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Vážení příznivci děčínské zoo,
rok se s rokem sešel a
já vás opět srdečně vítám nad čtením naší výroční zprávy. Rok 2019
pro nás byl jubilejní, rekordní a vůbec krásný…
To, co přijde v roce
2020, jsme si asi nikdo
neuměl představit… Začal jako každý jiný, zima,
v zoo se účtovalo, uklízelo, opravovalo a po sezóně i odpočívalo a pomalu jsme se připravovali
na novou sezónu. Akce,
přednášky, výuka, konference, transporty…
Přišla polovina března a my jen nevěřícně zírali na zprávy, že se zavírají
školy a že máme uzavřít zoo, poprvé v její historii.
Bylo to velmi emotivní, nečekané, a to byl teprve začátek. Asi jako každý jsme si říkali, že to bude na
chvilku, 14 dní, jako při chřipkové epidemii.
Protože jsme ale tým velmi činorodý, přinesli jsme
látky, šicí stroje a pustili jsme se do šití roušek pro
naše zaměstnance, pro nemocnici, sociální služby
atd. Natírali jsme zábradlí, cedule, hrabali listí a brány zoo jsme mohli otevřít opět koncem dubna, sice
bez akcí, přednášek, výuky, v rouškách, ale mohli…
Na jaře jsme dokončili, ve spolupráci s naším zřizovatelem, Statutárním městem Děčín, komplex tří
expozic pro rosomáky, kozorožce a sovy. Přes všechny restrikce se nám podařilo z německého Osnabrücku přivést krásnou samičku rosomáka, která se
velmi rychle zabydlela. Rok 2020 byl vůbec velmi
bohatý na odchovy mláďat. Hned z jara nám radost
udělal pár takinů indických, narodilo se vůbec první
mládě v historii děčínské zoo, samička dostala příznačné jméno „Corona“. Narodilo se či vylíhlo 49
mláďat, podrobnosti z chovatelského úseku se dočtete dále.
Z tradičních akcí pro veřejnost jsme stihli jen Masopust a Pohádkovou zoo. Ovšem zájem veřejnosti
byl obrovský, přes jarní uzavírku zoo překročila návštěvnost opět stotisícovou hranici. Letní měsíce byly
naprosto rekordní. Jenže pak přišel podzim a zoo se
opět zavřela.
Aby těch těžkostí nebylo málo, postihla mě velmi
nepříjemná zdravotní indispozice, která mě stála téměř život a na celý podzim vyřadila. Máme tu ale
skvělý kolektiv, na který jsem moc pyšná, i přes mou
absenci, covid, karantény a uzavřené školy, vše zvládli. Na přípravnu krmiv vyrazila tisková mluvčí s ekonomkou, za zvířaty zoolog s asistentkou. Kdo byl
zdravý, pomáhal, kde bylo potřeba…
Co k roku 2020 říct? Jsem moc ráda, že je za námi

a doufám, že se podobný rok už nebude opakovat.
Mé obrovské díky putují ke všem skvělým zaměstnancům děčínské zoo, jste neuvěřitelní a jsem ráda,
že tu jste!
Poděkování patří také Statutárnímu městu Děčín
za stálou finanční podporu a nové investice, které
naše zoo opravdu potřebovala, Ministerstvu životního prostředí ČR za rychlé poskytnutí dotace na provoz, již v jarních měsících, kdy nám bylo nejhůře a
všem, kteří nám pomohli, ať už adopcí, finančními i
materiálními dary, nákupem vstupenek a suvenýrů
přes e-shop nebo jen milým vzkazem, psychickou
podporou a zájmem o dění v zoo. Děkujeme!
I když je doba složitá, jsme unavení, otrávení a
smutní… Hlavu vzhůru, přijďte k nám do zoo na Pastýřské stěně, je tu krásně a moc se na vás těšíme!
Kateřina Majerová
ředitelka
katerina.majerova@zoodecin.cz
NÁVŠTĚVNOST: AREÁL ZOO DĚČÍN
dospělí

48.874

děti

25.655

neplatící

10.167

CELKEM

84.696

NÁVŠTĚVNOST: EXPOZICE RAJSKÉ OSTROVY
dospělí

2.659

děti

1.507

neplatící

547

neplatící ze zoo

11.745

CELKEM

16.458

NÁVŠTĚVNOST CELKEM: ZOO DĚČÍN A EXPOZICE RAJSKÉ OSTROVY
dospělí

51.533

děti

27.162

neplatící

22.459

CELKEM

101.154

DIRECTOR'S 2020 REPORT
Dear zoo visitors, supporters and friends,
The calendar has completed its cycle and I can say my
welcome once again to the readers of our Annual Report.
To everyone here, 2019 was an anniversary year, a year of
breaking records and, overall, beautiful… Hardly anyone
could have predicted what would come a year after… It
started like any other year: wintertime, clearing and setting up final accounts, fixing whatever had to be fixed and,
obviously, having some rest after the high season. Step by
step, we were getting ready for the time when the numbers
would be growing. Events, classes, teaching, conferences, animal transfers… Mid-March arrived and we were
gazing at the news, not really believing that schools were
closing and that the same should be done with the zoo, for
the first time in its history. It was very emotional and
unexpected, yet it was only the beginning. Like everyone,
we were saying to ourselves that it would be just a little
while, 14 days, like with any flu outbreak.
However, because we are a very active team, we
brought fabrics, sewing machines and started sewing
face masks for our staff, for the local hospital and social
services, and others. We were coating safety fences and
barriers, signs and panels and raking litter. We were
permitted to re-open the visitor gate at the end of April,
without holding events, classes, teaching lessons,
wearing face masks, though, but at least we could open...
In the springtime, we completed – supported by and
collaborating with our founder, the City of Děčín – a
complex of three exhibits intended for wolverines, Rocky
Mountain goats and owls. Despite all the restrictions, we
managed to bring in a charming female wolverine from
Osnabrück, Germany, and she was very swift to settle
here. Actually, 2020 was a very generous year in terms of
young animals. As soon as the spring came, we were
happy to see the Mishmi takin pair reproduce for the first
time ever in the history of the zoo, and the young female
was named Corona, to reflect the circumstances. Young
animals born or hatched numbered 49; please find more
in the Animal Management section.
Out of the traditional events for the public, Carnival at
the Zoo and Fairy-tale Zoo were the only ones that we
managed to do. The interest of the public was huge,
though; despite the springtime period of closure, the rates
crossed the 100,000 threshold once again! The summer
months were definitely record-breaking ones. Unfortunately, the autumn arrived and the zoo closed once again.
And if the above was not bad enough, I became
affected by a very unpleasant health condition, which
almost cost me my life and put me out of action for the
entire autumn period. With the great team in here,
however, and I am really proud of them, every kind of
difficulty was mastered in the end despite my absence –
COVID-19, quarantine periods and closed schools. The
spokeswoman and the financial manager hit the road to
help at the animal feed centre while the curator and my
assistant went to animal operations. Anyone who was
healthy, helped where necessary…
I wonder if there is anything to add to 2020 at all? I am
very very pleased to see it is over, hoping that there will be
no year like this ever after. My enormous thanks go to all of
the great employees of Děčín Zoo. You're incredible and
I'm glad you're here!
My gratitude goes to the City of Děčín, for the continued financial support and the new investments that our zoo
really needed; to the Czech Ministry of the Environment for
swiftly extending the operations grant as early as in the
springtime, when we felt at our lowest; and to all those
who helped us, whether through animal adoption, by

donating finances or materials, by purchasing tickets and
souvenirs via the online store or just by leaving a message
of love, by supporting our morale and by showing interest
in what was happening at the zoo. WE thank YOU!
No matter how things or time are complicated, no
matter how everybody is tired, poisoned and sad, keep
your head up and come to see the zoo on the hill. It is a
beautiful place and we look forward to meeting you!
Kateřina Majerová
Zoo Director & CEO
katerina.majerova@zoodecin.cz
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DAS JAHR 2020 AUS DER SICHT DER DIREKTORIN
Sehr geehrte Anhänger, Besucher und Freunde des Zoos
Děčín,
Jahr für Jahr ist zusammengekommen und ich heiße
Sie herzlich beim Lesen unseres Jahresberichts willkommen. Das Jahr 2019 war ein schönes Jubiläums- und
Rekordjahr… Was in 2020 kommen wird, hätten wir uns
wohl nicht vorstellen können… Es fing an wie jedes
andere, Winter, im Zoo wurde gebucht, gereinigt, repariert
und nach der Saison ruhten wir uns langsam aus und
bereiteten uns auf die neue Saison vor. Veranstaltungen,
Vorträge, Unterricht, Konferenzen, Transporte… Es ist
Mitte März gekommen und wir starrten nur ungläubig auf
die Nachrichten, dass Schulen geschlossen werden und
dass wir den Zoo zum ersten Mal in seiner Geschichte
schließen sollen. Es war sehr emotional, unerwartet, und
das war erst der Anfang. Wie alle anderen dachten wir,
dass es nur eine Weile dauern würde, 14 Tage, wie
während einer Grippeepidemie.
Da wir aber ein sehr aktives Team sind, haben wir
Stoffe und Nähmaschinen mitgebracht und fangen an
Mundschütze für unsere Mitarbeiter, das Krankenhaus,
das Sozialamt usw. zu nähen.
Wir haben Geländer und Tafeln gestrichen, Laub
gerecht und Ende April konnten wir den Tor des Zoos
wieder öffnen, zwar ohne Veranstaltungen, Vorträge,
Unterricht und mit Mundschützen, aber konnten…
Im Frühjahr haben wir in Zusammenarbeit mit
unserem Errichter, der Statutarischen Stadt Děčín, einen
Komplex von drei Expositionen für Vielfraße, Gämsen und
Eulen fertiggestellt. Trotz aller Einschränkungen ist es
uns gelungen, aus Osnabrück ein wunderschönes
Vielfraß-Weibchen mitzubringen, das sich sehr schnell
eingewohnt hat.
Das Jahr 2020 war sehr reich an Nachwuchs. Im
Frühjahr machte uns das Takin-Paar glücklich. Es wurde
das erste Jungtier in der Geschichte des Zoos Děčín
geboren und das Weibchen bekam den bezeichnenden
Namen „Corona“. 49 Jungtiere wurden geboren oder
geschlüpft. Details aus der Zuchtabteilung können Sie
weiter unten nachlesen.
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Von den traditionellen Veranstaltungen für die
Öffentlichkeit haben wir nur den Fasching und den MärchenZoo geschaffen. Doch die Interesse der Öffentlichkeit war riesig, trotz der Frühjahrsschließung des Zoos
überstieg die Besucherzahl erneut die Hunderttausend.
Die Sommermonate waren ein absolutes Rekord. Doch
dann kam der Herbst und der Zoo schloss wieder.
Zu allem Überfluss wurde ich von einem sehr unangenehmen Gesundheitszustand heimgesucht, der mich
fast mein Leben kostete und mich für den ganzen Herbst
aussetzte. Aber wir haben ein tolles Team, auf das ich
sehr stolz bin. Trotz meiner Abwesenheit, Covid, Quarantäne und geschlossenen Schulen haben sie alles geschafft. Mit der Futterzubereitung haben die Sprecherin
mit der Volkswirtin, mit Tierpflege der Zoologe mit der
Assistenten geholfen. Wer war gesund, half wo es nötig
war…
Was soll ich zu 2020 sagen, ich bin froh, dass es vorbei ist und hoffe, dass sich ein ähnliches Jahr nicht
wiederholt. Mein großer Dank geht an alle tolle
Mitarbeiter des Zoos Děčín, Sie sind unglaublich und ich
bin froh, dass Sie hier sind!
Dank gilt der Statutarischen Stadt Děčín für die ständige finanzielle Unterstützung und neue Investitionen, die
unser Zoo wirklich brauchte, dem Umweltministerium der
Tschechischen Republik für die schnelle Bereitstellung
eines Zuschusses für den Betrieb, bereits in den Frühlingsmonaten, als die Situation am schlimmsten war und
weiter für alle, die uns durch finanzielle und materielle Geschenke, den Einkauf von Tickets und Souvenirs über den
E-Shop oder einfach eine nette Nachricht, psychologische
Unterstützung und Interesse am Zoogeschehen geholfen
haben. Vielen Dank!
Auch wenn die Zeit schwer ist und wir müde, vergiftet
und traurig sind… Kopf hoch! Kommen Sie zu uns in den
Zoo, es ist wunderschön hier und wir freuen uns sehr auf
Sie!
Kateřina Majerová
Direktorin
katerina.majerova@zoodecin.cz

hoko proměnlivý
Crax rubra

SEZNAM ZVÍŘAT
SAVCI (MAMMALIA)

příchod

odchov

odchod

úhyn

stav

arrival/Ankunft

birth/Aufzucht

depart./Abgang

death/Tod

k 31. 12. 2020

0.0.1

1.2

1.1

1.1

alpaka (Vicugna pacos)

1.2

hutie stromová (Capromys pilorides) RDB=LC

1.2

1.0

jaguarundi (Herpailurus yagouaroundi) RDB=LC, CITES(I), EU(A)

1.1

1.0

chápan středoamerický mexický (Ateles geoffroyi vellerosus) RDB=CR, CITES (II), EU(B)

1.3

1.3

jezevec lesní (Meles meles meles)

1.1

1.1

kapybara (Hydrochoerus hydrochaeris) RDB=LC

3.4

5.2

7.4

1.2

klokan rudokrký (Macropus rufogriseus) RDB=LC

1.3

3.0

2.0

2.3

klokánek králíkovitý (Bettonia pemicillata) EEP, RDB=CR, CITES(I), EA(A)

2.1

kočka divoká (Felis silvestris) CROH=KOH, RDB=VU, CITES(II), EU(A)

1.0

kočka rybářská (Prionailurus viverrinus) EEP, ISB, RDB=VU, CITES(II), EU(B)

1.1

kotul veverovitý (Saimiri sciureus) EEP, RDB=LC, CITES(II), EU(B)

2.0

koza šrouborohá (Capra falconeri heptneri) EEP, RDB=NT, CITES(I), EU(A)

1.3

kozorožec dagestánský (Capra caucasica cylindricornis) ESB, RDB=NT, CITES(II), EU(B)
kozorožec kavkazský (Capra caucasica) ESB, RDB=EN, CITES(II), EU(B)
kusu liščí (Trichosurus vulpecula) RDB=LC

0

0.0.1

0
0.3

lemur vari červený (Varecia rubra) EEP, ISB, RDB=CR, CITES(I), EU(A)

1.1

levhart obláčkový (Neofelis nebulosa) EEP, ISB, RDB=VU, CITES(I), EU(A)

1.0

liška obecná (Vulpes vulpes) RDB=LC

1.2
0

makak chocholatý (Macaca nigra nigra) EEP, RDB=CR, CITES(II), EU(B)

3.4

mangabej černý (Lophocebus aterimus) ESB, RDB=NT, CITES(II), EU(B)

0.1

1.0

1.1

2.1
0.1
1.1
1.0
2.1

1.0

0.1

1.0

1.2

1.0

0

0.1

3.3

0.3

4.4

kůň domácí - hucul (Equus caballus)

lvíček zlatohlavý (Leontopithecus chrysomelas) EEP, ISB, RDB=EN, CITES(I), EU(A)
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stav
k 1. 1. 2020

0.3
2.1

2.1

1.1

4.4
1.1
0.3

1.1

2.2
1.0

.0
1.2

1.1

1.1
0.1

3.3
0.1

mangusta liščí (Cyncitis penicillata) RDB=LC

1.1.1

mara stepní (Dolichotis patagonum) RDB=NT

1.1

1.1

margay (Leopardus wiedii) EEP, RDB=NT, CITES(I), EU(A)

1.1

1.1

medvěd kamčatský (Ursus arctos beringianus) ESB, RDB=LC, CITES(II), EU(B)

1.0

1.0

mravenečník velký (Myrmecophaga tridactyla) EEP, ISB, RDB=VU, CITES(II), EU(A) EU(B)

1.1

1.1

muflon (Ovis aries musimon)

1.2

norek evropský (Mustela lutreola) EEP, RDB=CR

1.1

nutrie (Myocastor coypus) RDB=LC

1.2

osel domácí (Equus asinus)

1.4

outloň malý (Nycticebus pygmaeus) EEP, ISB, RDB=VU, CITES(I), EU(A)

3.1

0.1

0.1
1.0

1.1

0.1

1.2

1.0

1.1
1.2

0.1

0.1

1.4

1.0

2.1

klokan rudokrký
Macropus rufogriseus

stav
k 1. 1. 2020

odchov

odchod

úhyn

birth/Aufzucht

depart./Abgang

death/Tod

stav
k 31. 12. 2020

ovce domácí - kamerunská (Ovis orientalis aries)

3.0

3.0

prase divoké (Sus scrofa) RDB=LC

1.2

1.2

prase visajanské (Sus cebifrons negrinus) EEP, RDB=CR

1.1

1.1

psoun prériový (Cynomys ludovicianus) RDB=LC

3.5.8

rosomák sibiřský (Gulo gulo gulo) EEP, RDB=LC

0

0.0.5

3.5.13

0.1

0.1

rys ostrovid karpatský (Lynx lynx carpathicus) ESB, CROH=SOH, RDB=LC,
CITES(II), EU(A)

2.3

0.1

sambar skvrnitý (Rusa alfredi) ESB, ISB, RDB=EN

1.3

0.1

takin indický (Budorcas taxicolor taxicolor) ESB, RDB=VU, CITES(II), EU(B)

1.1

0.1

tamarín žlutoruký (Saguinus midas) ESB, RDB=LC, CITES(II), EU(B)

0.1

tapír jihoamerický (Tapirus terrestris) EEP, RDB=VU, CITES(II), EU(B)

1.0

1.0

tur domácí - zebu zakrslý (Bos indicus)

1.2

1.2

urzon kanadský (Erethizon dorsatum) RDB=LC

0.1

0.1

veverka obecná (Sciurus vulgaris) CROH=OH, RDB=LC

1.0

1.0

veverka Prévostova (Callosciurus prevostii rafflesii) RDB=LC

2.1

0.0.1

1.0

vikuňa (Vicugna vicugna) EEP, ISB, RDB=LC, CITES(I), EU(A)

3.2

1.1

1.0

vydra říční (EEP, CHOH=SOH, RDB=NT, CITES(I), EU(A)

0.2

vydra
říční(AVES)
(Lutra lutra) EEP, CROH=SOH, RDB=NT, CITES(I), EU(A)
PTÁCI

ara vojenský (Ara militaris mexicana) ESB, ISB, RDB=VU, CITES(I), EU(A)

stav
0.2
k 1. 1. 2020

1.2

1.2

0.1

1.3
1.2
1.1

1.0

1.1.1
2.0

1.3
0.2

příchod

odchov

odchod

úhyn

arrival/Ankunft

birth/Aufzucht

depart./Abgang

death/Tod

stav
0.2
k 31. 12. 2020

0.1.3

3.1

1.1.3

0.0.3

banánovec obecný (Musophaga violacea) ESB, RDB=LC

1.1

1.1

bažant bělochocholatý (Lophura leucomelanos hamiltonii) RDB=LC, EU(D)

0.1

0.1

bažant lesklý (Lophophorus impejanus) RDB=LC, CITES(I), EU(A)

1.1.1

0.0.1

0.0.1

1.2

1.5

0

bažant obecný obojkový (Phasianus colchicus torquatus) RDB=LC

1.5

bažant zlatý (Chrysolophus pictus) RDB=LC

1.1

berneška kanadská malá (Branta canadensis minima) RDB=LC

1.1

čája obojková (Chauna torquata) RDB=LC

1.2

čáp bílý (Ciconia ciconia) CROH=OH, RDB=LC

1.1

čáp černý (Ciconia nigra) ESB, CROH=SOH, RDB=LC, CITES(II), EU(A)

1.1

drozd východní (Turdus hortulorum) RDB=LC

1.0

1.0

dudek chocholatý (Upupa epops) CROH=SOH, RDB=LC

0.0.1

0.0.1

hoko proměnlivý (Crax rubra) RDB=VU, CITES(III), EU(C)

1.1

1.1

holub chocholatý (Ocyphaps lophotes) RDB=LC

2.2.7

hrdlička senegalská (Spilopelia senegalensis) RDB=LC

1.1.7

jeřáb mandžuský (Grus japonensis) EEP, ISB, RDB=EN, CITES(I), EU(A)

1.1

jeřáb panenský (Anthropoides virgo) RDB=LC, CITES(II), EU(B)

2.1

kachna skvrnozobá (Anas poecilorhyncha poecilorhyncha) RDB=LC
kachnička karolínská (Aix sponsa) RDB=LC
kachnička mandarínská (Aix galericulata) RDB=LC
kachnička šedoboká (Calonetta leucophrys) RDB=LC

12

příchod
arrival/Ankunft

0

1.1

0.0.1

0.0.1

1.0

0.1

0.1

1.1
1.1

0.0.3

0.0.5

0.0.2

0.0.10

0.0.1

2.2.1

0.0.4

0.1.2

1.1
1.1

0.0.2

1.0

0.0.2

1.1

0.3

1.1
1.1

0.1
1.2.4

1.1.1

0.1
1.1

0.3.4

2.0

0.3

0

ý erův
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č Sc
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stav
k 1. 1. 2020

odchov

odchod

úhyn

birth/Aufzucht

depart./Abgang

death/Tod

stav
k 31. 12. 2020

kakadu brýlový (Cacatua ophthalmica) RDB=VU, CITES(II), EU(B)

2.0

2.0

kakadu žlutolící sumbský (Cacatua sulphurea citrinocristata) EEP, RDB=CR,
CITES(I), EU(A)

1.1

1.1

kalous ušatý (Asio otus) RDB=LC, CITES(II), EU(A)

0.0.2

káně lesní (Buteo buteo) RDB=LC, CITES(II), EU(A)

0.0.2

0.0.2

korunáč Sclaterův (Goura sclaterii) ESB, ISB, RDB=VU, CITES(II), EU(B)

1.1

1.1

krkavec velký (Corvus corax) CROH=OH, RDB=LC

1.1

1.1

křepelka korunkatá (Rollulus rouloul) RDB=NT

1.1

1.1

kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) CROH=SOH, RDB=LC

3.3

labuť koskoroba (Coscoroba coscoroba) RDB=LC, CITES(II), EU(B)

0.0.2

0.0.5

1.1

0.1

1.0

leskoptev tříbarvá (Lamprotornis superbus) RDB=LC

3.2.1

1.0.1

2.2

lyska černá (Fulica atra) RDB=LC

0.0.1

0.0.1

0

medosavka modrolící (Entomyzon cyanotis) RDB=LC

0.0.5

0

3.3

majna Rothschildova (Leucopsar rothschildi) EEP, RDB=CR, CITES(I), EU(A)

1.1

1.1

0

1.1

nandu pampový (Rhea americana) RDB=NT, CITES(II), EU(B)

1.0

0.2

papoušek vlnkovaný (Melopsittacus undulatus) RDB=LC

5.5

páv korunkatý (Pavo cristatus) RDB=LC, CITES(III), EU(C)

2.7

0.4

2.3

pižmovka velká (Cairina moschata) RDB=LC, CITES(III), EU(C)

1.3

0.1

1.2

poštolka obecná (Falco tinnunculus) RDB=LC, CITES(II), EU(A)

1.1

1.0

1.1

puštík bělavý středoevropský (Strix uralensis macroura) CROH=KOH, RDB=LC,
CITES(II), EU(A)

2.0

2.0

puštík bradatý (Strix nebulosa lapponica) RDB=LC, CITES(II), EU(A)

1.1

1.1

0.0.3

0.0.3

puštík obecný (Strix aluco) RDB=LC, CITES(II), EU(A)
rajka královská (Cicinnurus regius) ESB, RDB=LC, Cites(II), EU(B)

0.1

rajka spiráloocasá (Cicinnurus magnificus) RDB=LC, CITES(II), EU(B)

1.1

raroh velký (Falco cherrug) CROH=KOH, RDB=EN, CITES(II), EU(A)

1.1

satyr Temminckův (Tragopan temminckii) RDB=LC
slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) RDB=LC

0

0.1

1.0
1.2
5.5

1.0

1.0

1.1
0.1

1.0
1.1

1.1

0.0.1

1.0

0.1

0.0.1

0

sokol stěhovavý (Falco peregrinus) CROH=KOH, RDB=LC, CITES(I), EU(A)

0.1

sova pálená (Tyto alba) CROH=SOH, RDB=LC, CITES(II), EU(A)

0.2

sovice krahujová (Surnia ulula) RDB=LC, CITES(II), EU(A)

1.1

1.1

0

sovice sněžní (Bubo scandiacus) RDB=VU, CITES(II), EU(A)

2.1

0.1

2.0

2.0

0.1

2.0
0.2

sýc rousný (Aegolius funereus) CROH=SOH, RDB=LC, CITES(II), EU(A)

0

1.1

1.1

sýček obecný (Athene noctua) CROH=SOH, RDB=LC, CITES(II), EU(A)

0.1

1.0.2

1.1.2

timálie čínská (Leiothrix lutea) RDB=LC, CITES=II, EU(B)

1.0

1.0

0

včelojed lesní (Pernis apivorus) CROH=SOH, RDB=LC, CITES(II), EU(A)

0.0.2

0.0.1

0.0.1

výr velký (Bubo bubo) CROH=OH, RDB=LC, CITES(II), EU(A)

1.1.3

1.1.3

1.0

1.0

výr virginský (Bubo virginianus) RDB=LC, CITES(II), EU(B)
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příchod
arrival/Ankunft

PLAZI (REPTILIA)

stav
k 1. 1. 2020

příchod

odchov

odchod

úhyn

arrival/Ankunft

birth/Aufzucht

depart./Abgang

death/Tod

stav
k 31. 12. 2020

agama filipínská (Hydrosaurus pustulatus) RDB=VU

1.0

1.0

0

agama kočinčinská (Physignathus cocincinus) ED(D), RDB=VU

1.1

0.1

1.0

bazilišek páskovaný (Basiliscus vittatus) RDB=LC

0.1

gambelie leopardí (Gambelia wislizenii) RDB=LC

0.1

gekon obrovský (Gecko gecko)

1.0

gekončík noční (Eublepharis macularius)

2.2

chameleon jemenský (Chamaeleo calyptratus) RDB=LC, CITES(II), EU(B)
krajta královská (Python regius) RDB=LC,CITES(II), EU(B)

0

0.1

0.1

leguán zelený (Iguana iguana) CITES(II), EU(B)

1.0

užovka červená (Panthenophis guttatus) RDB=LC

1.1
0

0
1.0

1.0
1.1

1.2
1.1

0.0.2

leguán kubánský (Cyclura nubila nubila) ISB, RDB=VU, CITES(I), EU(A)

varan skvrnitý (Varanus salvator) RDB=LC, CITES(II), EU(B)

0.1

0.0.2
1.0

1.1
1.0

0
1.1

0.0.1

0.0.1

zmije obecná (Vipera berus) CROH=KOH

1.1

1.1

želva annámská (Mauremys annamensis) RDB=CR, CITES(I), EU(A)

2.0

2.0

0.0.6

0.0.6

želva pardálí (Stigmochelys pardalis) RDB=LC, CITES(II), EU(B)

3.1

3.1

želva vroubená (Testudo marginata) RDB=LC, CITES(II), EU(A)

0.0.1

želva nádherná (Trachemys scripta elegans) RDB=LC

OBOJŽIVELNÍCI (AMPHIBIA)
mlok skvrnitý (Salamandra salamandra) CROH=SOH, RDB=LC

stav
k 1. 1. 2020

0.0.1

0

stav
k 31. 12. 2020

příchod

odchov

odchod

úhyn

arrival/Ankunft

birth/Aufzucht

depart./Abgang

death/Tod

0.0.2

0.0.2

5.5

5.5

skokan hnědý (Rana temporaria) RDB=LC

0.0.3

0.0.3

PARYBY (CHONDRITHYES)

stav
k 1. 1. 2020

trnucha skvrnitá (Potamotrygon motoro)

0.1

ropucha obecná (Bufo bufo) CROH=OH, RDB=LC

RYBY (PISCES)

stav
k 1. 1. 2020

příchod

odchov

odchod

úhyn

arrival/Ankunft

birth/Aufzucht

depart./Abgang

death/Tod

stav
k 31. 12. 2020
0.1

příchod

odchov

odchod

úhyn

arrival/Ankunft

birth/Aufzucht

depart./Abgang

death/Tod

stav
k 31. 12. 2020

bodlok běloprsý (Acanthurus leucosternon)

1

bodlok Desjardinův (Zebrasoma desjardinii)

0

1

1

bodlok fialový (Zebrasoma xanthurum)

0

1

1

bodlok hnědý (Zebrasoma scopas)

1

1

2

bodlok pestrý (Paracanthurus hepatus)

1

3

bodlok plachtonoš (Zebrasoma veliferum)

1

bodlok tominský (Ctemochaetus tominiensis)

0

1

1

bodlok zlatolemý (Acanthurus nigricans)

0

1

1

bodlok žlutoploutvý (Acanthurus xanthopterus)

0

1

1

bodlok žlutý (Zebrasoma flavescens)

2

bradáč šupinoploutvý (Pseudanthias squamipinis)

0

1

2

2
1

1
10

1
10

15

gekončík noční
Eublepharis macularius

stav
k 1. 1. 2020

příchod

odchov

odchod

úhyn

arrival/Ankunft

birth/Aufzucht

depart./Abgang

death/Tod

stav
k 31. 12. 2020

1

0

havýš rohatý (Lactoria cornuta)

1

hranobřich Solandrův (Canthigaster solandri)

0

ježík hnědý (Diodon holocanthus)

1

keříčkovec žabí (Clarias batrac)

0

1

klaun očkatý (Amphiprion ocellaris)

1.1

0.0.14

klaun ostnitý (Premnas biaculeatus)

1

1

klaun tmavý (Amphiprion melanopus)

1.0

1.0

klaun uzdičkatý (Amphiprion frenatus)

0

1

1

klipka hrotcová (Heniochus acuminatus)

0

2

2

komorník černoocasý (Dascyllus melanurus)

0

1

1

koníček vzpřímený (Hippocampus erectus)

3

králíčkovec hvězdnatý (Siganus stellatus)

0

1

1

králíčkovec vznešený (Siganus magnificus)

0

1

1

parmovec příčnopruhý (Sphaeamia nematoptera)

2

1

3

parmovec skvělý (Pterapogon kauderni)

2

perutýn ohnivý (Pterois volitans)

0

2

pomec prstenčitý (Pomacanthus annularis)

0

1

1

sapín dvoubarevný (Chromis dimidiata)

0

1

1

sapín zelený (Chromis viridis)

0

21

sapínek Springerův (Chrysiptera springeri)

0

1

sapínek zlatoocasý (Chrysiptera parasema)

2

4

4

2

sapínek žlutomodrý (Chrisiptera hemicyanea)

2

4

2

4

vřeténka ozdobná (Synchiropus picturatus)

1

1

0

zobec obecný (Chelmon rostratus)

1

1

1
1
1
0.0.5

3

1.1.9

0

1

1

2

0

11

10
1

1

stav
k 1. 1. 2020

příchod

odchov

odchod

úhyn

arrival/Ankunft

birth/Aufzucht

depart./Abgang

death/Tod

hadice (Ophiothela mirabilis)

0

1

1

hadice proužkatá (Ophiolepis superba)

0

1

1

hadice Linckova (Protoreaster linckii)

0

1

1

ježovka diadémová (Diadema setosum)

0

4

4

ježovka kulovitá (Mespilia globulus)

0

1

1

ježovka křehká (Tripneusteus gratilla)

0

1

1

krevetka pruhovaná (Lysmata amboinensis)

2

2

1

3

krevetka šarlatová (Lysmata debelius)

1

2

3

0

BEZOBRATLÍ (INERTEBRATA)

sklípkan bělopýřitý (Brachypelma albopilosa) CITES=II, EU(B), RDB=LC
sklípkan Emiliin (Brachypelma emilia) RDB=LC, CITES(II), EU(B)
sklípkan Smithův (Brachypelma smithi) RDB=NT, CITES=II, EU(B)
sklípkan zlatopruhý (Grammostola pulchripes)

0.1
0

0.1
0.0.1

0.0.1

0.1
1

stav
k 31. 12. 2020

0.1
1

0
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CHOVANÁ ZVÍŘATA K 31. 12. 2020 / CENSUS OF ANIMALS BY 31. 12. 2020

Druhů / Species

Jedinců / Specimens

bezobratlí (Invertebrates)

10

15

ryby (Pisces)

31

68

3

15

plazi (Reptiles)

14

32

ptáci (Birds)

50

118

savci (Mammals)

46

148

154

396

obojživelníci (Amphibians)

CELKEM (Total)

Druhy zvířat zapsaných v Evropských záchovných programech (EEP)
European endangered species programmes (EEP)
druhy/species.............. 18
jedinci/specimens.......... 49
1,1
1,1
2,1
1,2
3,3
2,2
1,1
1,1
3,3
1,1
1,1
1,1
2,1
1,1
0,1
1,0
1,3
0,2

Jeřáb mandžuský (Grus japonensis)
Kakadu žlutolící sumbský (Cacatua sulphurea citrinocristata)
Klokánek králíkovitý (Bettongia penicillata)
Kočka rybářská (Prionailurus viverrinus)
Koza šrouborohá (Capra falconeri heptneri)
Lemur vari červený (Varecia rubra)
Lvíček zlatohlavý (Leontopithecus chrysomelas)
Majna Rothschildova (Leucopsar rothschildi)
Makak chocholatý (Macaca nigra nigra)
Mravenečník velký (Myrmecophaga tridactyla)
Margay (Leopardus wiedii)
Norek evropský (Mustela lutreola)
Outloň malý (Nycticebus pygmaeus)
Prase visajanské (Sus cebifrons negrinus)
Rosomák (Gulo gulo gulo)
Tapír jihoamerický (Tapirus terrestris)
Vikuňa (Vicugna vicugna)
Vydra říční (Lutra lutra)

Druhy zvířat zapsaných v evropských plemenných knihách
(ESB)/European studbook animals (ESB)
druhy/species............... 14
jedinci/specimens.......... 41
3,1
1,1
1,1,1
2,1
1,1
0,3
4,4
0,1
1,0
1,2
1,3
1,2
1,1
1,1

Ara vojenský (Ara militaris mexicana)
Banánovec obecný (Musophaga violacea)
Čáp černý (Ciconia nigra)
Hroznýšovec kubánský (Chilabothrus angulifer)
Korunáč Sclaterův (Goura sclaterii)
Kozorožec dagestánský (Capra caucasica cylindricornis)
Kozorožec kavkazský (Capra caucasica)
Mangabej černý (Lophocebus aterrimus)
Medvěd kamčatský (Ursus arctos beringianus)
Rys ostrovid karpatský (Lynx lynx carpathicus)
Sambar skvrnitý (Rusa alfredi)
Takin indický (Budorcas taxicolor taxicolor)
Tamarín žlutoruký (Saguinus midas)
Rajka královská (Cicinnurus regius)

Druhy zvířat zapsaných v mezinárodních plemenných knihách
(ISB)/ International studbook animals (ISB)
druhy/species............... 11
jedinci/specimens.......... 32
3,1
1,1
1,2
1,1
1,1
2,2
1,1
1,1
2,1
1,3
1,3

Ara vojenský (Ara militaris mexicana)
Jeřáb mandžuský (Grus japonensis)
Kočka rybářská (Prionailurus viverrinus)
Korunáč Sclaterův (Goura sclaterii)
Leguán kubánský (Cyclura nubila nubila)
Lemur vari červený (Varecia rubra)
Lvíček zlatohlavý (Leontopithecus chrysomelas)
Mravenečník velký (Myrmecophaga tridactyla)
Outloň malý (Nycticebus pygmaeus)
Sambar skvrnitý (Rusa alfredi)
Vikuňa (Vicugna vicugna)

Druhy zvířat zapsaných v Červeném seznamu IUCN/
Red Data Book of IUCN
druhy/species............... 109
jedinci/specimens.......... 295
1,0

Agama kočinčinská (Physignathus cocincinus)

3,1 Ara vojenský (Ara militaris mexicana)
0,1 Bažant bělochocholatý (Lophura leucomelanos hamiltonii)
1,2 Bažant lesklý (Lophophorus impejanus)
1,1 Bažant zlatý (Chrysolophus pictus)
1,1 Banánovec obecný (Musophaga violacea)
0,1 Bazilišek páskovaný (Basiliscus vittatus)
0,1 Berneška kanadská malá (Branta canadensis minima)
1,1 Čája obojková (Chauna torquata)
1,1 Čáp bílý (Ciconia ciconia)
1,1,1 Čáp černý (Ciconia nigra)
1,0 Drozd východní (Turdus hortulorum)
0,0,1 Dudek chocholatý (Upupa epops)
1,0 Gekon obrovský (Gekko gecko)
1,1 Hoko proměnlivý (Crax rubra)
2,2,1 Holub chocholatý (Ocyphaps lophotes)
1,1 Hrdlička senegalská (Spilopelia senegalensis)
2,1 Hroznýšovec kubánský (Chilabothrus angulifer)
1,1 Hutie stromová (Capromys pilorides)
1,1 Chameleon jemenský (Chamaeleo calyptratus)
1,3 Chápan středoamerický mexický (Ateles geoffroyi velerosus)
1,1 Jaguarundi (Herpailurus yagouaroundi)
1,1 Jeřáb mandžuský (Grus japonensis)
1,1 Jeřáb panenský (Anthropoides virgo)
1,1 Jezevec lesní (Meles meles meles)
1,1 Kachna skvrnozobá (Anas poecilorhyncha poecilorhyncha)
0,1 Kachnička karolínská (Aix sponsa)
2,0 Kachnička mandarínská (Aix galericulata)
2,0 Kakadu brýlový (Cacatua ophthalmica)
1,1 Kakadu žlutolící sumbský (Cacatua sulphurea citrinocristata)
0,0,2 Káně lesní (Buteo buteo)
1,2 Kapybara (Hydrochoerus hydrochaeris)
2,3 Klokan rudokrký (Macropus rufogriseus)
2,1 Klokánek králíkovitý (Bettongia penicillata)
0,1 Kočka divoká (Felis silvestris)
1,2 Kočka rybářská (Prionailurus viverrinus)
1,1 Korunáč Sclaterův (Goura sclaterii)
3,3 Koza šrouborohá (Capra falconeri heptneri)
0,3 Kozorožec dagestánský (Capra caucasica cylindricornis)
4,4 Kozorožec kavkazský (Capra caucasica)
0,0,2 Krajta královská (Python regius)
1,1 Krkavec velký (Corvus corax)
1,1 Křepelka korunkatá (Rollulus rouloul)
1,1 Kusu liščí (Trichosurus vulpecula)
0,0,5 Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax)
1,0 Labuť koskoroba (Coscoroba coscoroba)
1,1 Leguán kubánský (Cyclura nubila nubila)
2,2 Lemur vari červený (Varecia rubra)
2,2 Leskoptev tříbarvá (Lamprotornis superbus)
1,2 Liška obecná (Vulpes vulpes)
1,1 Lvíček zlatohlavý (Leontopithecus chrysomelas)
1,1 Majna Rothschildova (Leucopsar rothschildi)
3,3 Makak chocholatý (Macaca nigra nigra)
0,1 Mangabej černý (Lophocebus aterrimus)
1,1 Mangusta liščí (Cyncitis penicillata)
1,1 Mara stepní (Dolichotis patagonum)
1,1 Margay (Leopardus wiedii)
1,0 Medvěd kamčatský (Ursus arctos beringianus)
1,0 Medosavka modrolící (Entomyzon cyanotis)
0,0,2 Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra)
1,1 Mravenečník velký (Myrmecophaga tridactyla)
1,2 Nandu pampový (Rhea americana)
1,1 Norek evropský (Mustela lutreola)
1,2 Nutrie (Myocastor coypus)
2,1 Outloň malý (Nycticebus pygmaeus)
5,5 Papoušek vlnkovaný (Melopsittacus undulatus)
2,3 Páv korunkatý (Pavo cristatus)
1,2 Pižmovka velká (Cairina moschata)
1,1 Poštolka obecná (Falco tinnunculus)

19

medvěd kamčatský
Ursus arctos beringianus

1,2 Prase divoké (Sus scrofa)
1,1 Prase visajanské (Sus cebifrons negrinus)
3,5,13 Psoun prériový (Cynomys ludovicianus)
2,0 Puštík bělavý středoevropský (Strix uralensis macroura)
1,1 Puštík bradatý (Strix nebulosa lapponica)
0,0,3 Puštík obecný (Strix aluco)
1,1 Rajka královská (Cicinnurus regius)
1,0 Rajka spiráloocasá (Cicinnurus magnificus)
1,1 Raroh velký (Falco cherrug)
5,5 Ropucha obecná (Bufo bufo)
0,1 Rosomák sibiřský (Gulo gulo gulo)
1,2 Rys ostrovid karpatský (Lynx lynx carpathicus)
1,3 Sambar skvrnitý (Rusa alfredi)
0,1 Satyr Temminckův (Tragopan temminckii)
0,1 Sklípkan bělopýřitý (Brachypelma albopilosa)
0,0,1 Sklípkan Emiliin (Brachypelma emilia)
0,1 Sklípkan Smithův (Brychypelma smithi)
0,0,3 Skokan hnědý (Rana temporaria)
2,0 Sokol stěhovavý (Falco peregrinus)
0,2 Sova pálená (Tyto alba)
2,0 Sovice sněžní (Bubo scandiacus)
1,1 Sýc rousný (Aegolius funereus)
1,1,2 Sýček obecný (Athene noctua)
1,2 Takin indický (Budorcas taxicolor taxicolor)
1,1 Tamarín žlutoruký (Saguinus midas)
1,0 Tapír jihoamerický (Tapirus terrestris)
0,1 Urzon kanadský (Erethizon dorsatum)
1,1 Užovka červená (Pantherophis guttatus)
0,0,1 Varan skvrnitý (Varanus salvator)
0,0,1 Včelojed lesní (Pernis apivorus)
1,0 Veverka obecná (Sciurus vulgaris)
1,1,1 Veverka Prévostova (Callosciurus prevostii rafflesii)
1,3 Vikuňa (Vicugna vicugna)

0,2
1,1,3
1,0
1,1
2,0
0,0,6
3,1

Vydra říční (Lutra lutra)
Výr velký (Bubo bubo)
Výr virginský (Bubo virginianus)
Zmije obecná (Vipera berus)
Želva annámská (Mauremys annamensis)
Želva nádherná (Trachemys scripta elegans)
Želva pardálí (Stigmochelys pardalis)

Ohrožené druhy fauny ČR/Native fauna endangered species
druhy/species............... 20
jedinci/specimens.......... 54
1,1
1,1,1
0,0,1
0,1
0,0,5
1,1
0,0,2
2,0
1,1
5,5
1,2
2,0
0,2
1,1
1,1,2
0,0,1
1,0
1,1,3
0,2
1,1

Čáp bílý (Ciconia ciconia)
Čáp černý (Ciconia nigra)
Dudek chocholatý (Upupa epops)
Kočka divoká (Felis silvestris)
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax)
Krkavec velký (Corvus corax)
Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra)
Puštík bělavý středoevropský (Strix uralensis macroura)
Raroh velký (Falco cherrug)
Ropucha obecná (Bufo bufo)
Rys ostrovid karpatský (Lynx lynx carpathicus)
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus)
Sova pálená (Tyto alba)
Sýc rousný (Aegolius funereus)
Sýček obecný (Athene noctua)
Včelojed lesní (Pernis apivorus)
Veverka obecná (Sciurus vulgaris)
Výr velký (Bubo bubo)
Vydra říční (Lutra lutra)
Zmije obecná (Vipera berus)

FINANČNÍ HODNOTA ZVÍŘAT
stav k 1. 1. 2020

606.393,40 Kč

stav k 31. 12. 2020

611.843,40 Kč

FINANČNÍ HODNOTA DEPONOVANÝCH ZVÍŘAT
deponace ze zoo

38.500 Kč

deponace do zoo

1.073.500 Kč
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rosomák sibiřský
Gulo gulo gulo
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ROK 2
Jakkoliv byl rok 2020 pro chod zoologické zahrady obtížný, z pohledu zooúseku se jednalo o
rok poměrně úspěšný. Byla dokončena výstavba
komplexu tří nových objektů pro zvířata „z chladných krajů“, přibylo několik nově chovaných druhů zvířat, narodilo se a vylíhlo 49 mláďat a některé odchovy lze označit za poměrně cenné.

NOVÉ EXPOZICE
Již na začátku roku byla dokončena stavba tří
nových expozic v severním svahu nad pokladnou
zoo. První expozice patří krásné lasicovité šelmě
– rosomákovi sibiřskému (Gulo gulo gulo). Roční
samičku jsme dovezli na začátku léta ze Zoo Osnabrück. Druhá expozice měla patřit kamzíkům
bělákům, které již Zoo Děčín v minulosti chovala. Bohužel se v současné době běláci v evropských zoo prakticky nechovají a je tak nemožné
získat zvířata do chovu. Proto jsme museli hledat nějaký jiný druh horské kozy nebo ovce, který
by nový výběh zabydlel. Nakonec naše volba
padla na kozorožce dagestánské (Capra caucasica cylindricornis), které v UCSZOO chová pouze Zoo Liberec a bylo tak vhodné, aby se do jejich chovu zapojila i další zoo. Tři samičky jsme z
Liberce dovezli v červnu. Bohužel se ukázalo, že
výběh má své technické slabiny, což vyústilo v
únik jednoho z kozorožců mimo areál zoo a bude
tak potřeba v brzké době provést rekonstrukci
oplocení. Poté bychom k našim samicím rádi dovezli i samce, abychom se mohli přidat k institucím, které množí tyto vzácné a zřídka chované
kopytníky. Poslední expozice pak patří sovám,
dvě prostorné voliér y obývá chovný pár puštíků
bradatých (Strix nebulosa) a výr virginský (Bubo
virginianus).

PRIMÁTI
V listopadu roku 2019 jsme ze Zoo Wroclaw
dovezli samičku lemura vari čer veného (Varecia
rubra). Okamžitě po spojení se s našim samcem
intenzivně pářila a v březnu se narodila dvě
mláďata, sameček a samička. Na podzim pak
přišlo od koordinátora chovu doporučení k pozastavení množení našich lemurů, takže samici
bude začátkem tohoto roku podána hormonální

antikoncepce. K samici tamarína žlutorukého
(Saguinus midas) jsme ze Zoo Brno dovezli
nového samce. Pár se výborně sžil a snad se v
brzké době opět dočkáme mláďat. Ve skupině
makaků chocholatých (Macaca nigra nigra) jsme
se loni nedočkali žádného přírůstku, naopak
jsme bohužel přišli o nejstarší samici, která
musela podstoupit eutanázii z důvodu masivního výhřezu konečníku. Akutním problémem je
stále absence chovného samce, proto jsme znovu oslovili koordinátorku chovu s prosbou o přidělení nového samce k našim samicím, které již
pomalu stárnou a snižuje se tak jejich reprodukční schopnost. Snad v tomto roce se již podaří uskutečnit nějaké přesuny tak, aby naše v
minulosti velmi perspektivní skupina těchto
vzácných primátů opět začala odchovávat mláďata. Ze dvou samců kotula veverovitého (Saimiri sciureus) jeden odešel k soukromému chovateli a druhý musel být utracen z důvodu zlomeniny krčku stehenní kosti. Rozhodli jsme se tedy
chov kotulů úplně ukončit a do prázdné expozice
jsme v prosinci dovezli mladý pár lvíčků zlatohlavých (Leontopithecus chr ysomelas) od soukromého chovatele pana Bartůňka.

ŠELMY
I v loňském roce se povedlo odchovat r ysy
ostrovidy (Lynx lynx carpaticus), kterým se narodila jedna samička. I u r ysů ovšem přišlo od koordinátora chovu doporučení k ukončení množení, a proto byl na konci roku samci implantován
hormonální čip. Kocour kočky r ybářské (Prionailurus viverrinus) musel být kvůli akutnímu závažnému problému s ledvinami utracen, pitva následně prokázala těžkou degeneraci ledvin,
chronické selhání ledvin s následnou uremickou
gastritidou a maligní nádor sliznice močového
měchýře, kter ý se u tohoto druhu popisuje jako
častá příčina úhynu. Narodila se však dvě koťata, kocour a kočka, která v této době čekají na
umístění. Uhynul také velmi star ý kocour kočky
divoké (Felis silvestris). Do mírně zrekonstruovaného výběhu jsme ze Zoo Ostrava dovezli
jako expoziční zvíře jednu samici. Na akutní zánět střev uhynul také starý samec norka evropského (Mustela lutreola), v létě jsme tedy z EuroNerz v německém Osnabrücku dovezli nového.
Bohužel i tento rok zůstal opuštěn výběh vlků.
Kvůli složité situaci spojené s covid opatřeními
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lemur vari červený
Varecia rubra

byla pozastavena rekonstrukce vlčí expozice.
Byla tak udělána pouze základová deska na odstavné dvorky. Doufáme, že hned začátkem roku
2021 budou práce pokračovat a v hlavní sezóně
už budeme moci návštěvníkům nabídnout pohled na tyto krásné a atraktivní šelmy.

KOPYTNÍCI
Poměrně zdařilý byl loňský rok v chovu horských koz. Ve skupině koz šrouborohých (Capra
falconeri heptneri) i kozorožců kavkazských (Capra caucasica) se narodila tři mláďata. Odchovat
se však povedlo od obou druhů pouze dvě – samička kozy šrouborohé uhynula následkem nedostatečné produkce mléka matkou a sameček
kozorožce důsledkem subakutní bronchopneumonie. Uhynul také jeden roční samec kozorožce kavkazského, u něj pitva prokázala akutní
trauma hrudi, způsobené zřejmě dospělým jedincem. Star ý chovný kozel byl vykastrován, aby se
dál do chovu zapojoval pouze mladý samec původem z Bojnic. Protože nebyl výživový stav našich koz i kozorožců zcela ideální, rozhodli jsme
se vzít několika jedincům krev, jejíž rozbor prokázal disbalanci fosforu a vápníku a některé další
nedostatky. Přistoupili jsme tedy ke změně krmné dávky a po konzultacích s Ing. Trhoněm přešli
na granule Granovit Browser a Granovit Ranger
Wildparkfutter, ke kter ým teď přidáváme oproti
minulosti už pouze listovou zeleninu. Doufáme,
že se výživový stav našich horských koz brzy zlepší, což se promítne i na narozených mláďatech.
Naopak ve skupině sambarů skvrnitých (Rusa
alfredi) se nám příliš nedařilo. Stará samice sice
porodila dvě mláďata (jedno se narodilo v lednu,
druhé v listopadu), ale ani jedno neodchovala,
stejně jako už i mládě v roce 2019. Výsledky pitvy byly vždy totožné – mláďata strádala hlady.
Laň zřejmě prodělala zánět mléčných žláz a neprodukuje tak dost mléka. Spojili jsme se tedy s
koordinátorkou chovu a společně se dohodli na
vykastrování samice, aby se již nemohla množit
a předešli jsme tak dalším mr tvým mláďatům.
Dvě samičky se narodily i ve skupině lam vikuní
(Vicugna vicugna). Jedna se ale bohužel narodila
v srpnu v období největšího horka a za dva dny
po porodu se u ní projevila silná myiáze, kdy se
lar vy much dostaly přes porodem znečištěnou
srst až do těla zvířete v takovém množství, že
jediným řešením byla eutanázie. Samci vikuně
jsme i v loňském roce obrousili špičáky, aby zvíře, které je občas ke zbytku skupiny silně agresivní nemohlo poranit ostatní členy stáda. Velkým překvapením pro nás bylo koncem března
narození samičky takina indického (Budorcas
taxicolor taxicolor). Náš pár spolu žije už mnoho

let, aniž by kdy k rozmnožení došlo. O to větší
radost máme z tohoto odchovu, kter ý proběhl
bez jakýchkoliv problémů. Na podzim, v době
chrutí jsme se opět pokusili o spojení obou bachyň prasete divokého (Sus scrofa) s kancem. V
minulém roce se obě bachyně chovaly k o mnoho menšímu samci velmi agresivně, ten však
během roku značně zesílil, a tak teď spojení proběhlo bez potíží a již jsme pozorovali i páření.

HLODAVCI
Po mnoha letech se rozmnožil nový pár veverek Prévostových (Callosciurus prevostii), kter ý
odchoval jedno mládě – samečka. I skupinka kapybar vodních (Hydrochoerus hydrochaeris) se
rozrostla, a to rovnou o sedm mláďat, dvě samičky a pět samců ve dvou vrzích. Všechna odešla
na podzim do soukromého chovu. V prosinci se
pak narodilo ještě jedno další mládě, pro vrozené defekty končetin však bylo utraceno. Příliš se
nevedlo v chovu hutií kubánských (Capromys pilorides), nejpr ve uhynula jedna ze samic a pak i
mladý samec. Ke zbylé samici jsme dovezli nového samce ze Zoo Plzeň.

VAČNATCI
Kolekci vačnatců jsme rozšířili o nový druh,
kter ým je kusu liščí (Trichosurus vulpecula). Pár
mladých zvířat jsme na podzim dovezli ze Zoo
Jihlava. Zbylým dvěma druhům vačnatců, klokanům rudokrkým (Macropus rufogriseus) a klokánkům králíkovitým (Bettongia penicillata) se
dařilo, první odchovali tři mláďata – samce, kteří
již odešli do soukromého chovu a druzí mláďata
dvě.

CHUDOZUBÍ
V chovu mravenčníků velkých (Myrmecophaga tridactyla) byl rok 2020 poměrně dramatický.
Nejpr ve vyústily dlouhodobé gynekologické obtíže samice v nutnost anestezie a chirurgického
vyjmutí dělohy i vaječníků. O tomto rozhodně ne
jednoduchém zákroku si můžete přečíst více v
samostatném článku MVDr. Čačkové. Na podzim jsme pak museli opět u samice řešit akutní
střevní infekci agresivním kmenem E. coli, spojenou se silnými průjmy. Pomocí antibiotik, probiotik a vitamínů se nám po zhruba měsíčních
problémech podařilo samici vrátit do normálního stavu.
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kozorožec dagestánský
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PTÁCI
Stejně jako v roce 2019 i v roce 2021 byla
největším problémem na úseku ptáků predace
ze strany volně žijících šelem v zoo. Přišli jsme o
několik krkavců velkých (Cor vus corax), kalousů
ušatých (Asio otus), sýčka obecného (Athene
noctua), kulíška nejmenšího (Glaucidium passerinum), samici ar y vojenského (Ara militaris), několik andulek vlnkovaných (Melopsittacus undulatus) a korel chocholatých (Nymphicus hollandicus) a celou chovnou skupinu kvakošů nočních (Nycticorax nycticorax). I přes
veškerou snahu se nám však žádnou šelmu
nepodařilo odchytit do nastražených sklopců.
Proto jsme se rozhodli některé klece vybavit
dvojitým zasíťováním, aby útočící šelmy nemohly ptáky chytat přes pletivo. V dalších klecích pak bude nutné pokácet či nějak nově technicky ošetřit kmeny stromů prorůstající stropem
expozic, které při silnějším větru vymačkávají do
pletiva otvory, kterými se potom šelmy dokážou
protáhnout dovnitř.
U jeřábů panenských (Anthropoides virgo) se
začátkem května vylíhla dvě mláďata. O nadcházejícím víkendu však množství neukázněných návštěvníků překračovalo zátarasy do přímé blízkosti voliér y, samice neměla klid, aby
mohla mláďata zahřívat, a protože se zrovna v

těch dnech rapidně zhoršilo počasí, obě mláďata se podchladila a uhynula. Doufáme, že v roce
2021 se odchov těchto krásných ptáků opět
zdaří.
Samice rajky královské (Cicinnurus regius)
snesla dvě vejce, proto jsme ze Zoo Liberec
ur ychleně dovezli samce, ptáci sice tokali, ale
další snůšky jsme se už nedočkali. Snad se do
budoucna pár sžije natolik, že se bude i pářit a
povede se je odchovat.
Odchov se nezdařil ani u banánovce obecného (Musophaga violacea), pár sice udělal dvě
snůšky, z jedné se však mládě nevylíhlo a z druhé vylíhlé mládě během noci propadlo ledabyle
postaveným hnízdem na zem a uhynulo.
Novým druhem je medosavka (kystráček)
modrolící (Entomyzon cyanotis), pár těchto
pěvců, původem ze Zoo Plzeň, osídlil jednu volnou voliéru v pavilonu ptáků. Ze Zoo Chomutov
jsme také dovezli pětičlennou skupinku kvakoše nočního, jako náhradu za šelmou ulovené
kusy. Zatím zůstávají v zázemí, do voliéry se vrátí až po její rekonstrukci na sezónu.

RAJSKÉ OSTROVY
V roce 2020 se konečně stabilizovalo největší mořské akvárium, které kvůli havárii prošlo v
roce 2019 kompletní rekonstrukcí. Na konci
roku bylo dovezeno ze Zoo Olomouc několik
druhů měkkých korálů, které doplnily stávající
kolekci postupně se rozrůstajícího korálového
osazení. V terarijní kolekci přibyl jeden nový
druh – varan skvrnitý (Varanus salvator), kter ý
obývá prostornou expozici v pr vním patře. K samici leguána kubánského (Cyclura nubila) jsme
na podzim dovezli ze Zoo Jihlava chovného samce, obě zvířata se však k sobě chovají poměrně
agresivně a jejich spojení je tak poněkud problémové. Dospělý samec agamy filipínské (Hydrosaurus pustulatus) si způsobil zlomeninu
spodní čelisti, která i přes veškerou snahu veterinární lékařky a fixaci cerkážním drátem nesrostla, a proto byla agama utracena. Věříme,
že se v tomto roce konečně podaří zrekonstruovat osvětlení někter ých expozic kvalitními UV
výbojkami, abychom mohli návštěvníkům představit nové, atraktivnější a méně často chované
druhy plazů.
Petr Haberland
vrchní chovatel
haberland@zoodecin.cz
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VETERINÁRNÍ ČINNOST
Administrativní činnost
Aplikace

Počet

2
18

VETERINÁRNÍ ČINNOST
Minerální a vitamínové doplňky

Počet

10

VETERINÁRNÍ ČINNOST

Počet

RTG

3

Odběr krve

8

Sedace

3

Aplikace antikoncepčního čipu

1

Odběr vzorků

3

Tuberkulinace

2

Aplikace čipu

4

Odčervení individuální

13

Úprava chrupu

15

Euthanasie

3

Odčervení skupin

4

USG

Chirurgický zákrok

6

Ošetření

5

Uspání foukačkou

18
42

Kontrola zdravotního stavu

32

Ošetření proti ektoparazitům

12

Vakcinace - jednotlivci

Koprologie

112

Ošetření zvířete v sedaci foukačkou

12

Vakcinace narkotizační puškou

Laboratorní diagnostika

16

Pitva

V roce 2020 jsme pokračovali v nastavených
preventivních úkonech. Kromě pravidelné vakcinace a odčer vení na základě výsledků koprologie, jsme se věnovali i péči o chrup a paznehty.
Preventivní péči o chrup podstoupili všichni
koně a osli. Nejstarší samec osla jménem Sam
už přišel o velkou část stoliček a ty co zbývají,
mají tendenci přerůstat a růst do tváře. Proto je u
něj potřebné o chrup pečovat co půl roku a seno
nahrazovat v krmné dávce cukrovarskými řízky.
Ořezat ostré špičáky bylo potřeba i samci lamy vikuňe, kter ý se v době říje chová agresivně a
je nebezpečný pro ostatní zvířata ve stádě. Zároveň se zkracovaly přerostlé řezáky lam (vikuní i
alpak).
Terapeutický zásah do chrupu potřeboval samec outloně malého dovezený z Bojnic. Ošetřovatel hlásil úplnou ztrátu apetitu. Samec měl velkou vrstvu zubního kamene na horní i spodní řadě. Kvůli rozsáhle gingivitidě nakonec přišel o 4
zuby. Po zákroku se výrazně zlepšil, ale po třech
měsících se stav zopakoval. Musela jsem vytrhnout další špičák. Posléze už potíže s chrupem
ustoupily.
Vzhledem k tomu, že se stádo kozorožců rozrostlo o nového mladého samce, museli jsme
starého samce vykastrovat. Nový samec pak během léta začal výrazně kulhat. Podezření na zlomeninu naštěstí RTG vyšetření vyloučilo. Diagnostikována byla výrazná pododermatitida, která se důkladně ošetřila, stav se r ychle zlepšil.
Bohužel vzhledem k nevyhovujícímu povrchu ve
výběhu je u kozorožců a stejně tak i u koz šrouborohých problém s přerůstáním paznehtů opakující se. Je proto nutné, je co půl roku ošetřovat. To pravidelně provádíme v sedaci také u

0

Vakcinace narkotizační puškou - skupiny

1

2
11

mláďat.
V květnu jsem byla nucena utratit kocoura
kočky rybářské. Samec výrazně zhubnul, přestal
žrát, výrazně slinil. Krevní výsledky prokázaly
úplné selhání ledvin. Pitva následně potvrdila
chronické ledvinové selhání a karcinom močového měchýře. Bohužel jsou kočky r ybářské pro
tento karcinom predisponované a k onemocnění došlo i přes úpravu krmné dávky, která by riziko výskytu tohoto nádorového onemocnění měla snížit.
U agamy filipínské jsem ošetřila infikovanou
starší zlomeninu spodní čelisti v symfýze. Cerkáž sice zlepšila zdravotní stav, a umožnila zvířeti příjem krmiva, k zahojení ale bohužel nedošlo
a následně jsme zvíře museli utratit.
V říjnu jsme řešili píštěl na levé tváři tapíra.
Stav začal výrazným bolestivým otokem levé tváře. RTG v anestezii vyloučili původ u zubů. Využili
jsme sedaci zvířete a zároveň pořídili RTG kopyt.
Tam se ukázaly změny po mechanickém schvácení, rotace kopytního pouzdra, ztenčení chodidlové stěny kopyta a počínající ar trotické změny
na prstech. Absces po týdnu prasknul. Pomocí
pasty Tenazym se nám povedlo ránu vyhojit. Za
dva týdny došlo k recidivě. Proto jsme přistoupili
k další anestezii, provedli důkladnou kyretáž píštěle, která směrovala kaudálně směrem k uchu
a byla hluboká cca 12 cm. Po tomto ošetření a
další aplikaci enzymů se píštěl r ychle zatáhla a
zvíře se úplně uzdravilo.
Ve stejném období se objevila rána pod pravým okem samice tamarína žlutorukého. Rána
se během týdne zatáhla, ale pak se obnovila. V
celkové anestezii jsme zvíře zkontrolovali, klinické vyšetření dutiny ústní a RTG nám odhalilo ab-
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sces na kořenu pravého horního špičáku s úplným odumřením zubu. Špičák jsem vytrhla a píštěl vedoucí až do rány pod okem důkladně vyčistila. Rána se během dvou týdnů úplně vyhojila.
V listopadu jsme řešili urputný průjem u samice mravenečníka velkého spojený s hubnutím, apatií a anorexií. Kultivace trusu odhalila infekci hemolytickými e. coli. Mravenečnice zareagovala dobře na antibiotickou terapii. Problémem bylo pro ni najít probiotickou pastu, kterou
by byla ochotna přijímat. Nakonec se nám i to
povedlo.
Bohužel jsme vzhledem k ošklivému výhřezu
konečníku museli utratit nejstarší samici makaka chocholatého.
V závěru roku jsme ještě, kvůli zákazu množení, aplikovali v sedaci chemickou kastraci samci
rysa ostrovida.
KASTRACE SAMICE MRAVENEČNÍKA
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V roce 2020 jsem jako veterinární lékařka v
zoo čelila několika výzvám. Tou největší byla
ovariohysterektomie samice mravenečníka velkého.
Rozhodnutí přistoupit k operaci bylo učiněno
po neúspěšné konzer vativní terapii kr vácení z
rodidel. Zdravotní problém se objevil po potratu
a samici výrazně vyčerpával. Pokus o hormonální terapii se nesetkal s úspěchem.
Mravenečnici jsme nechali 24 hodin lačnit.
Narkózu jsme vedli směsí medetomidin/ketamin doplněnou o diazepam, po nástupu ketaminových křečí. Intravenózní přístup jsme zvolili
přes v. jugularis. Zakanylovat v. saphenu se nám
kvůli tvrdé a tlusté kůži nepovedlo. Přistup do v.
jugularis byl ale bez potíží.
Dobré napolohování vzhledem k vysoké zádi
bylo relativně obtížné.
Po běžné přípravě operačního pole jsem provedla klasický řez v oblasti linea alba od pupku
kaudálně. Překvapivé pro mě bylo malé množství podkožního tuku. Následovala relativně
tlustá břišní stěna a pod ní vysoká vrstva tuku
(cca 10 cm), až následně peritoneum.
Samotná děloha je tvarem velice podobná
lidské děloze. Provedla jsem ligaturu všech cév
a přistoupila k úplné ovariohysterektomii. Samotná děloha byla velikosti grepu, naplněná
sraženinou. Stěna dělohy byla tlustá cca 3 cm,
na jednom vaječníku corpus hemorrhagicum. Na
seróze močového měchýře byly patrné výrazné
petechiální krváceniny.
Operační rána se musela během zákroku
výrazně rozšířit, a to jak kraniálně tak kaudálně.
Důvodem byla skutečně hluboká dutina břišní a
tím komplikovaný přístup k orgánům.

Sutura břišní stěny, podkoží a kůže proběhla
standardně. Kůže byla sešitá intradermálním
stehem, aby se předešlo další sedaci zvířete
kvůli vyjmutí stehů.
Analgeze flunixin meglumin, antibiotická terapie depotním oxytetracyklinem.
Rekonvalescence po anestezii i operaci probíhala velice dobře. Ze začátku byl problém samici rozkrmit. Proto jí bylo nabízeno její oblíbené
krmení. Naštěstí se jí po operaci ulevilo a rychle
se zlepšovala.
Histologii jsme nedělali, ale suspektně se
nejpravděpodobněji jednalo o myom děložní
stěny, který mohl být i příčinou potratu.
MVDr. Lýdia Čačková
veterinární lékařka
mvdr.cackova@seznam.cz

takin indický
olor
Budorcas taxicolor taxic

kočka rybářská
Prionailur us viver rinus

EEP - KOČKA RYBÁŘSKÁ

EEP FISHING CAT

V rámci programu EEP bylo na konci roku 2020
evidováno 77 jedinců (38.39) ve 32 institucích, které
jsou účastníky programu. Dalších 17 jedinců (5.12)
je dočasně deponováno v 8 institucích, které nejsou
členy EAZA. Tito jedinci jsou ze současného pohledu
z genetického hlediska méně cenní, avšak jsou
nadále zahrnuti v EEP studbooku, neboť je v případě
potřeby bude možno vrátit zpět do populace. Narodila
se pouze dvě mláďata (1.1), v Zoo Děčín. V ostatních
institucích, které měly doporučení, se bohužel odchovy nezdařily.
V roce 2020 ukončily účast instituce Pont-Scor ff a
Lake District Wildlife Park (LDWP). Novými institucemi v programu EEP kočky r ybářské jsou Attica zoo
(Athény, Řecko) a Zoo Torun (Polsko).
Ačkoli je populace koček rybářských pocházejících
ze Srí Lanky zahrnuta do celkového přehledu, neboť
se jeví jako shodná s populací jedinců z pevniny,
jedinci jsou stále drženi odděleně od populace „pevninské“ a doporučení bývají tvořena pro každou populaci zvlášť.

Summary:
At the end of 2020 there were 77 (38.39) Fishing
Cats in 32 EEP-participant institutions and 17 (5.12)
loaned in 8 non EAZA institutions. These 17 individuals are mostly less genetically valuable than
others, but still included into EEP studbook, and in
case of necessity could be returned into the population. In 2020 2 births were recorded (1.1), at Decin
Zoo. Institutions Pont-Scor ff and Lake District Wildlife Park (LDWP) have terminated participation in the
programme. New holding institutions have become
Attica Zoo (Athen, Greece) and Torun Zoo (Poland).
Although Fishing cats from Sri Lanka population included in overal EEP population, because it seems to
be one with mainland population, individuals are kept
separately and recommendations are set for each
one separately too.

Mgr. Tomáš Rus
koordinátor EEP pro kočky rybářské
vyuka@zoodecin.cz
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Lze tedy říci, že uzavření zoo na téměř 1/3 roku se podepsalo na návštěvnosti a průběhu
akcí, což dokazují následné grafy a přehledy
akcí, které jsme byli nuceni zrušit. Díky podpoře
mnoha návštěvníků, jak v oblasti adopcí či nákupů přes e-shop, jsme však rok 2020 ustáli a konečná čísla nejsou pro děčínskou zoo tragická.

Tímto jim ještě jednou děkujeme.
Rok 2020 byl pro Centrum návštěvnických
služeb také rokem plným výzev. Zde jsou ty
nejvýznamnější:
ź E-shop. Ověřili jsme si, že tudy cesta opravdu vést může. Nařízení vlády prodávat
vstupenky pouze on-line nás nezaskočilo.
Byli jsme schopni prodávat on-line vstupenky vč. parkovacích lístků ze dne na den.
ź Suvenýr y. Prodej probíhal především přes
e-shop, kde jsme nastavili přijatelné podmínky pro doručení.
ź Dobrolístek. Na podzim jsme se rozhodli
kromě adopcí (samostatný článek) vyjít se
vstupenkou, kterou budou moci potenciální návštěvníci využít, až se zoo otevře, a
která má přidanou hodnotu, kdy část platby jde na podporu zvířat, a tak naší organizaci sníží částečně očekávanou ztrátu.
ź Akce pro veřejnost. Část stanovištních
soutěží jsme přesunuli na sociální sítě, kdy
přes formuláře mohli příznivci zoo soutěžit
a posílat vyplněné „testy“. Část akcí, které
nebylo možné jednoduše přesunout, se
zrušila a místo někter ých jsme alespoň
přes sociální sítě připravili fotodokumentaci, např. na Strašidelnou zoo jsme zvířatům rozdali dýně v rámci enrichmentu a Čekání na Ježíška proběhlo také videm sdíleným přes síť YouTube.
ź Areál zoo. V době otevření byly pravidelně
doplňovány dezinfekce, rozmístěny informační letáky a další cedule, které návštěvníky upozorňovaly, že se mají chovat ohleduplně k ostatním, nosit roušky a dodržovat rozestupy.
ź Zaměstnanci zoo. Na podzim nastala situace, kdy jsme nemohli zaměstnat dobroGraf: Vývoj návštěvnosti zoo v posledních 10 letech
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Ještě před rokem většině z nás nic neříkaly
výrazy: reprodukční číslo R, lockdown, koronavirus, domácí karanténa, sociální izolace, PES…
Postupně se staly součástí našich slovníků. A
tak, jak se samozřejmostí si nyní nasazujeme
roušky, tak činíme i další opatření. Rok 2020 byl
opravdu specifický, kdy se stalo mnoho podivných věcí, které většina z nás neočekávala. Byli
jsme svědky událostí, které neměly obdoby. Pohyby na finančních trzích a v makroekonomických statistikách trhaly všechny možné rekordy
směrem dolů a ba i směrem nahoru, a to po celém světě.
A to přitom leden a únor proběhl, co se týče
epidemie, v Česku poměrně klidně. Pr vní opatření proti epidemii stát přijal 3. března. Až 11.
března 2020 Světová zdravotnická organizace
(WHO) označila celosvětové šíření nákazy nového typu koronaviru za pandemii. Na pozadí globální pandemie přinesly události roku 2020
nové výzvy, na které nikdo z nás nebyl připraven.
Rok 2020 znamenal obrovské změny na trzích, a
hlavně v životním stylu obyvatel.
V návaznosti na opatření vlády České republiky byla přijata v Zoo Děčín tato opatření:
ź uzavřeny vnitřní expozice vč. Rajských
ostrovů od 13. března do 24. května
ź uzavřen areál zoo od 16. března do 26.
dubna
ź otevřeno pouze s on-line vstupenkami od
27. dubna do 24. května, vnitřní expozice
stále uzavřeny
ź otevřeno s protikovidovými opatřeními od
25. května
ź otevřeno s protikovidovými opatřeními a se
zákazem shromažďování od 1. září
ź uzavřen areál zoo od 9. října do 2. prosince
ź otevřeno s protikovidovými opatřeními a
zákazem shromažďování od 3. do 17. prosince, vnitřní expozice vč. Rajských ostrovů
uzavřeny
ź vše uzavřeno od 18. prosince do konce
roku

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

2020
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volníky a žáky základních škol a bylo nutné,
aby zaměstnanci Centra návštěvnických
služeb a další THP pracovníci vypomohli
údržbě a zooúsku s hrabáním listí.
ź A mnoho dalších maličkostí…

koronavirus již uzavřena lyžařská střediska v zahraničí, tak dosti osob trávilo volný čas mimo jiné i v děčínské zoo. Bohužel vládní opatření tomu nechtěla a postupně se začaly omezovat
vstupy i do zoologických zahrad. To vše se odrazilo na celkové návštěvnosti Zoo Děčín.
Pevně věříme, že v následujícím roce nám
návštěvníci zachovají přízeň. Neboť v děčínské
zoo lze totiž vždy najít něco zajímavého a nového. A pokud to nejsou zrovna novinky v oblasti
zvířat a areálu, tak své návštěvníky bavíme a
vzděláváme na akcích.

Přese všechna opatření i děčínské zoo v roce
2020 poklesla návštěvnost. Přesto byla již sedmým rokem nad magicku hranicí 100.000 návštěvníků za rok. Sice těsně, ale byla. Opět návštěvnost, tak jako každoročně, tak i tento rok, byla ovlivněna počasím. Krásný leden sliboval
bohatou návštěvnost. Navíc byly v návaznosti na

Graf: Srovnání návštěvnosti v letech dle měsíců
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ČINNOST CENTRA NÁVŠTĚVNICKÝCH SLUŽEB
AKCE POŘÁDANÉ PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST
DATUM

NÁZEV AKCE

ÚČAST

1. 1. 2020

DO ZOO ZDARMA

1400

odhad

31. 1. 2020

ZA ODMĚNU DO ZOO

259

Děti ve věku 6 - 15 let měly vstup do zoo zdarma.

POLOLETNÍ PRÁZDNINY

976

Stanovištní soutěž na téma „MOKŘADY”.

MASOPUST

355
(pouze počet
návštěvníků
v zoo)

JARNÍ PRÁZDNINY

1.437

Ve stanovištní soutěži na téma zvířata a jaro se nám
sešlo nádherných 108 správných odpovědí.

8. 3. 2020

MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN

1.123

Ženy od 15 let vstup do zoo a RO za symbolických 8 Kč.

23. 3. 2020

DEN MEDVĚDŮ

zrušeno

28. 3. 2020

STARTUJEME!

zrušeno

1. 4. 2020

MEZINÁRODNÍ DEN PTACTVA

zrušeno

9. - 13. 4. 2020

VELIKONOCE V ZOO

zrušeno

20. - 24. 4. 2020

TÝDEN ZEMĚ

zrušeno

1. KVĚTEN - DEN PRO
ZOOLOGICKÉ ZAHRADY

přes sociální
sítě

EAZA BEAR TAG

přes sociální sítě

DEN RODINY

zrušeno

1. 6. 2020

MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ

1.224

5. 6. 2020

NOC SNŮ

zrušeno

30. 6. 2020

ZA ODMĚNU DO ZOO

707

Děti ve věku 6 - 15 let měly vstup zdarma.

10. 7. 2020

VEČERNÍ PROHLÍDKA
PRO DĚTI I.

25

Prohlídka zoo s úkoly pro děti po zavírací době.
Omezená kapacita.

10. 7. 2020

VEČERNÍ PROHLÍDKA I.

22

Prohlídka zoo s odborným komentářem.
Omezená kapacita.

11. 7. 2020

VEČERNÍ PROHLÍDKA
PRO DĚTI II.

24

Prohlídka zoo s úkoly pro děti po zavírací době.
Omezená kapacita.

11. 7. 2020

VEČERNÍ PROHLÍDKA II.

24

Prohlídka zoo s odborným komentářem.
Omezená kapacita.

24. 7. 2020

NOC V ZOO

15

Akce pro děti školního věku s přespáním v zoo
a s doprovodným zážitkovým programem.

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

30

31. 7. 2020

NOC V ZOO

13

Akce pro děti školního věku s přespáním v zoo
a s doprovodným zážitkovým programem.

7. 8. 2020

VEČERNÍ PROHLÍDKA
PRO DĚTI III.

25

Prohlídka zoo s úkoly pro děti po zavírací době.
Omezená kapacita.

7. 8. 2020

VEČERNÍ PROHLÍDKA III.

26

Prohlídka zoo s odborným komentářem.
Omezená kapacita.

31. 1. - 2. 2. 2020
15. 2. 2020

22. 2. - 1. 3. 2020

1. - 5. 5. 2020

10. 5. 2020

15. - 17. 5. 2020

27. - 31. 7. 2020

SPOLUPRÁCE / SPONZOŘI

Statutární město Děčín, DDM, Vinotéka
Děčín, Valdemar Grešík - Natura, Zdravá
porce, Hospoda Starý Šenk, Hostel
Děčín, Inpeko, SHŠ Exitus in Dubio,
Rabina group s.r.o., Burgerberg, Cukrárna
a pekárna Jindra, Pivovar Nomád,
Hopsárium, Městská knihovna Děčín,
Pivovar Kapitán

UCSZOO

POPIS AKCE

Akce je spoluprací mezi děčínskými organizacemi
a podnikateli. Celou akci pořádá Zoo Děčín.
Je rozdělena do dvou částí. Program v zoo a program
ve městě. V zoo se soutěží o nejchutnější koblihu
a o nejhezčí masku. Druhá část – průvod městem
je doplněna o různá zastavení a taškařice např. soud
s medvědem v Křížové ulici či pohřbívání basy
v Pivovaru Nomád.

V rámci UCSZOO jsme si stanovili 1. květen
Dnem pro zoologické zahrady. V děčínské zoo jsme
pro své návštěvníky připravili pár záludných otázek
o zvířatech z naší zoo.
Soutěž o tom, jak dobře lidé znají medvědy.

V rámci MDD dětské vstupné za cenu 10 Kč.
Navíc každé dítě obdrželo od zoo malý dáreček
(klíčenka nebo magnetka).
Akce neplatila pro školní kolektivy.

Bamburger – Jiří Hommer,
MAR-MAT CZ s.r.o., Chocoland, ČPZP,
INO

Prázdninové dobrodružství v zoo. Během týdne si děti
vyzkoušely práci na zooúseku, na údržbě areálu
a také zápolily o vítězství v celotáborové hře
na téma „Veterinářem v zoo”.
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AKCE POŘÁDANÉ PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST
DATUM

NÁZEV AKCE

ÚČAST

8. 8. 2020

VEČERNÍ PROHLÍDKA
PRO DĚTI IV.

10

Prohlídka zoo s úkoly pro děti po zavírací době.
Omezená kapacita.

8. 8. 2020

VEČERNÍ PROHLÍDKA IV.

25

Prohlídka zoo s odborným komentářem.
Omezená kapacita.

VÍKEND PROTI PALMOVÉMU OLEJI

2.026

UCSZOO

Stanovištní soutěž o palmě olejné, její pěstování, zpracování
a důvody pro a proti jejímu zpracování. Soutěž doplněna
o informace z oblasti této problematiky.

29. 8. 2020

PRAVĚKÁ ZOO

882

INO, Chocoland, Rodinné pasy

Akce pro nejmenší děti, které při příchodu do zoo přivítala
paní ředitelka převlečená za praženu a rozdávala soutěžní
kartičky. V areálu zoo se soutěžící mohli setkat s pralidmi,
mamuty, případně i mohlo zabloudit mezi dinosaury či si
pohovořit s archeologem. V rámci noci s netopýrem jsme
připravili v "jeskyni" výrobu těchto tvorů. Akce byla
doplněna i o kreativní dílničku od firmy INO
a nabídku Rodinných pasů.

12. 9. 2020

DEN ADOPTIVNÍCH RODIČŮ
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Silisan s.r.o., Inpeko a.s., MAR-MAT s.r.o.,
Bamburger - Jiří Hommer

Akce pro zvané osoby - sponzory, adoptivní rodiče
a přátele zoo jako poděkování za jejich podporu zoo.

3. 10. 2020

DEN ZVÍŘAT

893

UCSZOO, Statutární město Děčín,
CHKO Labské pískovce,
CHKO České středohoří,
Střední lesnická škola Šluknov

V rámci preventivních opatření proti koronaviru jsme
uspořádali pouze divadelní představení pro omezený počet
diváků v amfiteátru. Mezi loutkovými pohádkami hrála
kapela U-Style. Pro malé skupinky osob byly připraveny
komentované prohlídky zoo.

9. - 10. 10. 2020

SVĚTOVÝ DEN POŠTY

zrušeno

12. - 18. 10. 2020

TÝDEN (NEJEN) PRO SENIORY

zrušeno

19. 10. 2020

PŘIJĎTE SI NAHRABAT DO ZOO

zrušeno

28. 10.
- 1. 11. 2020

PODZIMNÍ PRÁZDNINY

zrušeno

7. 11. 2020

STRAŠIDELNÁ ZOO

zrušeno

5. 12. 2020

ČERTOVSKÝ REJ

zrušeno

24. 12. 2020

VSTUP DO ZOO ZDARMA

zrušeno

15. - 16. 8. 2020

SPOLUPRÁCE / SPONZOŘI

POPIS AKCE

PŘEDNÁŠKY PRO VEŘEJNOST V RÁMCI CYKLU „PROCESTUJETE S NÁMI SVĚT” VE SPOLUPRÁCI S MĚSTSKOU KNIHOVNOU DĚČÍN
DATUM

2

NÁZEV AKCE

ÚČAST

PŘEDNÁŠEJÍCÍ

9. 1. 2020

THAJSKO

130

Honza Čabák

6. 2. 2020

POBŘEŽÍ ZÁPADNÍ EVROPY

34

Ilona Rosenkrancová

5. 3. 2020

ZAMBIE

38

Tomáš Kravka

2. 4. 2020

AUTOSTOPEM ZA SEVERNÍ POLÁRNÍ KRUH

přesunuto na říjen

Eliška Střelková

1. 10. 2020

AUTOSTOPEM ZA SEVERNÍ POLÁRNÍ KRUH

11

Eliška Střelková

5. 11. 2020

PODMOŘSKÝ SvĚT

přesunuto na duben

Martina Karásková

3. 12. 2020

IZRAEL

přesunuto na březen

Jiří Kašpar

PREZENTACE MIMO AREÁL ZOO
AKCE

Koruna pro zoo

Poznej své město

Ostatní akce byly z důvodu nařízení vlády zrušeny.
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POŘADATEL

POPIS

DDM Rumburk

Prezentace zoo s kontaktními zvířaty jako poděkování
za adopci medvěda kamčatského.

1. koedukovaný oddíl Stopa

Předání cen výhercům, tiskoviny.

KRÁTKODOBÉ PRONÁJMY PLOCHY V ZOO
AKCE

NÁJEMCE

POPIS

Campus s.r.o.

Pronájem dětského areálu na akci Abeceda peněz, kterou nájemce
dělá pro Českou spořitelnu.

Sun Drive Communications s.r.o.

Pronájem dětského areálu během akce Pravěká zoo.

Vydej se za svým snem

Rodinné pasy

AKTIVITY NA PROPAGACI ZOO
NÁZEV / POPIS AKTIVITY / UMÍSTĚNÍ

DODAVATEL

Banner Masopust - autobusová zastávka Tyršova, Děčín

Dalibor Cita

Bannery různé velikosti dle nabízené plochy

Zimní stadion Děčín, Ústecká ulice - Kabelovna Děčín Podmokly, s.r.o., Tyršova ulice, Děčín parkoviště, Areál restarace Pastýřská stěna, Sportovní areál Jedlová,
Teplická a Žižkova ulice - DDM Děčín 2x

Informace o dění v zoo v děčínském čtrnáctideníku Zpravodaj

Magistrát města Děčín

Inzerce na reklamní ceduli při výstupu na via ferratu na Pastýřské stěně

Magistrát města Děčín

Inzerce v příloze Česko zpívá koledy (Děčínský deník)

Vltava Labe Media a.s.

Inzerce v příloze Okno do našeho kraje (Děčínský deník)

Vltava Labe Media a.s.

Inzerce na www.regionysobe.cz

MAS Český sever, z.s.

Inzerce v měsíčníku ENTER

ENTER (zpravodaj o kulturním dění v Děčíně)

Medvědí stojan s letáky při vstupu do OC Pivovar Děčín

OC Pivovar

Medvědí stojan s letáky při vstupu do Aquaparku Děčín

Děčínská sportovní, p. o.

Medvědí stojan s letáky na recepci hotelu S-centrum Děčín

S-centrum

Partnerství

CCBC

PR článek - 1 strana v brožuře Zážitky v Českém Švýcarsku 2019/2020

České Švýcarsko o.p.s.

PR článek - 2 strany v Časopise pro turisty

Magistrát města Děčín

Registrace na internetovém portálu Živé firmy

DATABOX s.r.o

Reklama na informační ceduli při vjezdu na parkoviště Nemocnice Děčín

Martin Šebek

Reklama na informačním plánu na odstavném parkovišti v Děčíně - Podmoklech

Magistrát města Děčín

Elektronický banner během zápasů v hale BK Děčín

BK Děčín, s.r.o.

Tisk a distribuce letáků v informačních centrech Ústeckého a částečně Libereckého
kraje - TOP 50

Ing. Lenka Hanzlová

Turistické vizitky - tisk a distribude v centrech Ústeckého kraje a v Praze

Eurocard s.r.o.

Umístění letáků v informačním centru Zámku Děčín

Zámek Děčín, p. o.

Vouchery

místní hotely mohou nabízet svým hostům zvýhodněné rodinné poukazy
- S-centrum, Česká Koruna

Výlep letáků na akce v zoo - recipročně na sloupech osvětlení, v MHD, u obchodníků,
v restauracích...

Milan Figedi, DMPD a.s., drobné provozovny po celém městě Děčín

Zápis a inzerce ve Zlatých stránkách

Mediatel
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Pro lepší prezentaci Zoologické zahrady Děčín na veřejnosti jsme nechali v roce 2020 vyrobit tyto reklamní předměty:
- propisky, sluchátka, gumové náramky duhové, magnetky, papírové tašky, pexeso, pivní etikety, ponožky, multifukční šátky, roušky a trička.
Běžná činnost zoo byla podpořena:
- obecnými letáky o zoo, letáky Expozice Rajské ostrovy, letáky s nabídkou výukových programů, letáky s přehledem akcí pro veřejnost,
plakáty na velké akce v zoo a mnoho dalších
drobných tisků.
Ing. Dagmar Floriánová
vedoucí Centra návštěvnických služeb
marketing/akce pro veřejnost/
sponzoři/adopce
marketing@zoodecin.cz

ADOPCE
Již od roku 1991 Zoo Děčín umožňuje svým příznivcům věnovat libovolnou částku přímo na činnost
související s chovem konkrétního druhu zvířete. Tato
finanční podpora probíhá formou adopce na základě
adopční smlouvy.
Věnováním finančních darů na potřeby zvířat tak
pomáhají sponzoři děčínské zoo významnou měrou
plnit její hlavní cíle a poskytují i možnosti k dalšímu
rozvoji. Proto nás velmi těší zájem adoptivních
rodičů, kteří zůstávají svým zvířatům věrni. Dá se říci,
že více než polovina adoptivních rodičů je děčínské
zoo po určitou dobu věrna a pravidelně přispívá na
„svá“ zvířata.
Protože si této pomoci velmi vážíme, organizujeme pravidelně v září setkání sponzorů děčínské zoo.
V pořadí dvacáté deváté setkání na tzv. Dni adoptivních rodičů a přátel zoo proběhlo v roce 2020 v sobotu 12. září za přísných opatření. V tento den se konala komentovaná prohlídka zoo se zoologem a hlavním chovatelem, kdy adoptivní rodiče byli seznámeni
s novinkami jak ze stran výstavby, tak ze strany nově
chovaných druhů či nových přírůstků. Následovalo
menší pohoštění za doprovodu kapely U-Style a příjemné popovídání si navzájem. Tímto ještě jednou
děkujeme všem sponzorům a dárcům za podporu
chovu zvířat v děčínské zoologické zahradě.
Adopce v číslech:
J Počet sepsaných adopčních smluv: 195 (o 84
více než v r. 2019)
J Celkový počet adoptovaných zvířat: 205 (o 82
více než v r. 2019)
J Celková částka za adopce: 552.303,01 Kč
(haléře jsou způsobeny přepočtem zahraniční
platby; o 261.783,98 Kč více než v r. 2019)
J Zvířata, která měla nejvíce adopcí: medvěd
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kamčatský – 7 x a r ys ostrovid – 6 x (v r. 2019
to byla želva nádherná a kotul veverovitý –
obojí 6x)
J Minimální částka za adopci: 1.000 Kč
J Minimální částku uhradilo: 66 adoptivních rodičů (o 25 adoptivních rodičů více než v r.
2019)
J Nejvyšší darovaná částka na adopce: 50.000
Kč (Alenka Kellnerová)
Poznámka k číslům:
Veškerá čísla z oblasti adopcí ovlivnila pandemie
koronaviru a následná opatření vlády, která areál zoo
uzavřela. Což vedlo paradoxně k velké solidaritě mezi potenciálními návštěvníky, kteří se snažili zoo podpořit. A v případě děčínské zoo se jim to povedlo!
PŘEHLED FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z ADOPCÍ ZA POSLEDNÍCH 10 LET
ROK

ČÁSTKA (v tis. Kč)

POČET UZAVŘENÝCH SMLUV

2011

237

111

2012

288

120

2013

258

138

2014

324

121

2015

255

121

2016

257

130

2017

256

121

2018

252

116

2019

291

125

2020

552

195

VEDENÍ ZOO DĚČÍN DĚKUJE VŠEM PODPOROVATELŮM ZA JEJICH DARY NA POTŘEBY ZVÍŘAT. Tyto dary významně
pomohly udržet rozpočet zoo během uzavření zoo v důsledku koronavirové pandemie.

PŘEHLED ADOPTIVNÍCH RODIČŮ V ROCE 2020
ADOPTIVNÍ RODIČ

ADOPTOVANÉ ZVÍŘE

ČÁSTKA V KČ

Alenka Kellnerová, Nové Kopisty

medvěd kamčatský

50.000,00 Kč

Stanislav Daniš, Roudnice nad Labem

výr velký, včelojed lesní, slípka zelenonohá, bažant
Hamiltonův, kalous ušatý, majna Rothschildova

25.000,00 Kč

Labuta s.r.o., Braškov

mravenečník velký

18.150,00 Kč

MUDr. Martina Pokorná, Ph.D., Ludvíkovice

sokol stěhovavý

15.000.00 Kč

JANA HRDLIČKOVÁ - OČNÍ OPTIKA s.r.o., Děčín 1

kakadu brýlový

10.000,00 Kč

KABELOVNA Děčín Podmokly, s.r.o., Děčín 5

kapybara vodní

10.000,00 Kč

VALDEMAR GREŠÍK - NATURA s.r.o., Děčín 10 - Bělá

rys ostrovid

10.000,00 Kč

AS látky, Děčín

vikuňa

10.000,00 Kč

ZŠ Děčín I., Komenského nám.

tamarín žlutoruký

9.695,00 Kč

Stap Vilémov, a. s., Vilémov u Šluknova

kozorožec kavkazský

8.200,00 Kč

JUDr. Zbyněk Fibich, Bohušovice nad Ohří

koza šrouborohá

7.500,00 Kč

Ježkovi, Litoměřice

kozorožec dagestánský

7.500,00 Kč

Rodina Bendova, Děčín 3

kvakoš noční

7.500,00 Kč

Martina Juhnová - Hotel Formule, Děčín

osel domácí

7.500,00 Kč

10.000 a více Kč

5.000 - 9.999 Kč
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PŘEHLED ADOPTIVNÍCH RODIČŮ V ROCE 2020
ADOPTIVNÍ RODIČ

ADOPTOVANÉ ZVÍŘE

ČÁSTKA V KČ

Gerd Ahnert, Pirna

urson kanadský

7.035,05 Kč

DeCe COMPUTERS s.r.o., Děčín 3

ovce kamerunská

6.200,00 Kč

Petr Jetel, Děčín 2

ovce kamerunská

6.000,00 Kč

Jana Krupa a Dieter Wünsche, Pirna

kvakoš noční 2x

5.285,08 Kč

Děti z mateřské školy při ZŠ a MŠ Dobkovice

tamarín žlutoruký

5.100,00 Kč

Milada Rejmanová, Děčín 2

korunáč Sclaterův

5.000,00 Kč

Kemp a koupaliště Jetřichovice

muflon

5.000,00 Kč

Blechovi, Úštěk

puštík bradatý

5.000,00 Kč

Jiří Vojtěchovský s Laurou a Davidem, Praha 10

rys ostrovid

5.000,00 Kč

Jiří Dubovský, Praha 10

sovice sněžná

5.000,00 Kč

Gábinka a Danielka Vojtěchovy, Rybniště

veverka Prévostova

5.000,00 Kč

Adéla Smetanová a Petr Novák, Děčín 9

zebu

5.000,00 Kč

Thoralf Böser, Drážďany

psoun prériový

4.898,74 Kč

Ubytování černý čáp s.r.o., Krásná Lípa

čáp černý

4.000,00 Kč

Natálie Fleischerová, Děčín 1

křepelka korunkatá

4.000,00 Kč

Tomáš Fiala, Ústí nad Labem

liška obecná

4.000,00 Kč

Zuzana Pajerová, Jirkov

liška obecná

4.000,00 Kč

Karolína Vrúblová, Ústí nad Labem

norek evropský

4.000,00 Kč

Žáci ZŠ Žandov, ZŠ a MŠ Žandov

sova pálená

4.000,00 Kč

Mladí hasičí při SDH Staré Město, Děčín

sova pálená

3.500,00 Kč

ZŠ U Nemocnice, Rumburk

puštík bělavý

3.200,00 Kč

Klárka Antoňová, Česká Kamenice

tapír jihoamerický

3.200,00 Kč

Ondřej a Matěj Schodovi, Rumburk

agama kočičinská a hroznýšovec kubánský

3.000,00 Kč

Martin a Zita Žilovcovi, Huntířov

ara vojenský

3.000,00 Kč

Petr Pokorný, Děčín 6

ara vojenský

3.000,00 Kč

Štěpán a Magdalénka, Ústí nad Labem

ara vojenský

3.000,00 Kč

Tomáš Luczków, Děčín 6

ara vojenský

3.000,00 Kč

Rodina Bojanova, Horní Libchava

jaguarundi

3.000,00 Kč

Kadlecovi, Děčín 2

jeřáb mandžuský

3.000,00 Kč

Markéta Káninská, Praha 5

káně lesní

3.000,00 Kč

Jiří Effenberger, Varnsdorf

káně lesní a raroh velký

3.000,00 Kč

Kinčlovi, Česká Lípa

leskoptev tříbarvá

3.000,00 Kč

Dagmar Brožová, Děčín 9

rys ostrovid

3.000,00 Kč

Dagmar Marie Miksová, Děčín 2

mangusta liščí a zmije obecná

3.000,00 Kč

MVDr. Lýdia Čačková

tapír jihoamerický

3.000,00 Kč

Eurex ship s.r.o. - Alexandr Dudek, Děčín

výr velký

3.000,00 Kč

Marie Kadlečková, Děčín 27

želva annámská

3.000,00 Kč

Zákaznické centrum ČEZ Děčín

želva pardálí

3.000,00 Kč

3.000 - 4.999 Kč
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PŘEHLED ADOPTIVNÍCH RODIČŮ V ROCE 2020
ADOPTOVANÉ ZVÍŘE

ČÁSTKA V KČ

želva vroubená

3.000,00 Kč

Tomáš Kraus, Žatec

ježík hnědý

2.600,00 Kč

Péťa Klinovský, Ústí nad Labem

čája obojková

2.500,00 Kč

Klub českých turistů, Krásná Lípa

čáp černý

2.500,00 Kč

Petra a Václav Drozdovi, Děčín 8

drozd východní a papoušek vlnkovaný

2.500,00 Kč

Helena Kalendová, Praha 10

jeřáb mandžuský

2.500,00 Kč

Vendulka a Borek Šachovi, Úštěk

jeřáb mandžuský

2.500,00 Kč

Tomáš Charvát, Děčín 6

leguán kubánský

2.500,00 Kč

Mgr. Alena Houdková, Ústí nad Labem

mlok skvrnitý

2.500,00 Kč

Monika Hebká, Spojil

sambar skvrnitý

2.500,00 Kč

Nina Blavková, Děčín 9

sovice sněžná

2.500,00 Kč

Jarmila Hebká, Spojil

takin indický

2.500,00 Kč

Jan a Jakub Hrcogovi, Jablonec nad Nisou

veverka obecná

2.500,00 Kč

Žáci 6.A Křesťanské základní školy Nativity, Děčín 31

klokánek králíkovitý

2.500,00 Kč

Rüdiger Ahlswede, Pirna

želva nádherná

2.067,43 Kč

Davy John Tholen, Spijkenisse, Nizozemí

čáp bílý

2.000,00 Kč

Vašík a Kubíček Houštecký s rodiči, Děčín

čáp bílý

2.000,00 Kč

Karatedó Steklý, z.s., Děčín 1

čáp bílý

2.000,00 Kč

Rodina Macháčkova z Chotiměře

gekončík noční

2.000,00 Kč

Zaměstnanci DDM Děčín, Děčín 4

chápan středoamerický mexický

2.000,00 Kč

Kateřina Jandová, Děčín 6 - letná

kachnička karolínská

2.000,00 Kč

† Božena Dolejší, Děčín

kachnička mandarínská

2.000,00 Kč

Alenka Sanitrníková, Doksy u Máchova jezera

kapybara vodní

2.000,00 Kč

Michaela Kohoutová, Senomaty

klokan rudokrký a rys ostrovid

2.000,00 Kč

Balounovi, Roztoky

klokánek králíkovitý

2.000,00 Kč

Eliška a Vašík Drozdovi, Děčín 8 . Dolní Oldřichov

klokánek králíkovitý

2.000,00 Kč

Rudolf Seidl, Rumburk

kvakoš noční

2.000,00 Kč

Žáci HC Děčín, Děčín 1

medvěd kamčatský

2.000,00 Kč

Ing. Andrea Černá a Ing. Renata Černá, Děčín 6

outloň malý

2.000,00 Kč

Martin Vejražka, Děčín 2

outloň malý

2.000,00 Kč

Vašík a Kačka Zítovi, Děčín 6 - Letná

outloň malý

2.000,00 Kč

Sbor dobrovolných hasičů, Krásná Lípa

papoušek vlnkovaný

2.000,00 Kč

Barcalovi, Děčín 4

páv korunkatý

2.000,00 Kč

Martina Jirásková, Děčín 3 - Staré Město

páv korunkatý

2.000,00 Kč

Tomáš Krejcar, Děčín 2

páv korunkatý

2.000,00 Kč

Ivana Bránišová, Děčín 21

pižmovka velká

2.000,00 Kč

Vladimír a Vojtěch Divišovi, Děčín - Křešice

pižmovka velká

2.000,00 Kč

ADOPTIVNÍ RODIČ
3.000 - 4.999 Kč
Ladislava Trojovská a Slavomír Trojovský, Jiříkov
2.000 - 2.999 Kč
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PŘEHLED ADOPTIVNÍCH RODIČŮ V ROCE 2020
ADOPTIVNÍ RODIČ

ADOPTOVANÉ ZVÍŘE

ČÁSTKA V KČ

Miloslav a Miloslava Bernardovi, Jílové

sklípkan bělopýřitý, sklípkan Smithův

2.000,00 Kč

Dana a Milan Skalských, Děčín 32

sova pálená

2.000,00 Kč

Lukáš Hochwalder, Děčín 2

tamarín žlutoruký a tapír jihoamerický

2.000,00 Kč

Božena Tarantová, Děčín 17

vikuňa

2.000,00 Kč

Jan Vencálek, Říčany u Prahy

vlk eurasijský

2.000,00 Kč

Julinka Bohuňková, Děčín

želva annámská

2.000,00 Kč

Barbara Niklas, Dresden

čáp černý

1.950,44 Kč

Ada Májová, Praha 6

banánovec obecný

1.800,00 Kč

Rodina Granátova, Děčín 32

sova pálená

1.600,00 Kč

Milada a Radek Altnerovi, Děčín 4

banánovec obecný

1.500,00 Kč

Martin Rosulek, Děčín

berneška kanadská malá

1.500,00 Kč

Ondřej a Tereza Pavlíkovi, Děčín 4

gekon obrovský

1.500,00 Kč

Klára Drbohlavová, Děčín

hrdlička senegalská

1.500,00 Kč

Lucie Lepilová, Děčín 2

hutie kubánská

1.500,00 Kč

Barbora a Jiří Švestkovi, Praha 6

kalous ušatý

1.500,00 Kč

Jiří Kalous, Jílové u Děčína

kalous ušatý

1.500,00 Kč

PRVNÍ ULIČNÍ VÝBOR POD KAPLÍ, Děčín 6

kalous ušatý

1.500,00 Kč

Černákovi, Děčín 6 - Letná

lemur červený vari

1.500,00 Kč

Nela Parlesáková, Děčín 19

leskoptev tříbarvá

1.500,00 Kč

Ing. Tomáš Liška, Golčův Jeníkov

liška obecná

1.500,00 Kč

Dagmar Kuncová, Velké Hamry

mara stepní

1.500,00 Kč

Martin Pour, Děčín - Staré Město

outloň malý

1.500,00 Kč

Miloslava Machová, Děčín 2 - Nové Město

poštolka obecná

1.500,00 Kč

Jakub Uhlíř, Praha 4

prase visajanské

1.500,00 Kč

Barbora Kočová, Jílové

psoun prériový

1.500,00 Kč

Jiřina Růžičková, Jedlka

psoun prériový

1.500,00 Kč

Jan Záhora, Kámen

rosomák sibiřský

1.500,00 Kč

Naďa Kočová, Jílové

tapír jihoamerický

1.500,00 Kč

Tereza a Milan Ehlovi, Jílové u Děčína

veverka Prévostova

1.500,00 Kč

Dr. Barbara Schulze, Dresden - Pappritz

alpaka

1.321,27 Kč

Mgr. Lenka Hanousková, Děčín 7

mravenečník velký

1.200,00 Kč

ZŠ Tyršova, Rumburk

papoušek vlnkovaný

1.200,00 Kč

Milada Lauková, Most

puštík obecný

1.200,00 Kč

Eva Kleinpeterová, Kamenický Šenov

takin indický

1.200,00 Kč

Petr Doležal, Liberec 25 - Vesec

krkavec velký

1.100,00 Kč

Zuzana a Martin Tréglovi, Žatec

agama vousatá

1.000,00 Kč

Petr Ducháček. Višňová

agama vousatá

1.000,00 Kč

2.000 - 2.999 Kč

1.000 - 1.999 Kč
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PŘEHLED ADOPTIVNÍCH RODIČŮ V ROCE 2020
ADOPTIVNÍ RODIČ

ADOPTOVANÉ ZVÍŘE

ČÁSTKA V KČ

Monika Kleinpeterová a Patrik Kádek, Kamenický Šenov

ara vojenský

1.000,00 Kč

Ivan Schwarz, Děčín 1

čáp černý

1.000,00 Kč

Joachim Max Petzold, Terezín

holub chocholatý

1.000,00 Kč

Miroslava Švadlenová, Cheb

hrdlička senegalská

1.000,00 Kč

Petr a Filip Šenkovi, Děčín 6

hroznýšovec kubánský

1.000,00 Kč

Petr Kohout, Senomaty

jaguarundi

1.000,00 Kč

Šárka Leskauerová, Miluše Miščíková, Lenka Kajzrová Andělová, Děčín 6

jaguarundi

1.000,00 Kč

Olga Kopáčová, Praha 4

ještěrka obecná

1.000,00 Kč

Kateřina Horká, Hrotovice

jezevec lesní

1.000,00 Kč

Anna a Ella Čekalovy, Arnoltice

kapybara vodní

1.000,00 Kč

Gabriela Říhová, Praha 9

kapybara vodní

1.000,00 Kč

5.C, ZŠ a MŠ Benešov nad Ploučnicí

klokan rudokrký

1.000,00 Kč

Miloš Hamáček, Frýdlant

klokan rudokrký

1.000,00 Kč

Petr Krejčiřík, Děčín 6

kočka rybářská

1.000,00 Kč

Rosalie Jirchářová, Děčín 6

korálový útes

1.000,00 Kč

Daniela Trkalová, Česká Lípa

korela chocholatá

1.000,00 Kč

Václav a Jiřina Růžičkovi, Jedlka

korela chocholatá

1.000,00 Kč

Ladislav Milota, Praha 4

krkavec velký

1.000,00 Kč

Andrejka a Laduška Dropkovy, Děčín 30

labuť koskoroba

1.000,00 Kč

Jakub a Ondřej Zajíčkovi, Varnsdorf

lemur červený vari

1.000,00 Kč

Kateřina Říhová, Praha 9

lemur červený vari

1.000,00 Kč

Jiří Kočí, Jílové

leskoptev tříbarvá

1.000,00 Kč

Dana Hradilová, Beroun

liška obecná

1.000,00 Kč

Eva Seidlová, Olšany u Šumperka

liška obecná

1.000,00 Kč

Jaroslav Suchánek jr. a sr.

majna Rothschildova

1.000,00 Kč

MŠ K. H. Borovského, Děčín 32

makak chocholatý

1.000,00 Kč

Vlasta Straková. Praha 4

mangabej černý

1.000,00 Kč

Jakub Secký, Velké Březno

margay

1.000,00 Kč

Lucie Čekalová, Arnoltice

margay

1.000,00 Kč

Alena a Jan Bryknerovi, Přelouč

medvěd kamčatský

1.000,00 Kč

Marcela Trejbalová, Děčín 32

medvěd kamčatský

1.000,00 Kč

Tomáš Chochola, Chřibská

medvěd kamčatský

1.000,00 Kč

Martin Čekal, Arnoltice

medvěd kamčatský

1.000,00 Kč

Barbora Hančilová, Praha 10

mlok skvrnitý

1.000,00 Kč

Libuše a Klára Homolovy a Jan a Čeněk Dunovští, Maxičky

mlok skvrnitý

1.000,00 Kč

Jan Barcal, Děčín 2

mravenečník velký

1.000,00 Kč

Pavla Kolářová a Rostislav Kaufman, Kadaň

mravenečník velký

1.000,00 Kč

Stanislava Šťastná, Opočnice

mravenečník velký

1.000,00 Kč

1.000 - 1.999 Kč
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PŘEHLED ADOPTIVNÍCH RODIČŮ V ROCE 2020
ADOPTIVNÍ RODIČ

ADOPTOVANÉ ZVÍŘE

ČÁSTKA V KČ

Žaneta Hamáčková, Frýdlant

nutrie říční

1.000,00 Kč

Pavel Šíma, Mimoň

osel domácí

1.000,00 Kč

Petr Vacek, Česká Lípa

outloň malý

1.000,00 Kč

Petra a Tomáš Strakovi, Andrej Javůrek, Děčín 9

papoušek vlnkovaný

1.000,00 Kč

Rodina Uhreckých mladší, Děčín 2

papoušek vlnkovaný

1.000,00 Kč

Miroslav Kužel, Děčín

prase göttingenské

1.000,00 Kč

Jiřina Růžičková, Jedlka

psoun prériový

1.000,00 Kč

Lenka Secká, Velké Březno

puštík obecný

1.000,00 Kč

Naděžda Marklová, Česká Třebová

ropucha obecná

1.000,00 Kč

Vlasta Nováková, Louny

ropucha obecná

1.000,00 Kč

Matěj, Šimon, Rozálie a Ema Brožovi, Martiněves a Bynov

rys ostrovid

1.000,00 Kč

Jan Kosík, Velké Březno

rys ostrovid

1.000,00 Kč

Manželé Puffovi, Děčín 2

sklípkan Emiliin

1.000,00 Kč

Andrejka a Laduška Dropkovy, Děčín 30

skokan hnědý

1.000,00 Kč

Lucie Druckerová, Krupka

skokan hnědý

1.000,00 Kč

Mirka a Honza Nešporovi, Bělá pod Bezdězem

skokan hnědý

1.000,00 Kč

Jílovská Sovička z.s. - DS Sovička, DS Kulíšek, Jílové

sova pálená

1.000,00 Kč

Mgr. Vladimír Šamša, Jiříkov

sýček obecný

1.000,00 Kč

Žáci ze ZŠ Generála Svobody, Nový Bor

tamarín žlutoruký

1.000,00 Kč

Anna Barčová a Marie Barčová, Arnoltice

varan skvrnitý

1.000,00 Kč

Lenka a David Oršlovi, Děčín 7

varan skvrnitý

1.000,00 Kč

Marie Mančalová a Patrik Hoření, Děčín 27

varan skvrnitý

1.000,00 Kč

Martin Vašák, Děčín

veverka obecná

1.000,00 Kč

Ing. Jana Hejduková, Rumburk

zmije obecná

1.000,00 Kč

Rodina Jakubcova, Šluknov

želva nádherná

1.000,00 Kč

Rodina Fraňkova, Česká Kamenice

želva nádherná

1.000,00 Kč

Tastit s.r.o.

vydra říční

15.000,00 Kč

MVDr. Jan Křeček

chápan středoamerický mexický

8.250,00 Kč

MVDr. Martin Hanzlík

chápan středoamerický mexický

8.250,00 Kč

DeNas Děčín s.r.o.

klokan rudokrký

7.000,00 Kč

1.000 - 1.999 Kč

DALŠÍ PODPORA ZVÍŘAT MIMO ADOPCE

Vedení Zoo Děčín děkuje všem výše uvedeným sponzorům za jejich dary, které v roce 2020 významně pomohly udržet rozpočet zoo zejména v rámci rostoucích cen za krmiva a energie.
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PODĚKOVÁNÍ
Statutární město Děčín
Ministerstvo životního prostředí

poskytnutí příspěvku na provozování zoo
poskytnutí příspěvku na provozování zoo

BK Armex Děčín
Burgerberg
Cukrárna a pekárna Jindra Děčín
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
DDM Děčín
DENAS Děčín, spol. s r.o.
Dobrovolníci
Dům tisku Ústí nad Labem
Hopsárium
Hospoda Starý Šenk
Hostel Děčín
CHKO Labské pískovce
CHKO České Středohoří
Chocoland
Inpeko, spol. s r.o.
INO - Interpap Děčín
Jiří Hommer – Občerstvení Bamburger
KONKORDIA Děčín
Lesní úřad Děčín, p. o.
MAR-MAT CZ s.r.o.
Městská knihovna Děčín
Městská policie Děčín
Městský útulek pro opuštěná zvířata Děčín
Milan Figedi
NP České Švýcarsko
Obchodní centrum Pivovar
Pivovar Kapitán
Pivovar Nomád
Rabina group s.r.o.
Rodinné pasy
Rodinní příslušníci zaměstnanců zoo
SHŠ Exitus in Dubio
Silisan s.r.o. – Balconi
Střední lesnická škola Šluknov
Vinotéka Děčín + Zdravá sámoška
Valdemar Grešík – Natura s.r.o. Děčín
Zdravá porce

spolupráce při akcích
spolupráce – akce Masopust
dodání zboží na akce za výrobní náklady
spolupráce při akcích, dodání cen do soutěží
spolupráce při akcích
podpora klokana rudokrkého
spolupráce při akcích
spolupráce při akcích
spolupráce – akce Masopust
spolupráce – akce Masopust
spolupráce při akcích
spolupráce při akcích
spolupráce při akcích
spolupráce při akcích
spolupráce při akcích
spolupráce při akcích a dodání cen do soutěží
spolupráce při akcích
spolupráce při akcích
bezplatné poskytování materiálu pro úpravu expozic
spolupráce při akcích
bezplatný pronájem sálu na přednášky a program na Masopust
spolupráce při akcích
spolupráce při akcích
vstřícnost při výlepu plakátů
spolupráce při akcích, pomoc při korekturách cedulí o NP
spolupráce při akcích
spolupráce – akce Masopust
spolupráce – akce Masopust
spolupráce při akcích
spolupráce při akcích
spolupráce při akcích
spolupráce při akcích
spolupráce při akcích a dodávání cen do soutěží
ukázky sokolnictví během akcí
spolupráce při akcích
dodání cen do soutěží a podpora při rekonstrukcích expozic
spolupráce při akcích
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ZOOŠKOLA
ZooŠkola Zoo Děčín byla i v roce 2020 připravena poskytovat služby školám, rodinám a veřejnosti a naplňovat tak svoji
funkci, která spočívá v přiblížení přírody co nejširší skupině zájemců. Ne všechny plánované aktivity a akce se ale mohly vinou
koronavirové krize, a s ní souvisejících opatření, uskutečnit. Na
návštěvnosti se odrazilo vyhlášení a tr vání nouzového stavu,
uzavírání škol, zákaz shromažďování a také samotné uzavírání
zoo pro veřejnost. Objednávek bylo uskutečněno podstatně méně než v předchozích letech. A ty zájemce, kteří o služby environmentálního střediska projevili i v tak pohnutých časech zájem,
museli lektoři se zármutkem velmi často odmítat. Termíny již objednaných programů se operativně měnily, posouvaly a všichni
se snažili trefit se s realizací do vhodné doby tak, aby nebyly porušeny příkazy a nařízení vlády.
Výukově-zážitkových programů za rok 2020 proběhlo pouze
38. V tomto čísle je uvedeno i konání průvodcovských prohlídek,
které probíhaly buďto jako součást hlavní nabídky ZooŠkoly, nebo jako náplň akcí pro veřejnost. ZooŠkola uskutečnila také 3 výjezdy, kdy realizovala program mimo svůj areál. Bylo to především do zařízení sociální péče, kdy tamní klienti vzhledem ke
svému znevýhodnění nemohou zoo navštívit.
V souvislosti s různorodými celorepublikovými omezeními
jsou i celková čísla návštěvnosti o poznání nižší, než tomu bylo v
předchozích letech. Částečně se na nižší návštěvnosti mohla
projevit i skutečnost, že klubová místnost v Expozici Rajské ostrovy je v rekonstrukci a není možné tam programy provádět.
Oproti učebně ZooŠkoly, a i areálu zoo na Pastýřské stěně, je pro
školy právě poloha v centru města a v dosahu hromadné dopravy
výhodnější.
Souhrnná návštěvnost ZooŠkoly se tedy v roce 2020 ustálila
na hodnotě 800. Tolik dětí, případně dospělých, mohlo využít za
dodržení přísných hygienických opatření někter ý z výukovězážitkových programů, anebo prohlídky zoo s průvodcem.
Kdybychom měli vyzdvihnout nejčastěji realizovaný program
ze stálé celoroční nabídky ZooŠkoly, byl by to program Lesní
zvířátka pro 1. a 2. třídu základních škol. Jeho stěžejní část probíhá ve venkovním areálu zoo, v expozici, která nese název Českosaského Švýcarska a která přibližuje zvířata našich lesů. Samotný dvouhodinový program klade důraz na bližší seznámení
dětí s našimi zástupci lesní zvěře, funkci a ochranu lesa. Ve
svém závěru v učebně dává možnost k prohloubení zážitku poslechem nahrávek zvukových projevů zvířat a prohlídkou přírodnin k tématu.
Největší návštěvnost se soustředila na letní měsíce, kdy bylo ze strany vlády povoleno mírné rozvolnění restrikcí, a jako úspěšný můžeme také označit měsíc září. V období prázdnin lektoři
poskytovali služby při programech pro různé letní tábor y, které
do zoo zavítaly a při organizaci večerních prohlídek s průvodcem,
jejichž frekvence byla oproti minulým letům početně navýšena.
V září je možné vyšší účast škol připočíst uvedení mimořádné nabídky ZooŠkoly, kterou bylo zařazení programů Po stopách
r ysa, Netopýří jeskyně a Dlouhá cesta lososa. Tyto programy ze
série Hur vínkovy cesty do přírody ZooŠkola nenabízí celoročně,
ale právě jen občasně a pokaždé, když je uvede, oslovují velkou
skupinu zájemců. Zájem školských zařízení o spolupráci, kter ý
ZooŠkola Zoo Děčín pocítila v září, byl i v souvislosti s potřebou
jednotlivých tříd konat Projektové dny mimo školu: Šablony II.
Právě v září byla nejvyšší měsíční návštěvnost roku 2020 ZooŠkoly, a to 232 osob.
Vzhledem k omezením v souvislosti s koronavirovou krizí (výše zmiňované zavírání škol, zavírání zoo ad.), byly pro ZooŠkolu
měsíce březen, duben, květen, říjen, listopad a prosinec zcela
bez návštěvnosti). Nemohl se tak konat oblíbený TýDen Země
nebo školami vyhledávaná podzimní aktivita Přijďte si nahrabat
do zoo. Lektoři vyplňovali období bez možnosti účasti návštěvníků v ZooŠkole úpravou metodik stávajících programů, tříděním a
přípravou výukového materiálu, péčí o kontaktní zvířata a prací
na zlepšení komfor tu návštěvníků v učebně. Dále také spoluúčastí na tvorbě nových tiskovin a nových pr vků v informačním

systému, v jeho údržbě, či v údržbě areálu.
Pracovníci ZooŠkoly byli svými aktivitami nápomocni také u
dalších akcí Zoo Děčín a to např. u realizace únorového Masopustu, organizovali program na Noci v zoo, pracovali jako oddíloví vedoucí na Příměstském táboře v zoo, nabízeli své aktivity
návštěvníkům na Pravěké zoo i na Dni zvířat a vypracovali pro
návštěvníky vzdělávací soutěže ke Dni mokřadů či k Víkendu
proti palmovému oleji.
Také volnočasové aktivity pro děti a mládež, které probíhají v
Zoo Děčín formou zájmových klubů, a jejichž vedoucími jsou i
lektoři ZooŠkoly, byly v roce 2020 koronavirovými restrikcemi
značně poznamenány. Pro školní rok 2019/20 byly od dubna
zcela pozastaveny všechny kroužky v zoo a ve školním roce
2020/21 byla činnost částečně přerušena v měsících říjen až
prosinec. I tak pracovalo v kroužcích bezmála 30 dětí.
Při ohlédnutí za rokem 2020 je na místě poděkovat všem,
kteří se ZooŠkolou spolupracovali a přát si společně, abychom
se v dalších měsících a letech mohli setkávat opět v běžných
podmínkách, ve zdraví a za klidnější atmosféry.
Alena Šotolová
specialistka pro vzdělávání
lektorka ZooŠkoly
zooskola@zoodecin.cz
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SPOLUPRÁCE S MÉDII
Spolupráce děčínské zoo s médii se již mnoho let
drží na velmi slušné úrovni. Daří se prosazovat
novinky jak na okresní, krajské, tak celorepublikové
úrovni. A v roce 2020 díky zájmu agentury Reuters
dokonce na světové úrovni. Jako nástroj pro monitoring médií využívá Zoo Děčín placenou službu společnosti NEWTON Media, a. s. Jejich systém představuje pohodlnou a osvědčenou cestu ke každodennímu informačnímu přehledu založenému na monitoringu předních tuzemských i zahraničních médií.
Má nejširší pokrytí v České republice a sleduje přibližně 1 500 mediálních zdrojů od regionálních titulů
po přední česká média. Necháváme sledovat nejen
tištěná média, internetové portály a nově i televize a
rozhlas.
Ze statistik monitoringu médií vyplývá, že nejvíce
zpráv o naší zoo se objevilo v těchto mediatypech:
Internet (56%), Tištěná média (40%), Televize (2%) a
Rozhlas (2%). TOP vydavatelem se stala společnost
VLTAVA LABE MEDIA, a.s. (180 článků), po ní následoval Citytalk.cz – Regionální on-line deníky, pak Mafra, a.s., portál decin.cz a Borgis, a.s. (Právo). V TOP
20 zdrojích bylo vydáno celkem 549 zpráv z celkového počtu 1144. Nejvíce článků bylo publikováno
místními médii jako je Děčínský deník (91 zpráv), edecinsko.cz (88 zpráv), jeho internetová verze Děčínského deníku decinsky.denik.cz (60 zpráv),
decin.cz (49), Mladá fronta DNES (35), Český rozhlas SEVER (30). Zájem o dění v zoo ale mělo i Právo,
usteckenovinky.cz, Ústecký deník, novinky.cz,
kudyznudy.cz, Aha!, ahaonline.cz, Týdeník Děčínsko,
T V N o v a , u s t e c k y. d e n i k . c z , e k o l i s t . c z ,
litomericky.denik.cz, lidovky.cz, nasregion.cz a další.
Nejvíce zpráv (13) bylo publikováno 21. 4. 2020.
Oproti předešlému roku vyšlo celkově o 222 zpráv
méně, což přičítáme na vrub pandemii coronaviru a
dlouhodobému uzavření areálu zoo pro veřejnost. Pokud se na statistiky podíváme z pohledu měsíčních
cyklů, pak nejvíce článků bylo publikováno ve měsících duben (121) a květen (111). Nejslabšími měsíci
byly srpen (39), listopad (40) a leden (42). V ostatních měsících vycházelo v průměru kolem 60 článků.
Jednotlivá média jsou o veškerém dění v zoo informována prostřednictvím elektronické pošty. Kromě tiskových zpráv dostávají i kvalitní obrazový materiál jak v podobě fotografií, tak zpracovaných videoreportáží. Spolupráce s médii si velmi ceníme, výrazně přispívá k propagaci naší zoo.
Televize – Zajímavé reportáže ze Zoo Děčín odvysílala především TV Nova, TV Barrandov, Česká televize a TV Prima. Zájem regionálních, ale i republikových televizních stanic vzbuzovaly v roce 2020
především zajímavé odchovy nebo situace zoo v
souvislosti s pandemií Covid 19. Produkce zajíma-

vých videí vznikala i přímo v zoo, přiblížila především
průběh některých akcí (Masopust, příměstský tábor
v zoo) ale i zajímavosti ze světa zvířat jako například
vánoční enrichment u vybraných druhů zvířat.
Rozhlas – Zpravodajství o dění v zoo přebírá mnoho rádiových stanic. Nejčastěji to v roce 2020 byla
regionální rádia – Český rozhlas, Hitrádio FM, Frekvence 1, Rádio Blaník, Rádio Impuls a další. Několikrát do roka se naši zaměstnanci zúčastňují přímého vysílání ze studia Českého rozhlasu Sever v
rámci jejich pořadu Svět zvířat. Spolupráce s Českým
rozhlasem Sever byla i v tomto roce velmi intenzivní,
nad rámec běžného vysílání naši zaměstnanci přispívali i do rubriky, ve které postupně představujeme
jednotlivé druhy zvířat z naší zoo. Velmi nás těší
spolupráce s rádii, která ve svých reportážích využívají mluveného slova pracovníků zoo.
Tisk – Kdo byl naším TOP vydavatelem v roce
2020? Zprávy o dění v zoo nejčastěji vycházely od
těchto vydavatelů: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. (55%;
138 zpráv), následovala Mafra, a.s. (20%; 49 zpráv)
a Borgis, a.s. (12%; 29 zpráv). Největším mediálním
partnerem byl i pro tento rok Deník, který spadá pod
vydavatelství VLTAVA LABE MEDIA, a.s. Nejčastěji
pak samozřejmě jeho děčínská odnož a další nejbližší okresní deníky.
Velkou podporu zajišťují také deníky, týdeníky či
měsíčníky MF Dnes, Právo, Hospodářské noviny,
Blesk, Blesk pro ženy, Aha!, Aha! neděle!, Metro,
5plus2, Haló noviny, COT – Celý o turismu nebo týdeník Reflex, Koktejl, Sedmička nebo Tina. Mnoho
zpráv a novinek ze zoo pravidelně zpracovává Česká
tisková kancelář, která je poskytuje dalším médiím.
Obyvatelům Děčína a okolí zprostředkovává pravidelné informace o akcích Zpravodaj města Děčína,
měsíčník s kulturním přehledem Enter nebo Ústecké
přehledy.
Internet – Prioritní je pro naši zoo především pravidelná aktualizace na vlastních stránkách
www.zoodecin.cz. Využíváme ale také možnosti internetové prezentace prostřednictvím webových stránek www.zoo.cz, které jsou společným dílem zoologických zahrad sloučených v Unii českých a slovenských zoo a na kterých tak návštěvník najde kompletní přehled dění ze zahrad jak z ČR, tak SR. Informace o dění v zoologické zahradě se objevují na
mnoha dalších webových portálech, ať už se zaměřením na zpravodajství, turistiku, kulturní akce, rodiny s dětmi, zoologii.
Stále větší oblibu si získává prezentace zoo a
poskytování informací prostřednictvím sociální sítě
Facebook. Během roku 2020 spravovala zoo své
profily také na sociálních sítích – Youtube, Instagram
a Twitter. Facebookový profil Zoo Děčín sledovalo na
konci prosince 2020 celkem 9.221 uživatelů. Každo53

ročně počet fanoušků stoupá, meziroční nárůst se
pohybuje kolem 1.000 fanoušků. Kromě facebookového profilu zoo, spravujeme taktéž profil pro Expozici Rajské ostrovy. Instagramový profil Zoo Děčín má
2.294 sledujících.
Jaké zprávy média nejvíce zaujaly?
Lednové zpravodajství se věnovalo z kraje měsíce
především statistikám návštěvnosti za rok 2019,
který byl opět rokem rekordním. Do zoo si našlo cestu neuvěřitelných 134.295 lidí. Stotisícovou hranici
návštěvnosti se zoo daří pokořovat pravidelně od
roku 2014. Média informovala také o mírném navýšení vstupného. Ke zdražení přistoupila zoo po devíti letech. Zájem novinářů si získala také zpráva o
preventivních opatřeních v souvislosti s nákazou
ptačí chřipky v okolních státech.
V únoru zveřejnila zoo informaci o prvním letošním mláděti, kterým se stala samička lamy vikuně,
která se narodila poslední lednový den. V tomto měsíci začala zoo společně s novináři s propagací oblíbené akce Masopust, aby měli lidé čas se připravit
na chystané soutěže: O nejchutnější masopustní
koblihu a O nejhezčí masku. Stále aktuálním tématem byla ptačí chřipka a opatření, která zoo v souvislosti s ní zavedla. Zájem byl i o stanovištní soutěž
na období jarních prázdnin. V únoru se Děčínskem
prohnala bouře Sabina, která si vyžádala mnoho
škod, kromě jiného i uzavření zoo.
Jednou z nejvýznamnějších březnových zajímavostí se stala operace samice mravenečníka velkého, při níž byl odhalen nádor na děloze a muselo se
tak přistoupit ke kastraci. Společně jsme zvládli
oslavit ještě Mezinárodní den žen a pak už do života v
České republice zasáhla pandemie koronaviru. Od
16. března zůstala Zoo Děčín uzavřena. Narodilo se
mládě takina indického - dostalo ikonické jméno
Corona, z máminých vaků vykoukla také 3 mláďata
klokana rudokrkého.
V dubnu jsme na světě přivítali dvojčata lemurů
červených vari. Šlo o děčínský prvoodchov. Uzavření
zoo kvůli Covidu 19 přináší velké ztráty – média se
zajímají o dopady pandemie na chod zoo a vyzývají veřejnost o pomoc. Zoologické zahrady společně píší
vládě a žádají o otevření alespoň venkovních areálů.
K tomu v případě děčínské zoo došlo 27. dubna,
vstup byl ale možný pouze se vstupenkou zakoupenou on-line. V areálu mohlo být v jednu chvíli pouze
150 lidí na 1 hektar.
Květen přinesl zprávy o tom, že Ústecký kraj nakoupil pro zaměstnance Integrovaného záchranného
systému vstupenky do zoo jako poděkování za jejich
nasazení v době pandemie. Na svět se vyklubala 2
mláďata jeřába panenského, narodil se vzácný kozorožec kavkazský a koza šrouborohá, čtyřčata kapybar
vodních a do nově postavené expozice „Soví jeskyně“ se nastěhovali puštíci bradatí a výr virginský.
V měsíci červnu nám po zoologické stránce udělal radost odchov 5 psounů prériových, čápů černých
a osla domácího. Do druhé ze tří nových expozic komplexu Zvířat z chladných krajů se nastěhovali kozorožci dagestánští – druh, který je v děčínské zoo
úplnou novinkou. Velký ohlas měl dárek pro děti v
rámci Mezinárodního dne dětí, kdy zoo nabídla vstup
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jen za desetikorunu.
Červenec – první prázdninový měsíc - zaujal novináře především díky večerním prohlídkám a příměstskému táboru, na kterém se děti staraly o zvířata a soutěžily v celotáborové hře. Stejně dobrý
ohlas měla i tradiční akce Noc v zoo, při které dovolujeme dětem strávit noc přímo v areálu zoo, kdy je
čeká nejen spousta zážitků při noční prohlídce zoo,
ale také opékání buřtů a soutěže. Narodilo se kotě
rysa ostrovida a zoo zaplnila poslední z nových
expozic – z německého Osnabrücku dovezla samičku
rosomáka sibiřského.
V měsíci srpnu se zájem novinářů stočil k akci s
názvem Víkend proti palmovému oleji a také k poslední prázdninové akci, při které se zoo proměnila v
pravěkou, po zoo se procházel mamut a děti měly za
úkol řešit spousty pravěkých úkolů.
Zářijové objektivy novinářských fotoaparátů přitáhl nový vačnatec, s jehož chovem zoo začala, kusu
liščí. Rekapitulovali a pochvalovali jsme si prázdninovou návštěvnost – do zoo během července a
srpna zavítalo rekordních 56 tisíc lidí. Uskutečnil se
Den adoptivních rodičů, na němž jsme poděkovali
adoptivním rodičům našich zvířat i ostatním mecenášům. Zoologové se pochlubili odchovem čáji
chocholaté za pomoci obyčejné slepice. Poslední významnou zářijovou událostí bylo vyhlašování prestižního ocenění Cena Ď, kde jednou z nominantů byla
i dobrovolnice pomáhající v zoo Lada Nebeská, která
vyhrála krajské kolo a postoupila do celorepublikového.
V říjnu pozvala zoo návštěvníky na akci I zvířata
mají svátek, kterou uspořádala u příležitosti Mezinárodního dne zvířat. Poté přišla další vlna pandemie a
brány zoo se 9. října opět zavřely. Ještě před
uzavřením stihl do zoo přijít jubilejní 100.000. návštěvník.
I v listopadu zůstává zoo kvůli Covidu 19 uzavřena. Chod zoo ale běží dál a malou radost a zároveň
velkou pomoc přineslo pořízení nového malotraktoru
pro údržbu zoo. Zoo sčítá ztráty a děkuje návštěvníkům za jejich pomoc – nakupují na e-shopu, adoptují
zvířata, přinášejí materiální pomoc. V českolipském
přírodovědném muzeu je nově k vidění medvěd grizzly Siegfried – tvář děčínské zoo, resp. jeho vypreparovaný model.
3. prosince zoologické zahrady v České republice
opět otevírají své brány, počet návštěvníků je v případě té děčínské omezen na 500 lidí. Vstupenky lze
koupit on-line i na místě. Z otevření se však neradujeme dlouho. 18. prosince vláda zoologické zahrady opět uzavřela. Alespoň prostřednictvím videa
jsme návštěvníkům ukázali vánoční enrichment u
vybraných druhů zvířat.
Alena Houšková
specialistka CNS pro mediální
a informační činnost
media@zoodecin.cz

TECHNICKÝ ÚSEK
V roce 2020 byla ukončena výstavba tří nových
expozic nazvaných „Zvířata z chladných krajů“. U expozice rosomáků jsme instalovali elektrický ohradník
proti úniku zvířat, dále jsme pomocí těžké techniky
vybavili expozici parkosy, zároveň jsme všechny výběhy osázeli zelení. Elektrický ohradník jsme museli přidat také do expozice sov, protože hned druhý den po
vpuštění zvířat se do voliér pokusila vniknout škodná. Umístili jsme ho z venkovní části klecí. Ke kozorožcům dagestánským se musel udělat ochranný límec oplocení na předdvorku stáje.
Mezi největší opravy patřila výměna kanalizačních
trubek z výběhu kapybar, které byly vedeny od bazénu
až do kanalizace pod příjezdovou cestu, stávající
kanalizace z keramických trubek se totiž propadla.
Zároveň se vyměnilo výpustní šoupě z bazénu.
V expozici Česko Saské Švýcarsko se dokončila
výměna dřevěných rámů a dveří a započali jsme s
úpravami ve výběhu vlků: postavili jsme dva odstavné boxy (ty ve výběhu chyběly především kvůli bezpečnosti chovatelů a pro veterinární potřeby jako je uspání, čipování atd.), udělali jsme nové šubr y ve venkovní expozici, pro přepouštění zvířat z jednoho výbě-

hu do druhého.
U kozorožců kavkazských se musela postavit
opěrná zeď, kvůli ujíždějícímu svahu, zároveň jsme
připravili opěrku na instalaci odchytového předdvorku.
V havarijním stavu byla střecha u mravenečníků,
zatékalo do vnitřní ubikace, po odkr ytí střechy jsme
museli kompletně vyměnit shnilé krovy a střešní kr ytinu. Opravila se i střecha u vikuní a takinů, ale ta nebyla v tak vážném stavu.
Vylepšovalo se nejen u zvířat, ale také zázemí pro
zaměstnance. Ve správní budově jsme v pr vním patře vyměnili stará dřevěná okna a dveře vedoucí na
balkón za nová plastová, celkem šlo o 10 oken a
dvoje dveře. Na dámských šatnách byl vyměněn sprchový kout a položilo se nové linoleum. Do veterinární ošetřovny se zavedla voda a instalovalo se umyvadlo.
Největší investicí byl nákup nového malotraktoru,
ten udělal největší radost všem zaměstnancům.
Roman Řehák
vedoucí technického úseku/zoolog
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Celková návštěvnost Zoo Děčín – Pastýřská
stěna, příspěvková organizace za rok 2020 činila
101 154 osob, tj. 112,39 % plánu pro rok 2020 (celkem plán činil 90 000 návštěvníků). V roce 2019 činila celková návštěvnost 134 295 osob. Rok 2020
tedy přinesl pokles návštěvnosti, a to o 33 141 osob
způsobený dlouhodobým uzavřením zoo kvůli pandemii Covid 19. Návštěvníci děčínské zoo mají vstup
do Expozice Rajské ostrovy i nadále zdarma, s platnou vstupenkou ze zoo, této možnosti využilo 11 745
osob.
Bylo řešeno mnoho havarijních a nevyhovujících
stavů na expozicích zvířat, byly zrealizovány projekty
ke zlepšení podmínek pro návštěvníky i zaměstnance. Financování proběhlo a probíhá z běžných
provozních prostředků a z příspěvku OMH MMD dle
schváleného plánu údržby.
Některé z realizovaných akcí v zoo:
ź výměna oken – správní budova
ź oprava výběhu kozorožců
ź oprava výběhu vlků
ź oprava střechy u takinů a lam
ź oprava střechy u mravenečníků
ź výměna podlahové krytiny – šatny ošetřovatelů
ź oprava dřevěného obložení – mořské akvárium
ź oprava sprchového koutu šatny
ź oprava skluzavky na dětské hradu
ź výkopové práce + oprava armatur – kanalizace
ź oprava topení
ź repas dveří na recepci zoo
ź oprava a montáž soc. zařízení ve veterinární ordinaci
ź oprava a příprava vozidla VW Transporter na
STK
ź dodávka a montáž vstupních branek v Expozici
ČSŠ
ź výroba a montáž vnitřních vrat u kozorožců
ź zemní práce – umístění ohradníků u sov a rosomáka
ź výsadba zeleně v nových expozicích
ź terénní a sadové úpravy kolem nových expozic
ź nutné kácení stromů
ź revize a výměna hasicích přístrojů a hydrantů
Veškeré opravy hradíme ze schválených finančních prostředků na běžný provoz, ze schváleného plánu oprav, ve spolupráci s oborem místního hospodářství MMD, případně z rezervního či investičního
fondu organizace, pokud se jedná o opravy u zvířat
(účelově vázané dary z adopcí zvířat, kde je nutné
prostředky využít pouze ke zlepšení podmínek
chovaných zvířat), za rok 2020 činily finanční dary
Kč 562 303,--.

Plán odpisů na rok 2020 byl schválen ve výši Kč
89 765,--. Skutečnost činila Kč 93 213,--.
Chovatelská oblast:
- náklady na veterinární ošetření, léky, preventivní
péči a povinné pitevní protokoly činily Kč 333 100,-Dovozy:
ź sklípkan Emiliin
ź kozorožci dagestánští
ź lvíčci zlatohlaví
ź chameleon jemenský
ź varan skvrnitý
ź sýc rousný
ź rosomák sibiřský
ź výr virginský
ź kusu liščí
Odchovy:
ź takin indický
ź lama vikuňa
ź osel domácí
ź čája chocholatá
ź rys ostrovid
ź čáp černý
ź psouni prérioví
ź koza šrouborohá
ź kapybary vodní
ź kozorožec kavkazský
ź jeřábi panenští
ź vari červení
ź klokani rudokrcí
Personální zabezpečení činnosti příspěvkové organizace:
NÁPLŇ PRÁCE

POČET PRACOVNÍKŮ

ředitelka

1

asistentka

1

zoolog

1

chovatel

12

ekonom

1

mzdová účetní

1

pracovník recepce

4

pracovník údržby

6

pracovník Centra návštěvnických služeb

4

CELKEM

31

Přepočtený stav zaměstnanců organizace je 31,28.
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PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAH

POČET PRACOVNÍKŮ

STRUKTURA JEDNOTLIVÝCH NÁKLADOVÝCH A VÝNOSOVÝCH POLOŽEK (v tis. Kč)

Pracovní poměr - plný úvazek

31

ÚČET/NÁKLADY

2019

2020

Pracovní poměr - zkrácený úvazek

0

501 - materiál

4.778

4.252

Dohoda o provedení práce

2

502 - energie

1.197

1.141

Dohoda o pracovní činnosti

6

504 - zboží

894

718

1.772

806

512 - cestovné

84

8

513 - náklady na reprezentaci

48

13

3.010

2.882

10.395

11.211

3.502

3.761

640

637

2

28

278

340

90

93

372

257

86

124

7.356

8.191

192

71

1.623

1.299

648 - čerpání fondů

249

0

649 - ost. výnosy + ost. přij.

457

240

17.318

16.504

511 - opravy a udržování
2019

2020

27.062

29.290

PRŮMĚRNÁ MĚSÍČNÍ MZDA V KČ
CELKEM

Výsledek hospodaření:
Hospodaření organizace se v roce 2020 řídilo
určeným finančním plánem. Tento finanční plán byl
sestaven na základě skutečnosti za rok 2019 s
ohledem na předpokládané změny v roce 2020,
které byly známy k datu jeho sestavení. Finanční plán
byl na základě pokynů zřizovatele průběžně aktualizován. Nejvyšší podíl v nákladech organizace mají
mzdové náklady, zákonné sociální a zdravotní pojištění, náklady na energie a krmení zvířat.

518 - ostatní služby

521 - mzdové náklady
524 - soc. pojištění
527 - zák. soc. náklady
547 - manka a škody
549 - ost. náklady
551 - odpisy

2019

2020

náklady

27.195.690,--

26.271.745,--

výnosy

27.195.690,--

26.419.698,--

0,--

147.953,--

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ V Kč

558 - nákup DDHM a DDNH

+zisk/-ztráta

538+569 - ost. náklady a daně
602 - výnosy z prodeje služeb
603 - výnosy z pronájmu

Výsledek hospodaření v roce 2020 je zisk ve výši
Kč 147 953,-- (v hlavní činnosti ztráta Kč 376 991,--,
v doplňkové činnosti zisk Kč 524 944, --). Ve srovnání
s rokem 2019 je hospodářský výsledek vyšší o celkový zisk Kč 147 953,--. Z hospodaření roku 2020, z
doplňkové činnosti, bude vyčíslena a zaúčtována daň
z příjmu právnických osob k 30. 6. 2021, zoo využívá
služeb daňového poradce, dle nařízení ve zřizovací
listině.

604 - tržby za prodané zboží

Příspěvek CELKEM (MMD+MŽP+KÚ)

PLÁN OPRAV NA ROK 2020 v Kč
NÁZEV AKCE
Výměna oken ve správní budově

DOTACE OHM MDD

PROPLACENÉ FA

103.386,--

103.386,--

Zdůvodnění odchylek oproti skuteč. roku
2020:
Celkové náklady v roce 2020 byly ve srovnání
s rokem 2019 nižší o Kč 923 945, -Celkové výnosy v roce 2020 byly ve srovnání s
rokem 2019 nižší o Kč 775 992, -Zdůvodnění rozdílu u nákladů:
Uzavření zoo dle nařízení vlády, z důvodu pandemie Covid 19.
Zdůvodnění rozdílu u výnosů:
Uzavření zoo dle nařízení vlády, z důvodu pandemie Covid 19.
Výše investičního fondu k 31. 12. 2020:
Kč 505 956,65,-.
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Výsledky kontrol

Pohledávky a závazky

ź Česká inspekce životního prostředí ČR, 24.

ź Pohledávky vymáhané soudně: 0
ź Pohledávky prominuté: 0
ź Pohledávky odepsané: 0

2. 2020, bez závad
ź Krajská veterinární správa Ústeckého kra-

Bankovní úvěry a půjčky
Organizace nemá k 31. 12. 2020 žádné úvěry
ani půjčky.

je, 13. 3. 2020, 29. 9. 2020, bez závad
ź Všeobecná zdravotní pojišťovna, 12. 2.
2020, bez závad
ź Úřad práce – Krajská pobočka v Ústí nad Labem, 24. 2. 2020, bez závad

Leasing
Organizace nemá k 31. 12. 2020 žádný leasing.
Veřejné zakázky
VÍTĚZNÁ FIRMA

PŘEDMĚT VZ

CENA v Kč bez DPH

grafický návrh a zpracování VZ
UCSZOO 2019 (dotace MŽP)

70.000,--

výroba a tisk pexesa (dotace MŽP)

52.200,--

Malotraktor

311.000,--

Okna do správní budpvy

85.443,15

Studio Maglen s.r.o.

Dům tisku s.r.o.
Šálek s.r.o.
NW okna s.r.o.

Vyhodnocení ukazatelů hmotné zainteresovanosti
ZÁVAZNÝ UKAZATEL (v Kč)

SCHVÁLENÁ HODNOTA

SKUTEČNOST

Provozní příspěvek celkem

15.800.000

15.968.386

Objem prostředků na platy

11.700.000

11.211.300

Investiční příspěvek celkem

0

0

Přepočtený stav pracovníků

33

31,45

0

0

6.700.000

8.331.452

11.500.000

11.054.200

Hospodářský výsledek
Plánované tržby (vl. výkony)
Limit mzdových prostředků bez OON

Čerpání účelových dotací
a) neinvestiční dotace
POSKYTOVATEL

ÚČEL

VÝŠE (v Kč)

ČERPÁNO

Magistrát města Děčín

dotace na provoz

15.968.386

15.968.386

Ministerstvo ŽP ČR

dotace na chov
ohrožených zvířat

457.616

457.616

dotace na prac. místo

78.464

78.464

Úřad práce

b) investiční dotace
POSKYTOVATEL
0

ÚČEL

VÝŠE (v Kč)

ČERPÁNO

--

0

0

Všechny poskytnuté neinvestiční dotace byly v
plné výši v souladu s účelem a jejich přidělení vypořádány.
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SEZNAM ZAMĚSTNANCŮ
JMÉNO

FUNKCE

V ZOO OD

Kateřina Majerová

ředitelka

1997 (ve funkci od 2007)

Bc. Dita Hendlová

asistentka

2000

účetní/personalistka

1999

FUNKCE

V ZOO OD

vedoucí/specialistka pro marketing

2006

Alena Houšková

specialistka pro mediální a informační služby/tisková mluvčí

2006

Mgr. Tomáš Rus

lektor ZooŠkoly/asistent zoologa

2008

Alena Šotolová

specialistka pro vzdělávání/lektorka ZooŠkoly

2006

FUNKCE

V ZOO OD

vedoucí/ekonom

2007

Lenka Tollarová

recepční zoo

2006

Miroslava Spilková

recepční zoo

2015

Alena Egrová

recepční Expozice Rajské ostrovy

2006

Barbora Kočová

recepční Expozice Rajské ostrovy

2015

FUNKCE

V ZOO OD

Roman Řehák

zástupce ředitele/vedoucí/zoolog

1996

Petr Haberland

vrchní chovatel zvěře

2013

chovatelka zvěře

1984

chovatel zvěře

1992

Bc. Sabina Petrlíková

chovatelka zvěře

odchod 11. 10. 2020

Radka Krejčová

chovatelka zvěře

1990

Pavla Cabrnochová

chovatelka zvěře

2003 (od 11/2018 MD)

Lenka Kovářová

chovatelka zvěře

2003

Naďa Malečková

chovatelka zvěře

2006

chovatel zvěře

2007

Eliška Šindelářová

chovatelka zvěře

2015

Ing. Klára Křížková

chovatelka zvěře

2006

Nikola Stryková

chovatelka zvěře

2019

Mira Švarcová

chovatelka zvěře

7/2020 (odchod 10. 8. 2020)

Lucie Jedlinská

chovatelka zvěře

08/2020

Hana Motyková

chovatelka zvěře

11/2020

Kateřina Csurilová

chovatelka zvěře

2019

Valentina Poulová

brigádnice - pomocná chovatelka zvěře

07/2020

Kateřina Háková

brigádnice - pomocná chovatelka zvěře

8/2020

brigádník - pomocný chovatel zvěře

8/2020

brigádnice - pomocná chovatelka zvěře

8/2020

zahradnice

1989

Jaroslava Granátová
CENTRUM NÁVŠTĚVNICKÝCH SLUŽEB
Ing. Dagmar Floriánová

NÁVŠTĚVNICKÉ SLUŽBY
Dagmar Kedlesová

ZOOLOGICKO/TECHNICKÝ ÚSEK

Zuzana Kovařičová
Jiří Doubek

Pavel Liška

Vojtěch Šotola
Dana Široká
Eva Fiegerová
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JMÉNO

FUNKCE

ROK NÁSTUPU

pracovník pro údržbu a rozvoj/řidič

1995

pracovník pro údržbu a rozvoj/zedník

2002

Iossif Mašek

pracovník pro údržbu a rozvoj

2002

Pavel Brůža

pracovník pro údržbu a rozvoj/elektrikář/revizní technik

2003

Rudolf Černý

pracovník pro údržbu a rozvoj

2015

pomocná zahradnice

2-9/2020

Ivan Stodola
Miroslav Pokorný

Lada Nebeská
VETERINÁRNÍ LÉKAŘKA (EXTERNÍ)
MVDr. Lýdia Čačková

FLUKTUACE ZAMĚSTNANCŮ
PŘÍCHOD

ODCHOD

Řídící a komunikační centrum

0

0

Centrum návštěvnických služeb

0

0

Centrum péče o zvířata

7*

6*

Oddělení údržby

1

1

Celkem

7

7

* z toho 5 - sezónní brigádníci

T
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V
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A
R
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D
E
L
H
E
PŘ
TERMÍN

ZAMĚSTNANEC

MÍSTO KONÁNÍ / ÚČEL

29. 1. 2020

Jiří Doubek

Čáslav / zásobování Expozice Rajské ostrovy

18. 3. 2020

Jiří Doubek

Kutná Hora / zásobování Expozice Rajské ostrovy

25. 6. 2020

Jiří Doubek

Čáslav / zásobování Expozice Rajské ostrovy

7. - 8. 7. 2020

Alena Houšková, Petr Haberland

Zoo Osnabrück / transport rosomáka sibiřského

2. 9. 2020

Kateřina Csurilová, Nikola Stryková, Petr Haberland

Zoo Jihlava / transport čáji chocholaté, kusu liščího a jaguarundi

18. 11. 2020

Roman Řehák

Zoo Plzeň / transport kystráčka modrolícího, několika druhů kachen
a kvakoše nočního

19. 11. 2020

Jiří Doubek

Čáslav / zásobování Expozice Rajské ostrovy

24. 11. 2020

Naděžda Malečková, Lucie Jedlinská, Petr Haberland

Zoo Olomouc + Zoo Brno / transport korálů a tamarína žlutorukého
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kapybara vodní
Hydrochoerus hydrochaeris

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA DĚČÍN
- PASTÝŘSKÁ STĚNA,
příspěvková organizace
Žižkova 1286/15
405 02 Děčín 4
Czech republic
tel.: +420 412 531 164
e-mail: info@zoodecin.cz
www.zoodecin.cz

