickou metodu,

krmítková nákaza / foto: I. Hancvenclová
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jak zlomená brka nastavit z „náhradních dílů“. Použili přitom vypadlé letky
z jiných káňí, bambusové špejle a vteřinové lepidlo. Oprava se podařila a káně mohla být brzy vypuštěna do volné přírody. Následně se nám
stejnou metodou podařilo úspěšně nastavit několik ulámaných rýdováků
poštolce a dokonce opravit křídlo rorýsovi.
Poděkování za finanční podporu
•
Národní síť záchranných stanic – příspěvek na provoz (387 112 Kč)
•
Liberecký kraj – příspěvek z grantového programu Program podpory péče o zvířata v nouzi na projekt „Zlepšení podmínek pro intenzivní péči o jedince větších druhů zvířat“ (126 000 Kč) a „Podpora
činnosti záchranné stanice pro volně žijící handicapované živočichy
v Liberci.“ (150 000 Kč)
•
ZO ČSOP Křižánky – příspěvek na provoz (100 000 Kč)
•
Nadace na ochranu zvířat – dar 16 000 Kč
•
Statutární město Jablonec n.N. – dar 10 000 Kč
•
rodiče a děti ze ZŠ a jídelny Janov nad Nisou – dar 6 500 Kč
•
Virtuální adopce trvalých handicapů – Nikol Hajleková (3 000 Kč),
manželé Holbovi (1 500 Kč), Ivana Karkošová (8 000 Kč), Jana Křůmalová (12 000 Kč), Lenka Křůmalová (3 000 Kč), Anna Píchová
(3 000 Kč), Ing. Jana Preislerová (3 000 Kč), řád německých rytířů
Doba Karlova (3 000 Kč), Kateřina Střelcová (1 500 Kč), K+K+J Tomanovi a trampská osada T.O.W.B. (8 000 Kč), Zuzana Vránová (1 500 Kč)

želva bahenní / foto: I. Hancvenclová

Dále nejmenovaní dárci podpořili záchrannou stanici na číslo účtu částkou
v celkové výši 143 096,86 Kč.

oprava letek / foto: N. Novotná
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3.

Ekologická výchova

Veliké poděkování patří také bezejmenným dárcům, kteří v průběhu roku
přispěli na činnost centra celou řadou materiálních či drobných finančních darů – konzervy, granule, pamlsky, krmivo pro zvířata ze záchranné
stanice, deky, pelíšky, steliva, vodítka, léčiva – přípravky na odčervení
a odblešení.

Stejně jako rok předešlý i rok 2021 byl poznamenán pandemií koronaviru
a celkový počet zájemců o vzdělávání byl podobný jako v roce 2020 a
to 367 účastníků, i když změny v jednotlivých položkách jsou patrné. Navýšil se zájem o výukové programy ze strany škol. Výukových programů
se zúčastnilo 156 účastníků a jejich počet se oproti loňskému roku téměř
zdvojnásobil. Jednalo se zejména o žáky 4.-6. tříd ZŠ. Zejména v druhé polovině roku proběhlo i osm komentovaných prohlídek Centra ARCHA jako
odměna za dary, které zaujaly 142 návštěvníků a tři prohlídky pro mateřské
školy, kterých se zúčastnilo 69 dětí.
V roce 2021 bohužel neproběhly žádné komentované prohlídky záchranné stanice pro veřejnost, kvůli velké vytíženosti pracovníků stanice, kteří se
potýkali s rekordními příjmy zvířat.
Tradičně zaměstnanci Archy zajišťovali jedno ze stanovišť na Dni zvířat
v zoo. Tentokrát na téma Which fish.

Finanční dary byly využity na financování vlastního podílu u grantů, které
v průběhu roku probíhaly:
„Zlepšení podmínek pro intenzivní péči o jedince větších druhů zvířat“ –
poskytovatel dotace Liberecký kraj; Účelem projektu byla výstavba dvou
ubikací pro intenzivní péči o větší druhy živočichů. Jedné zateplené s přívodem elektřiny pro intenzivní ošetřování a druhé nezateplené navazující
na současný výběh, sloužící jako stájka. Doba realizace 2020–2021. Vlastní
podíl pro rok 2021 činil 96 737 Kč.
„Podpora činnosti záchranné stanice pro volně žijící handicapované živočichy v Liberci“ – poskytovatel dotace Liberecký kraj; Účelem projektu
bylo zachování kvality péče i při vzrůstajících počtech přijatých zvířat a při
značné finanční nejistotě v důsledku krize. Vlastní podíl 157 000 Kč.

Činnost Centra v roce 2021 podpořily tyto organizace:
Adfaistovi s.r.o., Armáda ČR - příslušníci čety dekontaminace 4. roty, AT
audit s.r.o., ČSOB Liberec, GLOBUS ČR, k.s.,HOGYN s.r.o., chovatelské potřeby Ema, KC Lidové sady, Liberecký makléř Havic.cz, LINE Architektura,
Montessori třídy ZŠ 5. května, MŠ Jablůňka, MŠ Klubíčko, MŠ Malínek, MŠ
Sluníčko, MŠ V Zahradě, Nadace na ochranu zvířat, obec Bílý Potok, PREMANEX s.r.o., restaurace Sokolovna Hrádek nIN, Řád německých rytířů
Doba Karlova, SILVIGER s.r.o., Timyho masíčko - Hana Albertová, Včelka
Liberec, Waldorfská škola ZŠ Kaplického, zákazníci Super zoo Tanvald, zaměstnanci Billa - OC Plaza, zaměstnanci Katastrálního úřadu, zaměstnanci
restaurace Zoo1320, ZŠ a ZUŠ Jabloňová, 2.a3. tř. ZŠ Semily, ZŠ U Školy,
zákazníci Zvěrokruhu Jablonec n. N.

Na závěr bych chtěla poděkovat za pomoc a spolupráci kolegům ze Zoo
Liberec, dobrovolnicím Hance Křůmalové a Sabině Hozákové, pracovníkům veterinární kliniky v Růžodole, strážníkům Městské policie Liberec,
pracovníkům odboru životního prostředí Magistrátu města Liberce a Krajské veterinární správy, pracovníkům ÚVR ČSOP a kolegům ze záchranných
stanic pro handicapované živočichy, pracovníkům Krajského úřadu pro
Liberecký kraj – resort životního prostředí a zemědělství, dále manželům
Zdeňkovi a Daniele Jahodovým a Miroslavu Půlpánovi za spolupráci při
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monitorování a odchytu handicapovaných labutí. V neposlední řadě bych
chtěla poděkovat farmě krmného hmyzu Milan Bažant & spol. za celoroční zajištění krmných červů zdarma a dobrovolníkům, kteří nám pomáhají
s venčením pejsků.
Mgr. Lenka Čápová
vedoucí 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
archa.zooliberec.cz

účast Archy na akci Den Zvířat v zoo / foto: M.Štěpančičová
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Středisko ekologické výchovy při Zoo Liberec DIVIZNA v roce 2021
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
rok 2021 byl pro DIVIZNU dvacátým rokem fungování. Žádné oslavy neprobíhaly, ale to nevadí. Jsme moc rádi, že jsme mohli, i když omezeně,
poskytovat naše služby dětem, pedagogům a ostatním zájemcům. Vážíme
si stálé přízně učitelů, učitelek a dětí i v tak „nekomfortní“ době, kdy je vše
podřízeno epidemiologickým opatřením.
Poměrně dost času jsme věnovali strategickým a rozvojovým úkolům směrem dovnitř organizace. Pracovali jsme na vývoji nových vzdělávacích aktivit, které jsou pro nás kvalitativním posunem ve směru, kterým chceme
jít. Tím směrem je realizování dlouhodobějších vzdělávacích cyklů, v rámci
kterých se pracuje se školním kolektivem po dobu celého roku.
Připravovali jsme se na přesun Zoo Liberec z jednoho zřizovatele (Statutární město Liberec) na druhého (Liberecký kraj), který je k datu 1. 1. 2022.
Věříme, že tuto změnu nepoznáte. Nebo spíše ano, a to ve větším rozvoji
celé Zoo Liberec včetně SEV DIVIZNA.

2.

3.
4.
5.
6.

Děkujeme Vám, že i v roce 2021 jste k nám chodili a využívali naše služby.
Za celý tým SEV DIVIZNA
Aleš Kočí

7.
8.

KDO JSME?
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,

9.
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žáky základních a středních škol. Výukové programy vedou zkušení
a odborně zdatní lektoři:
•
používá interaktivní formy a metody
•
preferuje kontakt s přírodou a výchovu prožitkem
•
reaguje na aktuální témata
•
pomáhá školám v realizaci průřezového tématu RVP –
environmentální výchova
pořádá odborné semináře, exkurze či dílny pro studenty pedagogických fakult, pedagogické pracovníky, vedoucí dětských kroužků
a oddílů, širokou veřejnost atp.
realizuje výukové aktivity v areálu Zoo Liberec (výukové programy,
komentované prohlídky)
realizuje osvětové akce pro širokou veřejnost
zajišťuje metodickou pomoc koordinátorům EVVO na školách, metodickou pomoc pro zpracovávání ŠVP
zpřístupňuje knihovnu publikací k ekologické výchově a půjčuje netradiční výukové pomůcky
komunikuje s ostatními organizacemi realizujícími EVVO v regionu
i po celé republice
spolupracuje s ostatními zoologickými zahradami v oblasti vzdělávacích aktivit
•
(metodika, inspirace, profesní růst…)
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 výchovy
podporuje a rozvíjí zodpovědnější chování a úctu lidí ke všemu živému
i neživému, tradicím, přírodě, krajině i planetě.
Jaké je naše pojetí environmentální výchovy?
Environmentální výchova vede ke kladnému vztahu k přírodě, k respektování přírodní a kulturní pestrosti a posiluje sounáležitost s celkem. Člověk
chápe důsledky svého chování, přijímá zodpovědnost za svá rozhodnutí
a jedná dle zásad uvědomělé skromnosti.

MŠ

ZŠ

Počet programů

32

212

SŠ
8

Počet účastníků

545

3872
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Přestože začátkem roku byla naše činnost omezena vzhledem k uzavření většiny škol i zoologické zahrady podle vládního opatření proti nákaze
SARS-CoV-2, podařilo se nám ve zbývajících měsících zrealizovat 252 programů, kterých se zúčastnilo 4551 dětí, z toho 75 % programů proběhlo v
terénu. Celkem bylo odučeno 637 hodin.
Pro pedagogické pracovníky, studenty pedagogické fakulty a další zájemce
V roce 2021 naplánovalo SEV DIVIZNA celkem 15 vzdělávacích akcí pro
pedagogické pracovníky, studenty pedagogických fakult, pracovníky
školských zařízení a středisek ekologické výchovy, vedoucí zájmových
kroužků i další zájemce z řad veřejnosti. Na jaře se muselo kvůli vládním
opatřením 5 seminářů zrušit. V květnu začala DIVIZNA s realizací venkovních akcí. Podařilo se nám uskutečnit jednu exkurzi a 3 venkovní semináře. Na podzim již byla situace příznivější a zrealizovali jsme: 2 exkurze,
1 konferenci a pro velký zájem jsme opakovali předvánoční dílnu. Za
celý rok 2021 proběhlo: 10 akcí, které navštívilo celkem 216 účastníků –
152 pedagogů a 64 lektorů nebo ostatních pracovníků ve školství.

Pro školní kolektivy – ekologické výukové programy a jiné výukové aktivity
SEV DIVIZNA nabízí mateřským, základním a středním školám širokou nabídku ekologických výukových programů a výukové aktivity v areálu Zoo
Liberec.
Ekologické výukové programy a výukové aktivity mají podobu dvou až
tříhodinových bloků či půldenních exkurzí, dotýkají se 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 2021 se v nabídce programů nově objevila exkurze pro 1.–3. třídu
základních škol Cesta rytíře, která účastníky zavede do přírody Jizerských
hor. Pro mateřské školy je připraven EVP Ptačí svět spojený s návštěvou
zoologické zahrady, seznamující děti s českými i exotickými druhy ptáků
a jejich potřebami. EVP Včelí království se nově odehrává v prostorách zoo
a pro děti je připravena i návštěva včel. Pro 1.–2. ročník středních škol nabízíme současné aktuální téma klimatických změn v novém EVP Mění se
klima, změníme se i my?

• Celostátní program M.R.K.E.V. (Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy)
V rámci programu M.R.K.E.V., který na celonárodní úrovni finančně podporuje Ministerstvo životního prostředí, funguje síť škol s hlubším zájmem
o rozšíření svých aktivit v environmentální výchově. V Libereckém kraji tento program koordinuje SEV DIVIZNA při Zoo Liberec a v současné
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době je do něj zapojeno více než 630 škol z celé České republiky, z toho
62 škol je z Libereckého kraje.
Zapojené školy mají možnost využít cenné služby, např. pravidelnou rozesílku časopisu pro ekogramotnost Bedrník, zasílání informací a materiálů o environmentální výchově, trvalý přístup do elektronického archivu
Bedrníku či
k aktuálním publikacím a pomůckám. Školy jsou informovány nejen o akcích v regionu, zaměřených na ekologii, ale i
o možnostech dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a financování rozvoje ekologické výchovy.
Program M.R.K.E.V. dlouhodobě podporuje Liberecký kraj.
program Barevný svět zvířat / foto: archiv SEV DIVIZNA

• Krajská konference Liberecká M.R.K.E.V. 2021
V roce 2021 se uskutečnila již 19. konference Liberecká M.R.K.E.V. s tématem Krajina očima geografa. Sešlo se na ní celkem 44 zájemců.
V dopoledních přednáškách vystoupili pedagogové z Technické univerzity Liberec, která byla odborným garantem konference. Témata jednotlivých příspěvků se týkala především změny klimatu naší planety z historické perspektivy, ale i pohledu na vývoj českého venkova či na religiózní
krajinu. V druhé části konference účastníky čekaly příklady dobré praxe od
učitelů, a také praktické workshopy zaměřené na téma Krajina kolem nás.
Konference se konala díky finanční podpoře Libereckého kraje a MŽP.
• Specializační studium pro školní koordinátory EVVO
Na začátku školního roku 2021/2022 bylo zahájeno specializační studium
pro školní koordinátory EVVO v regionu NUTS II Severovýchod (v Libereckém, Královéhradeckém a Pardubickém kraji). Specializační studium
probíhá na základě vyhlášky č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagoDen zvířat / foto: archiv SEV DIVIZNA
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gických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků a naplňuje krajské koncepce EVVO. Studium společně
připravily a realizují SEV DIVIZNA (Liberecký kraj), Ekocentrum PALETA
(Pardubický kraj) a Středisko ekologické výchovy SEVER (Královéhradecký
kraj). Tato střediska se systematicky a dlouhodobě zabývají vzděláváním
pedagogů v oblasti EVVO. Studium bude ukončeno v říjnu 2022. Studenti
prozatím absolvovali 66 hodin přímé výuky z celkového počtu 250. Vzdělávání našich pedagogů dlouhodobě podporuje Liberecký kraj.
Ekoškola
Mezinárodní program EKOŠKOLA, spojuje na škole environmentální výchovu s praktickými kroky vedoucími k ekologizaci jejího provozu. Možnost zapojení do programu je tradiční součástí nabídky SEV DIVIZNA
školám. Při jeho naplňování úzce spolupracujeme s celorepublikovým
koordinátorem, vzdělávacím centrem TEREZA v Praze.
Naše středisko tento program v Libereckém kraji koordinuje již čtrnáctým
rokem. V roce 2021 bylo do projektu zapojeno celkem osm škol. ZŠ Dubá
obhájila „Zelenou cestu“ a získala tak možnost nadále užívat Zelenou vlajku EKOŠKOLA. Program EKOŠKOLA je nabízen i mateřským školám. EKOŠKOLKY pomáhají dětem, učitelům a rodičům udělat ze školky příjemnější,
demokratičtější a přírodě bližší místo k životu. V Libereckém kraji byly zapojeny dvě mateřské školy. Program EKOŠKOLA dlouhodobě podporuje
Liberecký kraj.

Tajů plné výpravy / foto: archiv SEV DIVIZNA

Program Škola pro udržitelný život
Škola pro udržitelný život (ŠUŽ), vyhlašovaná střediskem ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, je program, který pomáhá školám přispívat
ke zlepšování životního prostředí a kvality života ve svém okolí. Prostředtábor pro děti zaměstnanců zoo / foto: archiv SEV DIVIZNA
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nictvím projektů žáci, učitelé a místní komunita podporují udržitelný rozvoj
místa a děti se tak učí důležitým dovednostem pro život. Program rozvíjí
u žáků, učitelů a dalších občanů, díky porozumění místu, praktické péči
o místo a aktivnímu zapojení do života komunity, kompetence potřebné
pro udržitelný život.
V Libereckém kraji koordinuje Školu pro udržitelný život SEV DIVIZNA. Prostřednictvím newsletteru nabízíme školám aktuální informace k ekologické výchově a odbornou asistenci při plánování a realizaci jejich projektů.
V roce 2021 měly školy opět možnost vstoupit do celoročního programu
ŠUŽ a projít jeho jednotlivými kroky. Na výběr byla klasická nebo klimatická varianta. Z Libereckého kraje se v září do klimatické ŠUŽ přihlásily ZŠ
Partyzánská v České Lípě, SŠHL ve Frýdlantu, ZŠ Waldorfská v Semilech
a ZŠ a MŠ Stráž pod Ralskem.

Zemi, která zahrnovala samoobslužnou stezku ze stanovišť umístěných na
plotě uzavřené zoologické zahrady. Stanoviště tematicky pokrývala zejména možnosti, jakými každý z nás může přispět ke zlepšení stavu životního prostředí. Úkoly tak mohli plnit jednotlivci i rodiny v libovolném čase
a pořadí. V on-line části výzvy se pak kdokoli mohl přihlásit k dobrovolným
a záslužným činům, které během měsíce pro Zemi provede a na jeho konci
vyhodnotit, jak se mu to podařilo a získat unikátní pamětní list.
Světový den zvířat proběhl v říjnu s tématem „Kdyby ryby“. Byl zakončením dvouleté kampaně Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií
(EAZA) zaměřené na trvale neudržitelný světový rybolov a konal se přímo
v areálu zoo. Stanoviště ,,U pand“ zajišťovala DIVIZNA a návštěvníci si zde
mohli vyrobit originální kolotoč, který hravou formou upozorňuje na problematiku přelovení a současně dává tipy spotřebitelům, jaké produkty
s ohledem na přírodu v obchodech vybírat.
Prohlídky Zoo Liberec s průvodcem
V červenci a v srpnu, na základě loňské zkušenosti, nabídla Zoo Liberec
opět komentované prohlídky pro veřejnost. Pod vedením odborného
průvodce mohli návštěvníci absolvovat návštěvu zoologické zahrady trochu jinak a dozvědět se maximum informací nejen o chovaných druzích,
ale i ze zoologického zákulisí. Společně s marketingovým oddělením jsme
takto provedli 225 nadšených zájemců.

Pro zaměstnance
Příměstské tábory
Jako každý rok, i tentokrát jsme pořádali dva týdenní příměstské tábory
pro děti a vnoučata zaměstnanců zoo. Téma „Volání divočiny“ bylo určeno
pro děti ve věku 5 – 8 let, kdy se využíval zejména areál zoo a její nejbližší okolí. Program byl plný pohybových a tvořivých aktivit a zúčastnilo se
ho třináct táborníků. Oproti tomu „Zlatá horečka“ pro děti staré 9 –14 let,
zavedla jedenáct účastníků na bližší i vzdálená místa včetně jednoho výletu s přespáním a postavila je před nejednu výzvu. Oba tábory proběhly
hladce a uzavřely svůj běh společným vystoupením a vernisáží pro rodiče.

FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2021
Celkové neinvestiční výdaje/náklady
Příjmy/výnosy z vlastní činnosti
Dotace, příspěvky, dary
Příjmy/ výnosy

Pro veřejnost
Vzhledem ke stále problematické situaci s nákazou Covid – 19 byl Den
Země pojat netradičním způsobem. První částí byla Kampaň 30 dní pro
86

5 056 575,77 Kč
435 281,85 Kč
4 627 017,23 Kč
5 062 299,08 Kč

Personální zajištění
Březinová Pavla (od 1. 9. 2021) , Dědková Lenka, Havle Leoš, Hnidová Petra
Hudcová Alice, Kočí Aleš, Nováková Miroslava, Plener Tomáš
Řepík Michal, Šafaříková Zuzana, Štajnerová Eva (do 30. 6. 2021),
Štangler Kateřina

Poděkování patří všem, kteří se podíleli na realizaci našich akcí. Zvláště děkujeme kolegům a dobrovolníkům ze Zoo Liberec za všestrannou pomoc
a podporu.
pracovníci SEV DIVIZNA / foto: archiv SEV DIVIZNA

SEV DIVIZNA
Středisko ekologické výchovy při Zoo Liberec
Javorová 33
Liberec 1, 460 01
Telefony:
487 377 146 nebo 482 712 982
http://divizna.zooliberec.cz/cz/o-nas

budova střediska ekologické výchovy / foto: archiv SEV DIVIZNA
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Kulturní a společenské centrum Lidové sady v roce 2021
KRÁTKÁ HISTORIE BUDOVY LIDOVÝCH SADŮ A JEJÍ 120. VÝROČÍ
24. května 1874 otevírá liberecký restauratér Emil Sieber v místě dnešní budovy Lidových sadů novou výletní zahradní restauraci Belvedère s kapacitou 2000 míst. 1. září 1897 městská rada konstatuje, že Belvedère již nevyhovuje reprezentativnímu vzhledu této části Liberce a jejímu významu.
Rozhodne tedy o odkoupení této restaurace a následné výstavbě zcela
nového objektu s vyhlídkovou věží a velkým sálem. Značně rozsáhlá stavba se znaky romantismu a prvky nastupující secese byla podle konečného
projektu norimberského architekta Jakoba Schmeissnera vybudována libereckým stavitelem Adolfem Hornem v letech 1900 -1901. Restaurační
budova Volksgarten, dnešní budova Lidových sadů, byla dne 30. listopadu 1901 v 10 hodin slavnostně otevřena a uvedena do provozu. K tomuto
významnému výročí jsme pro návštěvníky na podzim naplánovali nejen
výstavu historických fotografií, pohlednic budovy Lidových sadů a jejího
blízkého okolí, ale také řadu koncertů na Malém sále a v Experimentálním
studiu. Výstava s historickou tématikou byla instalována ve všech výstavních prostorách budovy Lidových sadů a návštěvníci ji mohli zhlédnout
od října 2021 do ledna 2022. Použité pohlednice a fotografie, zapůjčené
ze soukromé sběratelské sbírky, byly naskenovány ve vysoké kvalitě a následně vytištěny na pvc desky pro možnost jednoduché instalace a použití i v dalších letech. Pro milovníky hudby jsme na listopad připravili sérii
koncertů – Sto zvířat, Vltava a Jarret, Michal Pavlíček a Trio, Zrní, Kašpárek
v rohlíku, The Plastic People Of The Universe, Vasilův Rubáš a na samotný
závěr měsíce koncert Ondřeje Havelky a jeho Melody Makers. Z důvo-

Kulturní a společenské centrum Lidové sady v průběhu roku 2021 uspořádalo celkem 144 akcí pro 17 892 návštěvníků a 26 živých přenosů – streamů koncertů, pohádek, talk-show a besed, celkem tedy 170 pořadů
a akcí. Tanečních kurzů pro dospělé se zúčastnilo 36 osob, 255 žáků využilo
hudební kurzy. Součástí budovy je Vyhlídková věž, kterou navštívilo celkem 1 135 návštěvníků. Ve správě KSC je též přírodní areál Dětského koutku, který si užilo 22 631 návštěvníků. Celková návštěvnost KSC byla tedy
41 658 návštěvníků.
V roce 2021 jsme kvůli pandemickým opatřením byli nuceni zrušit či přesunout více jak 100 naplánovaných akcí a pořadů, areál Dětského koutku
jsme otevřeli o více jak měsíc později, než je obvyklé.
ROK 2021 – evidovaná účast

akce

návštěvníci

vlastní pořady a akce vč.
tanečních a hudebních kurzů

98

7 308

pořady projektu
Lidové sady dětem

4

520

pronájmy a další využití prostor

42

10 064

streamy

26

xxx

areál Dětského koutku

x

22 631

Vyhlídková věž Lidových sadů

x

1 135

CELKEM

170

41 658

zrušené a odvolané akce

114

x
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dů vládních omezení však v listopadu opadl zájem návštěvníků o kulturní
dění, a proto bylo několik těchto koncertů raději přeloženo na jaro 2022.

hádkové příběhy, prezentované nejčastěji postavami loutkového divadla.
Do nabídky také zapojujeme výukové hudební programy, které formou
hry přibližují nejmenším divákům svět hudby a hudebních nástrojů. Pro
základní školy jsou v nabídce programy doplňující školní výuku nejčastěji v
oborech hudební výchovy a dějepisu. Žáci II. stupně základních škol nejvíce ocení přednášky a besedy se zajímavými osobnostmi. Cyklus vývoje
rockové hudby, pořádaný v Lidových sadech už dlouhá léta, má u škol
stále velkou oblibu a o tyto přednášky je vždy velký zájem. Programy pro
školy se konají na Velkém sále Lidových sadů nebo v menším Experimentálním studiu s komorní atmosférou. Na podzim 2021 se tento projekt po
zimní odmlce opět nastartoval a věříme, že i v následujícím roce navážeme
se školami a divadelními soubory další příjemnou spolupráci.

VIRTUÁLNÍ PROGRAMY PRO VEŘEJNOST – STREAMY „ÉČKO LIVE“
Přestože byly kulturní stánky z důvodu vládních omezení od začátku roku
až do května pro veřejnost uzavřeny, pokračovali jsme v živých přenosech
z Experimentálního studia. Pro milovníky kulturního dění jsme připravili
celkem 26 různých programů – koncerty, besedy, talk-show s výjimečnými osobnostmi a pohádky pro děti. Opět jsme vysílali na naše kanály
na YouTube a Facebooku. YouTube kanál Lidových sadů díky těmto živým
přenosům získal v průběhu roku další odběratele. Ke konci roku jich má
324 a celkově 40.955 zhlédnutí všech našich videí. Největšího úspěchu
dosáhl živý stream koncertu MARIEN A VÍŤA TRONÍČEK, který měl ke konci
roku 10.721 zhlédnutí.
Sociální sítě v Kulturním centru Lidové sady používáme především k propagaci akcí a provozním aktivitám. Ke konci roku má Facebook 5.089 sledujících, YouTube kanál 324 odběratelů a Instagram 345 sledujících.

62.–63. SEZONA KOMORNÍ HUDBY
Vzhledem k omezením bylo z původně nasmlouvaných deseti koncertů
komorní hudby zrealizováno pouze pět. Na jaře a začátkem léta nebylo
možné koncerty uspořádat, a tak se přesunuly do další, již 63. sezony komorní hudby. Sezonu se podařilo doplnit o koncert houslisty Pavla Šporcla, a tak mohlo 104 předplatitelů zažít koncert naprosté špičky v tomto
žánru.

PROJEKT LIDOVÉ SADY DĚTEM
Koncept projektu Lidové sady dětem se odehrál v podobném duchu jako
minulé ročníky. Představení se většinou rušila a přesouvala rovnou na nový
školní rok. Bohužel nedošlo ani k pořádání červnových školních výletů,
které zahrnují divadelní představení v Experimentálním studiu, návštěvu
liberecké zoologické zahrady, Vyhlídkové věže Lidových sadů, ale také
návštěvu Dětského koutku. V září se činnost obnovila a divadelní soubory
k nám opět zavítaly. Nabídka je určena pro mateřské, základní a v menší
míře i pro střední školy. Programy jsou vybírané tak, aby hravou formou
doplnily školní výuku. Mezi mateřskými školami jsou populární známé po-

Přehled uskutečněných koncertů komorní hudby:
26. srpna: Klavírní kvarteto Josefa Suka
15. září: Five Star Kvartet
7. října: Emida
29. října: Pavel Šporcl
9. prosince: Marek Kozák
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ZAJÍMAVÉ AKCE V ROCE 2021
9. června:
Karel Plíhal
22.–27. června:
Anifilm 2021
27. června:
Bratři Ebenové
30. června:
Robert Křesťan a Druhá tráva
16. července:
Buty
Červen–srpen:
Promítání filmů pod širým nebem - Letní kino
Červenec–srpen: Pohádková představení pod širým nebem
Léto s pohádkou
27. srpna:
Mňága a Žďorp
12. října:
Dan Bárta
28. října:
Divadlo Verze - Tři verze života
29. října:
Pavel Šporcl
5. listopadu:
Visací zámek
13.–18. listopadu: Série koncertů k výročí 120 let Lidových sadů

Bratři Ebenové / foto: Iveta Morávková

(Sto zvířat, Vltava a Jarret, Michal Pavlíček a Trio, Zrní, Kašpárek v rohlíku)

TANEČNÍ KURZY PRO DOSPĚLÉ
Teprve na podzim 2021 mohly být pořádány kurzy společenského tance,
a proto jsme opět vyhlásili kurzy pro dospělé ve spolupráci s tanečním
mistrem Vlastimilem Čermákem. Veřejnosti jsme nabídli dva kurzy, jeden
pro začátečníky a druhý pro pokročilé. Bohužel o kurz pro pokročilé byl
minimální zájem, a proto nebyl nakonec veřejnosti otevřen. O kurz pro
začátečníky byl zájem větší, a mohl tedy úspěšně proběhnout. Tento kurz
absolvovalo celkem 18 párů = 36 osob. Dále jsme 1x měsíčně od října do
prosince pořádali již tradiční společenskou akci Tančírna. Milovníci tance
si tak mohli na Velkém sále Lidových sadů pod dozorem tanečního mistra
zatančit standardní a latinsko-americké tance.
Dětský koutek / foto: Iveta Morávková
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Zajímavé akce v roce 2021
HUDEBNÍ KURZY
Hudební kurzy, které pořádáme ve spolupráci s hlavní lektorkou Zuzanou
Kubelkovou a dalšími lektory, byly na začátku školního roku vyhlášeny pro
nástrojové obory: dechové nástroje - sopránová zobcová flétna, altová
zobcová flétna, příčná flétna, saxofony a klarinet, dále pak souborová hra
- hra v souboru dechových nástrojů, sólový zpěv, klavír, keyboard, kytary
- akustická, basová, elektrická.
Hudební kurzy probíhají ve dvou semestrech:
2. pololetí 2020/2021 - únor – červen - vyučovalo 14 lektorů pro 112 žáků
1. pololetí 2021/2022 - září – leden - vyučovalo 13 lektorů pro 143 žáků

Galerie na balkóně
LUBOŠ VRÁNEK –„Střípky z cest“ – barevná fotografie
Vyhlídková věž
BŘETISLAV JANSA – „Fotoplátna“ – barevná abstrakce
červenec–září
Experimentální studio a předsálí, Galerie na balkóně, Vyhlídková věž
FOMAKLUB LIBEREC – členská výstava – černobílé i barevné fotografie
Vyhlídková věž
JAROSLAV KAZDA – černobílé fotografie
LUBOŠ VOCÁSEK – „Z domova i ze světa“ – barevné fotografie

VÝSTAVNÍ ČINNOST
Ve výstavních prostorách Lidových sadů nebylo možné uskutečnit tolik
výstav jako v předešlých letech. Své práce zde opět vystavovali zavedení autoři, ale příležitost prezentovat vlastní díla dostali i začínající umělci
a žáci uměleckých škol. Kromě fotografií, obrazů a grafických prací mohli
návštěvníci zhlédnout zajímavou výstavu zaměřenou na historii dobových
pohlednic budovy Lidových sadů a jejího blízkého okolí již od roku 1901.
PŘEHLED VÝSTAV
leden–březen
Experimentální studio a předsálí, Galerie na balkóně, Vyhlídková věž
„OD KAŽDÉHO TROCHU“ – výtvarné práce dětí ze ZUŠ Liberec (různé
grafické techniky, obrazy)
duben–červen
Experimentální studio a předsálí
ZDENĚK PILAŘ –„Jednoduše, černobíle …“ – černobílá fotografie - zátiší
Volksgarten / foto archiv Lidových sadů
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říjen – prosinec
Experimentální studio a předsálí, Galerie na balkóně, Vyhlídková věž
120 let Lidových sadů
Historické pohlednice a fotografie
Výstava v žirafinci Zoo Liberec
leden – červen
„Zvířata z naší Zoo“ – práce studentů SUŠ Liberec – barevné fotografie
Červenec – prosinec
„MY ZE 4. patra“ – výtvarné práce dětí ze ZUŠ Liberec – pastely zvířat ze
Zoo Liberec
ZooExpo Liberec
15. – 20. června 2021
MODRÝ SLON – celostátní výstava výtvarných prací handicapovaných
osob
obrazy, grafika, keramika, textilní techniky
VYHLÍDKOVÁ VĚŽ – DOMINANTA LIDOVÝCH SADŮ
Vyhlídková věž Lidových sadů je celoročně otevřená pro veřejnost a je z ní
překrásný výhled na město Liberec. I přes další turisticky slabší rok 2021 ji
navštívilo celkem 1.135 návštěvníků, z toho 827 dospělých, studentů a seniorů a 308 dětí do patnácti let. Na jaře se nám podařilo nastavit jiný druh
systému pro prodej vstupenek na věž a díky tomu disponujeme přesnou
evidencí návštěvnosti.

Éčkolive - stream The Cubes / foto: Iveta Morávková

AREÁL DĚTSKÉHO KOUTKU
Provozní doba areálu je vždy plánovaná od 15. 4. do 15. 10. V roce 2021
byl z důvodů omezení provoz zahájen o 35 dnů později, a to až 19. 5.,
ukončen byl 17. 10. a podle meteorologických podmínek byl v provozu
Léto s pohádkou - Divadlo Krtek / foto: Iveta Morávková
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celkem 133 dnů. V roce 2021 došlo ke změně systému v prodeji vstupenek.
Úspěšně jsme zavedli počítačový prodejní systém, který nám umožňuje
získat přesnou návštěvnost areálu, takže i osoby, které mají vstupné zdarma, například děti do dvou let nebo návštěvníci se zakoupenou permanentkou, jsou v naší evidenci. Areál navštívilo celkem 22.631 návštěvníků,
z toho 11.425 dětí, 11.206 dospělých. V posledních letech je Dětský koutek
využíván na dětské narozeninové oslavy a je oblíbeným výletním cílem
mnoha rodin. V letních měsících ho stále více navštěvují také mimoliberečtí, a to převážně návštěvníci odcházející ze Zoo Liberec, kteří si areál
Dětského koutku velmi vychvalují. V listopadu byly provedeny opravy
dopadových ploch u vybraných atrakcí. Zvolen byl bezpečný dopadový
povrch, který je vhodný a certifikovaný přímo pro dětská hřiště. Povrch je
proveden v hezkém barevném vizuálu a věříme, že ho ocení nejen děti
pro jeho veselost, ale také rodiče pro jeho bezpečnost.
LIDOVÉ SADY
Kulturní a společenské centrum při Zoo Liberec
Lidové sady 425/1
460 01 Liberec 1
Tel: 482 710 649, 608 014 005
infopult@zooliberec.cz
lidovesadyliberec.cz

Míša Růžičková pro děti / foto: Iveta Morávková
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Zoo Liberec děkuje svým významným partnerům
Zřizovatel a významný partner Zoo Liberec

Významný partner Zoo Liberec

Generální partner

Hlavní partner

Významní partneři

VÝHLEDY SAHARA s. r. o.
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