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Vážení a milí příznivci, návštěvníci a přátelé naší 
zoologické zahrady,

psaní výročních zpráv 
za poslední roky je velmi 
obtížné. Je to ohlížení se 
za roky, které bychom 
snad raději ani neprožili a 
možná si je ani nechtěli 
připomínat. V roce 2021 
byla zoo opět několik 
dlouhých měsíců uzavře-
na a první návštěvníky 
jsme mohli opatrně přiví-
tat až 12. dubna. Zima a 
jaro pro nás bylo pořádně 
krušné, jak po stránce 
boje s covidem 19 v řa-
dách zaměstnanců, tak 

bojem finančním. Naštěstí jste nás vy, návštěvníci, 
nenechali na holičkách a přispívali jste, jak se dalo, 
nákupem „virtuálních vstupenek“, dary ve formě 
adopcí, nákupem suvenýrů z našeho e-shopu a 
ihned po otevření jste se k nám velmi r ychle vrátili. 
Moc děkujeme, solidarita byla úžasná a v podstatě je 
to jediná dobrá věc, kterou pandemie přinesla, víru v 
lidi! Za podporu v tomto období děkujeme i Minis-
terstvu životního prostředí ČR, které velmi rychle 
navýšilo a poskytlo dotaci na provoz. 

Ale pojďme se na rok 2021 podívat z té lepší 
stránky. Zima byla krásná, zasněžená, v zavřené zoo 
velmi tichá… až na to, že se našemu medvědovi 
Brunovi nechtělo vůbec spát a sněhu si pořádně 
užíval, což mohli návštěvníci sledovat alespoň prost-
řednictvím webové kamery.

První akce pro veřejnost jsme uspořádali až o 
prázdninách, a to velmi oblíbený příměstský tábor a 
večerní prohlídky. Na konci srpna už proběhla akce 
Vesmírná zoo a sezóna běžela zcela normálně. Nej-
úspěšnější akcí se stala opět Strašidelná zoo, 
návštěvníků natěšených po dlouhém období bez akcí 
přišlo přes 2 tis. Na podzim přišly opět restrikce, tak-
že místo akce Čertovská zoo, byla pouze Čertovská 
stezka, které ale také sklidila velký úspěch. Za celo-
roční přízeň jsme návštěvníkům poděkovali volným 
vstupem na Štědrý den.

V roce 2021 se nám podařilo ve spolupráci s na-
ším zřizovatelem, statutárním městem Děčín, vybu-
dovat nové toalety pro veřejnost, které už byly, vzhle-
dem k vzrůstající návštěvnosti zoo, naprosto nezbyt-
né. Dále zmizel poslední „prašivinec“, tedy stará ex-
pozice velkých koček, v roce 2022 na jejím místě 
vyroste nová, vzdušná, zasíťovaná expozice, opět 
pro velké kočky.

To, že byla zoo zavřená, mělo i svá pozitiva, a to 
velké množství mláďat, např. u klokanů, u obou dru-
hů našich horských koz, veverek Prévostových, lemu-
rů, kapybar a dalších. Po dvouleté pauze, a rekon-

strukci expozice, se k nám vrátil velmi oblíbený druh, 
pár vlků euroasijských. Ale nejslavnějším „dovozem“ 
byl jistě samec makaka chocholatého z Francie, kte-
rý se hned po příjezdu rozhodl, že prozkoumá své no-
vé bydliště a vydal se do Děčína. Naštěstí se ho po-
dařilo velmi rychle odchytit a je z toho jen úsměvná 
historka. 

I v roce 2021 do zoo jezdil autobus Dopravního 
podniku města Děčína, v květnu a červnu o víken-
dech, o prázdninách denně, což velmi ulevuje naše-
mu parkovišti, které v sezóně kapacitně naprosto 
nevyhovuje. Děkujeme všem, kteří hromadnou do-
pravu využívají, či k nám dojdou hezkou procházkou. 
Náš kopec bohužel není nafukovací a parkoviště na 
úkor lesa rozšiřovat nebudeme.

Rok 2021 začal děsivě, ale nakonec jeho průběh 
byl klidný, pohodový, návštěvnicky i finančně velmi 
úspěšný. Věřím, že pandemie pomalu končí a my se 
už vrátíme zpět do starých kolejí. Na rok 2022 máme 
velké plány!

Na konec patří mé každoroční poděkování našim 
úžasným zaměstnancům, kteří jsou obětaví a pro na-
še zvířata by udělali naprosto cokoli. Děkuji statu-
tárním městu Děčín a Ministerstvu životního prost-
ředí ČR za finanční podporu, bez které by se to oprav-
du nedalo zvládnout.

Kateřina Majerová
ředitelka 

katerina.majerova@zoodecin.cz

NÁVŠTĚVNOST: AREÁL ZOO DĚČÍN

dospělí 57.317

děti 34.094

neplatící 11.045

CELKEM 102.456

NÁVŠTĚVNOST: EXPOZICE RAJSKÉ OSTROVY

dospělí 2.713

děti 1.673

neplatící 453

neplatící ze zoo 17.151

CELKEM 21.990

NÁVŠTĚVNOST CELKEM: ZOO DĚČÍN A EXPOZICE RAJSKÉ OSTROVY

dospělí 60.030

děti 35.767

neplatící 28.649

CELKEM 124.446
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DIRECTOR'S 2021 REPORT

Dear zoo visitors, supporters and friends,

Writing annual reports for recent years is very difficult 
to do; it is looking back on years that we would perhaps 
prefer not to have lived through and perhaps not even 
want to remember. In 2021, the zoo was closed once 
again for several long months and we were able to 
welcome our first visitors not earlier than on 12 April, yet 
with some conservative approach. The winter and spring 
were tough for us in terms of both fighting COVID-19 in the 
ranks of employees and facing financial straits. Fortu-
nately, you, the visitors, did not let us down and con-
tributed as much as you could, buying 'virtual tickets', do-
nating in the form of animal adoption, buying souvenirs 
from our online store and coming back to visit us very 
quickly after the opening. Thank you so much; the soli-
darity was amazing and the only good thing the pandemic 
has brought – faith in people! Supporting us in this period 
is also something we thank the Czech Ministry for the 
Environment which very quickly increased and provided 
co-funding for the operations of the zoo. 

But let's have a look at the bright side of the year 
2021. Winter was beautiful, snowy, and very quiet in the 
closed zoo... except that our bear Bruno didn't want to fall 
asleep at all and enjoyed the snow, which visitors could 
watch at least via webcam.

The first events for the public were organized during 
the summer school holidays – it was the very popular 
suburban camp along with evening tours. At the end of 
August, the Open Space Zoo event took place and the 
season ran quite normally. The most successful event 
was again the Zoo of Ghosts, with over 2 thousand visitors 
excited after a long period without events. In autumn, 
restrictions reappeared, so only the Devil's Path was 
organised instead of the Devil's Ball event, but it was a 
great success, too. We thanked visitors for their year-
round support by giving them free admission on the day 
before Christmas.

In 2021, in cooperation with our founder, the City of 
Děčín, we managed to build new toilets for the public, 
which were already necessary given the increasing num-
ber of visitors to the zoo. In addition, the last remaining 

'scabby house' disappeared; the outdated big cat exhibit 
gives place to a new, spacious display covered with a net 
to be built in 2022 and designed, once again, for 
members of the same animal group.

The fact that the zoo was closed also had its positives 
– particularly a large number of young animals, e.g. kan-
garoos, both species of the zoo's mountain hoofed ma-
mmal species, Prévost's squirrels, lemurs, capybaras 
and other taxa. After a two-year break and the completed 
redesign of the exhibit, a very popular species returned to 
Děčín: the Eurasian wolf. The male Sulawesi-crested 
macaque that arrived from France was however the most 
peculiar case of bringing new animals to the zoo, in 
addition to the pair of wolves: the animal decided to 
explore its new place of residence immediately after it 
came into the zoo, heading downtown. Fortunately, it was 
caught very quickly and its trip is now remembered as 
nothing but a funny story. 

In 2021, too, there was a bus line operated by the 
Transport Company of the City of Děčín and taking visitors 
to the zoo. Available on weekends in May and June and 
every day during the summer school holidays, it was great 
to support the capacity of the zoo's car park which is 
completely inadequate in the main season. Thank you to 
everyone who uses the public transport line or takes a 
nice walk to visit the zoo since unfortunately, the parking 
space is not inflatable and we do not plan to enlarge the 
car park at the expense of the surrounding forest.

While starting scary, 2021 eventually turned out to be 
a calm and easy-going year and success in terms of visitor 
rate and finances. I believe that the pandemic is slowly 
coming to an end and we will be back to our old ways 
because our plans for 2022 are no small!

To conclude, my thanks go, as usual, to our amazing 
staff members who are dedicated and would do abso-
lutely anything for our animals. I would like to thank the 
City of Děčín and the Ministry for the Environment of the 
Czech Republic for their financial support, without which 
things would have been impossible to manage.

Kateřina Majerová
Zoo Director & CEO

katerina.majerova@zoodecin.cz
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DAS JAHR 2021 AUS DER SICHT DER DIREKTORIN

Sehr geehrte Anhänger, Besucher und Freunde des 
Zoos Děčín, 

seit den letzten Jahren ist es schwierig Jahresberichte 
zu schreiben… es ist ein Rückblick auf Jahre, die wir 
lieber nicht erleben und vielleicht nicht einmal erinnern 
wollen. Auch im Jahre 2021 war der Zoo wieder für mehre-
re lange Monate geschlossen, und erst am 12. April kon-
nten wir vorsichtig die ersten Besucher begrüßen. Der 
Winter und das Frühjahr waren für uns wirklich hart, 
sowohl was den Kampf gegen Covid 19 in den Reihen der 
Mitarbeiter betrifft, als auch finanziell. Glücklicherweise 
haben Sie, die Besucher, uns nicht im Stich gelassen und 
so viel wie möglich beigetragen, indem Sie „virtuelle Tic-
kets“ gekauft, in Form von Adoptionen gespendet, 
Souvenirs in unserem E-Shop gekauft haben und direkt 
nach der Eröffnung zu uns sehr schnell zurückgekehrt 
sind. Vielen Dank, die Solidarität war großartig und im 
Grunde ist das einzig Gute, was die Pandemie gebracht 
hat, das Vertrauen in die Menschen! Wir danken auch 
dem Umweltministerium der Tschechischen Republik für 
die Unterstützung in dieser Zeit, das sehr schnell die Do-
tation erhöhte und gewährte.

Aber schauen wir uns das Jahr 2021 von der positiven 
Seite an. Der Winter war wunderschön, schneereich, sehr 
ruhig im geschlossenen Zoo... nur dass unser Bär Bruno 
überhaupt nicht schlafen wollte und den Schnee in vollen 
Zügen genoss, was die Besucher zumindest durch die 
Webkamera beobachten konnten.   

Erst in den Ferien haben wir die ersten Veranstaltun-
gen für die Öffentlichkeit organisiert, nämlich die sehr 
beliebten Tagesferien und Abendführungen. Ende August 
hatte der Weltraum-Zoo Veranstaltung bereits stattgefun-
den und die Saison verlief ganz normal. Die erfolgreichste 
Veranstaltung war einmal mehr der Gespenster-Zoo mit 
über 2.000 begeisterten Besuchern, die nach langer Zeit 
wieder kommen konnten. Im Herbst kam es erneut zu Ein-
schränkungen, sodass statt des Teufel-Zoos nur der 
Teufel-Pfad stattfindet hat, der ebenfalls ein großer Erfolg 
war. Wir bedankten uns bei den Besuchern für die ganz-
jährige Schirmherrschaft mit freiem Eintritt am Weih-
nachtstag.

Im Jahr 2021 gelang es uns in Zusammenarbeit mit 

unserem Gründer, der Statutarstadt Děčín, neue Toiletten 
für die Öffentlichkeit zu bauen, die aufgrund der wach-
senden Besucherzahlen des Zoos unbedingt erforderlich 
waren. Außerdem ist das letzte „Räudehaus“, also die 
alte Exposition für Großkatzen, verschwunden, 2022 
entsteht an ihrer Stelle eine neue, luftige Netzexposition, 
wieder für Großkatzen.

Die Tatsache, dass der Zoo geschlossen war, hatte 
auch ihre positiven Seiten, nämlich eine große Anzahl an 
Jungen, z. B. bei den Kängurus, beiden unseren Arten der 
Bergziegen, den Prevost-Hörnchen, Wasserschweinen 
und anderen. Nach zweijähriger Pause und dem Wieder-
aufbau der Ausstellung kehrte eine sehr beliebte Art, ein 
Paar eurasische Wölfe, zu uns zurück. Aber der berühm-
teste „Import“ war sicherlich ein männlicher Schopf-
makak aus Frankreich, der gleich nach seiner Ankunft be-
schloss, seine neue Heimat zu erkunden und nach Děčín 
ging. Zum Glück wurde er sehr schnell gefasst und es ist 
nur eine lustige Geschichte geblieben.

Auch im Jahr 2021 fuhr der Bus des Transportunter-
nehmens Děčín zum Zoo, im Mai und Juni an Woche-
nenden, an Feiertagen täglich, was unseren in der Saison 
völlig unzureichenden Parkplatz stark entlastet. Vielen 
Dank an alle, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder zu 
Fuß zu uns kommen. Leider ist unser Hügel nicht auf-
blasbar und wir werden den Parkplatz nicht auf Kosten 
des Waldes ausbauen.               

Das Jahr 2021 begann beängstigend, verlief aber am 
Ende ruhig, entspannt und was die Besucheranzahl und 
Finanzen betrifft, sehr erfolgreich. Ich glaube, dass die 
Pandemie langsam endet und wir zu unseren alten Ge-
wohnheiten zurückkehren werden. Wir haben große Pläne 
für 2022!

Abschließend möchte ich mich alljährlich bei unseren 
großartigen Mitarbeitern bedanken, die selbstlos sind 
und absolut Alles für unsere Tiere tun würden. Ich danke 
der Statutarstadt Děčín und dem Umweltministerium der 
Tschechischen Republik für die finanzielle Unterstützung, 
ohne die es wirklich nicht möglich gewesen wäre.
       

Kateřina Majerová
Direktorin

katerina.majerova@zoodecin.cz
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kočka divoká

Felis silvestris



SAVCI (MAMMALIA) stav 
k 1. 1. 2021

příchod
arrival/Ankunft

odchov
birth/Aufzucht

odchod
depart./Abgang

úhyn
death/Tod

stav 
k 31. 12. 2021

alpaka (Lama pacos) 1.2 0.2 1.4

hutie stromová (Capromys pilorides) RDB=LC 1.1 1.0 0.0.2 1.0.2 1.1

chápan středoamerický mexický (Ateles geoffroyi vellerosus) RDB=CR, CITES (II), EU(B) 1.3 1.3

jaguarundi (Herpailurus yagouaroundi) RDB=LC, CITES(I), EU(A) 1.1 1.1

jezevec lesní (Meles meles meles) 1.1 1.1

kapybara (Hydrochoerus hydrochaeris) RDB=LC 1.2 1.3.1 2.5.1

klokan rudokrký (Macropus rufogriseus) RDB=LC 2.3 1.0 2.1 0.1 2.1 3.2

klokánek králíkovitý (Bettonia pemicillata) EEP, RDB=CR, CITES(I), EA(A) 2.1 1.1 1.1 2.1

kočka divoká (Felis silvestris) CROH=KOH, RDB=VU, CITES(II), EU(A) 0.1 1.0 1.1

kočka rybářská (Prionailurus viverrinus) EEP, ISB, RDB=VU, CITES(II), EU(B) 1.2 1.0 0.2

koza šrouborohá (Capra falconeri heptneri) EEP, RDB=NT, CITES(I), EU(A) 3.3 2.0 5.3

kozorožec dagestánský (Capra caucasica cylindricornis) ESB, RDB=NT, CITES(II), EU(B) 0.3 0.3

kozorožec kavkazský (Capra caucasica) ESB, RDB=EN, CITES(II), EU(B) 4.4 1.1 5.5

kusu liščí (Trichosurus vulpecula) RDB=LC 1.1 1.1 1.0 0.1 1.1

kůň domácí - hucul (Equus caballus) 0.3 0.3

lemur vari červený (Varecia rubra) EEP, ISB, RDB=CR, CITES(I), EU(A) 2.2 2.0 4.2

liška obecná (Vulpes vulpes) RDB=LC 1.2 0.2 1.0

lvíček zlatohlavý (Leontopithecus chrysomelas) EEP, ISB, RDB=EN, CITES(I), EU(A) 1.1 0.1 0.1 1.1

makak chocholatý (Macaca nigra nigra) EEP, RDB=CR, CITES(II), EU(B) 3.3 1.0 0.1 0.1 4.3

mangabej černý (Lophocebus aterimus) ESB, RDB=NT, CITES(II), EU(B) 0.1 0.1

mangusta liščí (Cyncitis penicillata) RDB=LC 1.1 1.1

mara stepní (Dolichotis patagonum) RDB=NT 1.1 0.1 0.1 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 1.1 0.0.1 2.2.1 0.1

norek evropský (Mustela lutreola) EEP, RDB=CR 1.1 0.1 1.0

nutrie (Myocastor coypus) RDB=LC 1.2 1.2

osel domácí (Equus asinus) 1.4 1.0 1.0 1.4

outloň malý (Nycticebus pygmaeus) EEP, ISB, RDB=VU, CITES(I), EU(A) 2.1 2.0 0.1

ovce domácí - kamerunská (Ovis orientalis aries) 3.0 3.0

prase divoké (Sus scrofa) RDB=LC 1.2 0.0.4 0.0.1 1.2.3

10

SEZNAM ZVÍŘAT



alpaka
Lama pacos



stav 
k 1. 1. 2021

příchod
arrival/Ankunft

odchov
birth/Aufzucht

odchod
depart./Abgang

úhyn
death/Tod

stav 
k 31. 12. 2021

prase visajanské (Sus cebifrons negrinus) EEP, RDB=CR 1.1 1.1

psoun prériový (Cynomys ludovicianus) RDB=LC 3.5.13 0.0.4 3.5.17

rosomák sibiřský (Gulo gulo gulo) EEP, RDB=LC 0.1 0.1

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

1.2 0.1 1.1

sambar skvrnitý (Rusa alfredi) ESB, ISB, RDB=EN 1.3 0.1 0.1 0.1 1.4

takin indický (Budorcas taxicolor taxicolor) ESB, RDB=VU, CITES(II), EU(B) 1.2 1.2

tamarín žlutoruký (Saguinus midas) ESB, RDB=LC, CITES(II), EU(B) 1.1 0.0.1 1.1.1

tapír jihoamerický (Tapirus terrestris) EEP, RDB=VU, CITES(II), EU(B) 1.0 1.0

tur domácí - zebu zakrslý (Bos indicus) 1.2 0.1 1.1

urzon kanadský (Erethizon dorsatum) RDB=LC 0.1 1.0 1.1

veverka obecná (Sciurus vulgaris) CROH=OH, RDB=LC 1.0 1.0

veverka Prévostova (Callosciurus prevostii rafflesii) RDB=LC 2.1 1.3 2.3 1.1

vikuňa (Vicugna vicugna) EEP, ISB, RDB=LC, CITES(I), EU(A) 1.3 0.1 1.1 1.2

vlk eurasijský (Canis lupus lupus) EEP, CHOH=KOH, RDB=LC, CITES(II), EU(A) 0 1.1 1.1

vydra říční (Lutra lutra) EEP, CROH=SOH, RDB=NT, CITES(I), EU(A) 0.2 0.2

PTÁCI (AVES) stav 
k 1. 1. 2021

příchod
arrival/Ankunft

odchov
birth/Aufzucht

odchod
depart./Abgang

úhyn
death/Tod

stav 
k 31. 12. 2021 

ara arakanga (Ara macao) RDB=LC, CITES(I), EU(A) 0 2.0 2.0

ara vojenský (Ara militaris mexicana) ESB, ISB, RDB=VU, CITES(I), EU(A) 3.1 3.1

banánovec obecný (Musophaga violacea) ESB, RDB=LC 1.1 1.3.1 0.0.1 2.4

bažant bělochocholatý (Lophura leucomelanos hamiltonii) RDB=LC, EU(D) 0.1 0.1 0

bažant lesklý (Lophophorus impejanus) RDB=LC, CITES(I), EU(A) 1.2 0.1 0.1 1

bažant zlatý (Chrysolophus pictus) RDB=LC 1.1 1.1 0

berneška kanadská malá (Branta canadensis minima) RDB=LC 0.1 0.1 0

berneška rudokrká (Branta ruficollis) RDB=VU, CITES (II), EU(A) 0 2.2 1.2 1.0

čája obojková (Chauna torquata) RDB=LC 1.1 1.1

čáp bílý (Ciconia ciconia) CROH=OH, RDB=LC 1.1 1.1

čáp černý (Ciconia nigra) ESB, CROH=SOH, RDB=LC, CITES(II), EU(A) 2.1 1.0 1.1

čírka úzkozobá (Marmaronetta angustirostris) RDB=VU 0 3.2 1.0 2.2

drozd východní (Turdus hortulorum) RDB=LC 1.0 1.0 0

dudek chocholatý (Upupa epops) CROH=SOH, RDB=LC 0.0.1 0.0.1 0

hoko proměnlivý (Crax rubra) RDB=VU, CITES(III), EU(C) 1.1 1.1

holub chocholatý (Ocyphaps lophotes) RDB=LC 2.2.1 0.0.3 2.2.4

hrdlička senegalská (Spilopelia senegalensis) RDB=LC 1.1 0.0.3 1.1.3

jeřáb mandžuský (Grus japonensis) EEP, ISB, RDB=EN, CITES(I), EU(A) 1.1 0.1 1.0

jeřáb panenský (Anthropoides virgo) RDB=LC, CITES(II), EU(B) 1.1 1.0 1.0 1.1

kachna skvrnozobá (Anas poecilorhyncha poecilorhyncha) RDB=LC 1.1 0.1 1.0

kachnička karolínská (Aix sponsa) RDB=LC 0.1 0.1 0

12



takin indický

Budorcas taxicolor taxicolor
vlk eurasijský

Canis lupus lupus



stav 
k 1. 1. 2021

příchod
arrival/Ankunft

odchov
birth/Aufzucht

odchod
depart./Abgang

úhyn
death/Tod

stav 
k 31. 12. 2021 

kachnička mandarínská (Aix galericulata) RDB=LC 2.0 3.4 3.1 2.3

kachnička šedoboká (Calonetta leucophrys) RDB=LC 0 4.1 2.0 0.1 2.0

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 0.1 1.0

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 0.1 0.0.5 0.2.5 1.0

kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) CROH=SOH, RDB=LC 0.0.5 0.0.1 0.0.4

labuť koskoroba (Coscoroba coscoroba) RDB=LC, CITES(II), EU(B) 1.0 0.1 1.1

leskoptev tříbarvá (Lamprotornis superbus) RDB=LC 2.2 0.0.1 1.0.1 1.2

lžičák pestrý (Spatula clypeata) RDB=LC, CROH=SOH 0 4.2 0.1 4.1

majna Rothschildova (Leucopsar rothschildi) EEP, RDB=CR, CITES(I), EU(A) 1.1 1.1

medosavka modrolící (Entomyzon cyanotis) RDB=LC 1.0 1.0

nandu pampový (Rhea americana) RDB=NT, CITES(II), EU(B) 1.2 0.0.1 0.0.1 1.2

papoušek vlnkovaný (Melopsittacus undulatus) RDB=LC 5.5 5.5

páv korunkatý (Pavo cristatus) RDB=LC, CITES(III), EU(C) 2.3 0.1 2.2

pižmovka velká (Cairina moschata) RDB=LC, CITES(III), EU(C) 1.2 0.2 1.0

polák malý (Aythya nyroca) RDB=NT, EU(A), CROH=KOH) 0 1.1 1.0 0.1

poštolka obecná (Falco tinnunculus) RDB=LC, CITES(II), EU(A) 1.1 1.1

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

2.0 1.0 1.0

puštík bradatý (Strix nebulosa lapponica) RDB=LC, CITES(II), EU(A) 1.1 1.1

puštík obecný (Strix aluco) RDB=LC, CITES(II), EU(A) 0.0.3 0.0.3

rajka královská (Cicinnurus regius) ESB, RDB=LC, Cites(II), EU(B) 1.1 1.0 0.1

rajka spiráloocasá (Cicinnurus magnificus) RDB=LC, CITES(II), EU(B) 1.0 1.0

raroh velký (Falco cherrug) CROH=KOH, RDB=EN, CITES(II), EU(A) 1.1 1.1

satyr Temminckův (Tragopan temminckii) RDB=LC 0.1 0.1 0

sokol stěhovavý (Falco peregrinus) CROH=KOH, RDB=LC, CITES(I), EU(A) 2.0 0.1 1.0 0.1 1.0

sova pálená (Tyto alba) CROH=SOH, RDB=LC, CITES(II), EU(A) 0.2 1.0 0.1 1.1

sovice sněžní (Bubo scandiacus) RDB=VU, CITES(II), EU(A) 2.0 0.1 2.1

sýc rousný (Aegolius funereus) CROH=SOH, RDB=LC, CITES(II), EU(A) 1.1 1.1

sýček obecný (Athene noctua) CROH=SOH, RDB=LC, CITES(II), EU(A) 1.1.2 0.1 2.3

včelojed lesní (Pernis apivorus) CROH=SOH, RDB=LC, CITES(II), EU(A) 0.0.1 0.0.1

výr velký (Bubo bubo) CROH=OH, RDB=LC, CITES(II), EU(A) 1.1.3 1.1.3

výr virginský (Bubo virginianus) RDB=LC, CITES(II), EU(B) 1.0 1.0 2.0

zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) RDB=LC, CROH=SOH 0 3.3 3.3
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PLAZI (REPTILIA) stav 
k 1. 1. 2021

příchod
arrival/Ankunft

odchov
birth/Aufzucht

odchod
depart./Abgang

úhyn
death/Tod

stav 
k 31. 12. 2021 

agama kočinčinská (Physignathus cocincinus) ED(D), RDB=VU 1.0 1.0

bazilišek páskovaný (Basiliscus vittatus) RDB=LC 0.1 0.1 0

gekon obrovský (Gecko gecko) 1.0 1.0

gekončík noční (Eublepharis macularius) 1.2 1.2 0

hroznýšovec kubánský (Chilabothrus angulifer) ESB, RDB=NT, CITES (II), EU(B) 2.1 0.0.6 0.0.6 2.1

chameleon jemenský (Chamaeleo calyptratus) RDB=LC, CITES(II), EU(B) 1.1 1.1

krajta královská (Python regius) RDB=LC,CITES(II), EU(B) 0.0.2 2.0 2.0.2

leguán kubánský (Cyclura nubila nubila) ISB, RDB=VU, CITES(I), EU(A) 1.1 1.1

užovka červená (Panthenophis guttatus) RDB=LC 1.1 1.1

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

želva nádherná (Trachemys scripta elegans) RDB=LC 0.0.6 0.0.6

želva pardálí (Stigmochelys pardalis) RDB=LC, CITES(II), EU(B) 3.1 3.1 0

OBOJŽIVELNÍCI (AMPHIBIA) stav 
k 1. 1. 2021

příchod
arrival/Ankunft

odchov
birth/Aufzucht

odchod
depart./Abgang

úhyn
death/Tod

stav 
k 31. 12. 2021 

mlok skvrnitý (Salamandra salamandra) CROH=SOH, RDB=LC  0.0.2 0.0.2

ropucha obecná (Bufo bufo) CROH=OH, RDB=LC 5.5 5.5

skokan hnědý (Rana temporaria) RDB=LC  0.0.3 0.0.3

RYBY (PISCES) stav 
k 1. 1. 2021

příchod
arrival/Ankunft

odchov
birth/Aufzucht

odchod
depart./Abgang

úhyn
death/Tod

stav 
k 31. 12. 2021 

bodlok běloprsý (Acanthurus leucosternon)  1 1

bodlok Desjardinův (Zebrasoma desjardinii) 1 1

bodlok fialový (Zebrasoma xanthurum) 1 1

bodlok hnědý (Zebrasoma scopas) 2 2

bodlok pestrý (Paracanthurus hepatus) 2 1 1

bodlok plachtonoš (Zebrasoma veliferum) 1 1

bodlok tominský (Ctemochaetus tominiensis)  1 1

bodlok zlatolemý (Acanthurus nigricans) 1 1

bodlok žlutoploutvý (Acanthurus xanthopterus) 1 1

bodlok žlutý (Zebrasoma flavescens) 1 1

bradáč broskvový (Pseudonthis dispar) 0 3 1 2

bradáč šupinoploutvý (Pseudanthias squamipinis) 10 5 5

havýš rohatý (Lactoria cornuta) 0 1 1

ježík hnědý (Diodon holocanthus) 1 1

PARYBY (CHONDRITHYES) stav 
k 1. 1. 2021

příchod
arrival/Ankunft

odchov
birth/Aufzucht

odchod
depart./Abgang

úhyn
death/Tod

stav 
k 31. 12. 2021 

trnucha skvrnitá (Potamotrygon motoro)  0.1 0.1
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veverka Prévostova

Callosciurus prevostii



stav 
k 1. 1. 2021

příchod
arrival/Ankunft

odchov
birth/Aufzucht

odchod
depart./Abgang

úhyn
death/Tod

stav 
k 31. 12. 2021 

keříčkovec žabí (Clarias batrac) 1 0 1

klaun očkatý (Amphiprion ocellaris) 1.1.9 1.1.9

klaun ostnitý (Premnas biaculeatus) 1 1

klaun tmavý (Amphiprion melanopus) 1 1

klaun uzdičkatý (Amphiprion frenatus) 1 1

klipka hrotcová (Heniochus acuminatus) 2 2

kněžík kanáří (Halichoeres chrysus) 0 1 1

komorník černoocasý (Dascyllus melanurus) 1 2 3

králíčkovec tečkovaný (Siganus stellatus) 1 1

králíčkovec vznešený (Siganus magnificus) 1 1

parmovec příčnopruhý (Sphaeamia nematoptera) 3 2 1

parmovec skvělý (Pterapogon kauderni) 1 1

perutýn ohnivý (Pterois volitans) 0 2 2

ploskozubec Quoyův (Scarus quoyi) 0 1 1

pomčík trnonoš (Centropyge acanthops) 0 1 1

pomec prstenčitý (Pomacanthus annularis) 1 1

sapín dvoubarevný (Chromis dimidiata) 1 1 0

sapín zelený (Chromis viridis) 10 1 9

sapínek Springerův (Chrysiptera springeri) 1 1 0

sapínek zlatoocasý (Chrysiptera parasema) 2 2

sapínek žlutomodrý (Chrisiptera hemicyanea) 4 4 2 6

slizoun běžný (Meiacanthus grammistes) 0 1 1

zobec obecný (Chelmon rostratus) 1 1

BEZOBRATLÍ (INVERTEBRATA) stav 
k 1. 1. 2021

příchod
arrival/Ankunft

odchov
birth/Aufzucht

odchod
depart./Abgang

úhyn
death/Tod

stav 
k 31. 12. 2021 

bičovec tyčkovitý (Euphrynichus bacillifer) 0 6 1 5

hadice (Ophiothela mirabilis)  1 1

hadice proužkatá (Ophiolepis superba) 1 1

hvězdice Linckova (Protoreaster linckii) 1 1 1 1

ježovka diadémová (Diadema setosum) 4 4

ježovka kulovitá (Mespilia globulus) 1 1 0

ježovka křehká (Tripneusteus gratilla) 1 2 1 2

krevetka pruhovaná (Lysmata amboinensis) 3 3 1 5

sklípkan bělopýřitý (Brachypelma albopilosa) CITES=II, EU(B), RDB=LC 0.1 0.1

sklípkan Emiliin (Brachypelma emilia) RDB=LC, CITES(II), EU(B) 0.0.1 0.0.1

sklípkan růžový (Grammostola rosea) RDB=LC, CITES(II), EU(B) 0 0.1 0.1

sklípkan Smithův (Brachypelma smithi) RDB=NT, CITES=II, EU(B) 0.1 0.1 0

17



sambar skvrnitý

Rusa alfredi



Druhy zvířat zapsaných v Evropských záchovných programech (EEP)
European endangered species programmes (EEP)
druhy/species.............. 28
jedinci/specimens.......... 80

1,0    Jeřáb mandžuský (Grus japonensis)
1,0    Kakadu žlutolící sumbský (Cacatua sulphurea citrinocristata) 
2,1    Klokánek králíkovitý (Bettongia penicillata)
0,2    Kočka rybářská (Prionailurus viverrinus)
5,3    Koza šrouborohá (Capra falconeri heptneri)
0,3    Kozorožec dagestánský (Capra caucasica cylindricornis)
5,5    Kozorožec kavkazský (Capra caucasica)
4,2    Lemur vari červený (Varecia rubra)
1,1    Lvíček zlatohlavý (Leontopithecus chrysomelas)
1,1    Majna Rothschildova (Leucopsar rothschildi)
4,3    Makak chocholatý (Macaca nigra nigra)
0,1    Mangabej černý (Lophocebus aterrimus)
1,1    Margay (Leopardus wiedii)
1,1    Mravenečník velký (Myrmecophaga tridactyla)
1,0    Norek evropský (Mustela lutreola)
0,1    Outloň malý (Nycticebus pygmaeus)
1,1    Prase visajanské (Sus cebifrons negrinus)
0,1    Rajka královská (Cicinnurus regius)
0,1    Rosomák (Gulo gulo gulo)
1,4    Sambar skvrnitý (Rusa alfredi)
2,1    Sovice sněžní (Bubo scandiacus)
1,2    Takin indický (Budorcas taxicolor taxicolor)
1,1,1 Tamarín žlutoruký (Saquinus midas) 
1,0    Tapír jihoamerický (Tapirus terrestris)
1,2    Vikuňa (Vicugna vicugna)
1,1    Vlk eurasijský (Canis lupus lupus)
0,2    Vydra říční (Lutra lutra)
2,0    Želva annámská (Mauremys annamensis))

Druhy zvířat zapsaných v evropských plemenných knihách 
(ESB)/European studbook animals (ESB)
druhy/species............... 7 
jedinci/specimens.......... 20

3,1    Ara vojenský (Ara militaris mexicana)
2,4    Banánovec obecný (Musophaga violacea)
1,1    Čáp černý (Ciconia nigra)
2,1    Hroznýšovec kubánský (Chilabothrus angulifer)
1,1    Korunáč Sclaterův (Goura sclaterii)
1,0    Medvěd kamčatský (Ursus arctos beringianus)
1,1    Rys ostrovid karpatský (Lynx lynx carpathicus)

Druhy zvířat zapsaných v mezinárodních plemenných knihách 
(ISB)/ International studbook animals (ISB)
druhy/species............... 10
jedinci/specimens.......... 28

3,1  Ara vojenský (Ara militaris mexicana)
1,0  Jeřáb mandžuský (Grus japonensis)
0,2  Kočka rybářská (Prionailurus viverrinus)
1,1  Korunáč Sclaterův (Goura sclaterii)
4,2  Lemur vari červený (Varecia rubra)
1,1  Lvíček zlatohlavý (Leontopithecus chrysomelas)
1,1  Mravenečník velký (Myrmecophaga tridactyla)
0,1  Outloň malý (Nycticebus pygmaeus)
1,4  Sambar skvrnitý (Rusa alfredi)
1,2  Vikuňa (Vicugna vicugna)

Druhy zvířat zapsaných v Červeném seznamu IUCN/
Red Data Book of IUCN
druhy/species............... 107
jedinci/specimens.......... 322

2,0    Ara arakanga (Ara macao)
1,0    Agama kočinčinská (Physignathus cocincinus)
3,1    Ara vojenský (Ara militaris mexicana)
1,0    Bažant lesklý (Lophophorus impejanus)
2,4    Banánovec obecný (Musophaga violacea)
1,0    Berneška rudokrká (Branta ruficollis)
1,1    Čája obojková (Chauna torquata)
1,1    Čáp bílý (Ciconia ciconia)
1,1    Čáp černý (Ciconia nigra)
2,2    Čírka úzkozobá (Marmaronetta angustirostris)
1,0    Gekon obrovský (Gekko gecko)
1,1    Hoko proměnlivý (Crax rubra)
2,2,4 Holub chocholatý (Ocyphaps lophotes)
1,1,3 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)
1,0    Jeřáb mandžuský (Grus japonensis)
1,1    Jeřáb panenský (Anthropoides virgo)
1,1    Jezevec lesní (Meles meles meles)
1,0    Kachna skvrnozobá (Anas poecilorhyncha poecilorhyncha)
2,3    Kachnička mandarínská (Aix galericulata)
2,0    Kachnička šedoboká (Callonetta leucophrys)
2,0    Kakadu brýlový (Cacatua ophthalmica)
1,0    Kakadu žlutolící sumbský (Cacatua sulphurea citrinocristata)
0,0,2 Káně lesní (Buteo buteo)
2,5,1 Kapybara (Hydrochoerus hydrochaeris)
3,2    Klokan rudokrký (Macropus rufogriseus)
2,1    Klokánek králíkovitý (Bettongia penicillata)
1,1    Kočka divoká (Felis silvestris)
0,2    Kočka rybářská (Prionailurus viverrinus)
1,1    Korunáč Sclaterův (Goura sclaterii)
5,3    Koza šrouborohá (Capra falconeri heptneri)
0,3    Kozorožec dagestánský (Capra caucasica cylindricornis)
5,5    Kozorožec kavkazský (Capra caucasica)
2,0,2 Krajta královská (Python regius)
1,1    Krkavec velký (Corvus corax)
1,0    Křepelka korunkatá (Rollulus rouloul)
1,1    Kusu liščí (Trichosurus vulpecula)
0,0,4 Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax)
1,1    Labuť koskoroba (Coscoroba coscoroba)
1,1    Leguán kubánský (Cyclura nubila nubila)
4,2    Lemur vari červený (Varecia rubra)
1,2    Leskoptev tříbarvá (Lamprotornis superbus)
1,0    Liška obecná (Vulpes vulpes)
1,1    Lvíček zlatohlavý (Leontopithecus chrysomelas)
4,1    Lžičák pestrý (Spatula clypeata)
1,1    Majna Rothschildova (Leucopsar rothschildi)
4,3    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)
1,0    Norek evropský (Mustela lutreola)
1,2    Nutrie (Myocastor coypus)
0,1    Outloň malý (Nycticebus pygmaeus)

CHOVANÁ ZVÍŘATA K 31. 12. 2021 / CENSUS OF ANIMALS BY 31. 12. 2021 Druhů / Species Jedinců / Specimens

bezobratlí (Invertebrates) 10 22

ryby (Pisces) 36 70

obojživelníci (Amphibians) 3 15

plazi (Reptiles) 11 26

ptáci (Birds) 50 135

savci (Mammals) 47 163

CELKEM (Total) 157 431
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sklípkan Emiliin

Brachypelma emilia



5,5    Papoušek vlnkovaný (Melopsittacus undulatus)
2,2    Páv korunkatý (Pavo cristatus)
1,0    Pižmovka velká (Cairina moschata)
0,1    Polák malý (Aythya nyroca)
1,1    Poštolka obecná (Falco tinnunculus)
1,2,3 Prase divoké (Sus scrofa)
1,1    Prase visajánské (Sus cebifrons negrinus)
3,5,17 Psoun prériový (Cynomys ludovicianus)
1,0    Puštík bělavý středoevropský (Strix uralensis macroura)
1,1    Puštík bradatý (Strix nebulosa lapponica)
0,0,3 Puštík obecný (Strix aluco)
0,1    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 (Gulo gulo gulo)
1,1    Rys ostrovid karpatský (Lynx lynx carpathicus)
1,4    Sambar skvrnitý (Rusa alfredi)
0,1    Sklípkan bělopýřitý (Brachypelma albopilosa)
0,0,1 Sklípkan Emiliin (Brachypelma emilia)
0,0,3 Skokan hnědý (Rana temporaria)
1,0    Sokol stěhovavý (Falco peregrinus)
1,1    Sova pálená (Tyto alba)
2,1    Sovice sněžní (Bubo scandiacus)
1,1    Sýc rousný (Aegolius funereus)
2,3    Sýček obecný (Athene noctua)
1,2    Takin indický (Budorcas taxicolor taxicolor)
1,1,1 Tamarín žlutoruký (Saguinus midas)
1,0    Tapír jihoamerický (Tapirus terrestris)
1,1    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    Veverka Prévostova (Callosciurus prevostii rafflesii)
1,2    Vikuňa (Vicugna vicugna)

1,1    Vlk eurasijský (Canis lupus lupus)
0,2    Vydra říční (Lutra lutra)
1,1,3 Výr velký (Bubo bubo)
2,0    Výr virginský (Bubo virginianus)
1,1    Zmije obecná (Vipera berus)
3,3    Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina)
2,0    Želva annámská (Mauremys annamensis)
0,0,6 Želva nádherná (Trachemys scripta elegans)

Ohrožené druhy fauny ČR/Native fauna endangered species
druhy/species............... 23
jedinci/specimens.......... 64

1,1    Čáp bílý (Ciconia ciconia)
1,1    Čáp černý (Ciconia nigra)
1,1    Kočka divoká (Felis silvestris)
0,0,4 Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax)
1,1    Krkavec velký (Corvus corax)
4,1    Lžičák pestrý (Spatula clypeata)
0,0,2 Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra)
0,1    Polák malý (Aythya nyroca)
1,0    Puštík bělavý středoevropský (Strix uralensis macroura)
1,1    Raroh velký (Falco cherrug)
5,5    Ropucha obecná (Bufo bufo)
1,1    Rys ostrovid karpatský (Lynx lynx carpathicus)
1,0    Sokol stěhovavý (Falco peregrinus)
1,1    Sova pálená (Tyto alba)
1,1    Sýc rousný (Aegolius funereus)
2,3    Sýček obecný (Athene noctua)
0,0,1 Včelojed lesní (Pernis apivorus)
1,0    Veverka obecná (Sciurus vulgaris)
1,1    Vlk eurasijský (Canis lupus lupus)
1,1,3 Výr velký (Bubo bubo)
0,2    Vydra říční (Lutra lutra)
1,1    Zmije obecná (Vipera berus)
3,3    Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina)

FINANČNÍ HODNOTA ZVÍŘAT

stav k 1. 1. 2021 611.843,40 Kč

stav k 31. 12. 2021 581 243,40 Kč

FINANČNÍ HODNOTA DEPONOVANÝCH ZVÍŘAT

deponace ze zoo 38.500 Kč 

deponace do zoo 920.500 Kč 

VETERINÁRNÍ ČINNOST
VETERINÁRNÍ ČINNOSTVETERINÁRNÍ ČINNOST

VETERINÁRNÍ ČINNOST Počet 

Anestezie foukačkou 55

Aplikace 23

Aplikace čipu 6

Aplikace foukačkou stádu 5

Euthanasie 4

Individuální odčervení 32

Kancelářská práce 4

Klinické vyšetření 20

Kontrola zdravotního stavu 19

Laboratorní vyšetření jiné 5

Laboratorní vyšetření krve 10

VETERINÁRNÍ ČINNOST Počet 

Laboratorní vyšetření trusu 143

Odčervení skupin 7

Odběr vzorků 13

Ošetření chrupu 3

Ošetření paznehtů 44

Ošetření zvířete v anestezii 4

Pitva 4

RTG 3

USG 2

Vakcinace foukačkou 13

Vakcinace individuální 44
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psoun prériový

Cynomys ludovicianus



Rok 2021 byl z pohledu dění na zooúseku rokem 
klidným a poměrně úspěšným. Narodilo se a vylíhlo 
přes padesát mláďat a některé odchovy lze označit 
za poměrně chovatelsky cenné. Nebyla otevřena 
žádná nová, ani zrušena žádná expozice, pouze na 
sklonku roku došlo k dlouho očekávané demolici 
starého pavilonu šelem, který už byl ovšem několik 
let kvůli špatnému technickému stavu neobsazen. 
Na jeho místě v budoucnu vyroste nová moderní ex-
pozice pro levharty mandžuské. Druhová skladba zví-
řat zůstala víceméně stejná, pouze u ptáků byl úby-
tek některých jedinců i druhů bohužel rapidnější. Již 
několik let se totiž potýkáme s vážnými problémy 
způsobenými predací ze strany volně žijících šelem a 
ptáků v zoo a ani v loňském roce se nám nepodařilo 
tento stav úplně eliminovat. Za jedinou noc jsme při-
šli o takřka všechny ptáky, chované v areálu takzvané 
bažantnice, konkrétně o celou chovnou skupinu ba-
žantů zlatých (Chrysolophus pictus), samici satyra 
Teminckova (Tragopan temminckii), samici bažanta 
lesklého (Lophophorus impejanus) a v průběhu roku 
o několik dalších jedinců ptáků chovaných napříč ce-
lým areálem zoo. V mnoha expozicích proto byly vy-
tvořeny dvojité stěny, které brání šelmám útočit přes 
pletivo, celý výběh kolem rybníčku, kde chováme ně-
kolik druhů kachen, byl obehnán elektrickým ohrad-
níkem, a do budoucna bychom rádi zabezpečili 
všechny voliéry tak, aby už k ohrožení ptáků šelmami 
nemohlo dojít. 

Na začátku června jsme z Francie z CERZA Zoo – 
Lisieux dovezli dlouho očekávaného samce makaka 
chocholatého (Macaca nigra). Chov tohoto druhu opi-
ce má v naší zoo dlouhou tradici, a proto jsme velmi 
rádi, že se v prosinci po několika letech opět narodilo 
mládě. Jeho matkou však byla nejstarší samice naší 
skupiny, která již zřejmě neměla dostatek mléka a 
mládě po několika dnech uhynulo. Druhá chovná sa-
mice je však dle všeho také březí, takže doufáme, že 
u ní se již odchov podaří. Dva samečci se narodili v 
dubnu u vari červených (Varecia rubra). Po odchovu 
byla chovné samici aplikována hormonální antikon-
cepce ve formě podkožního čipu, protože jsme do-
stali doporučení koordinátora EEP dále náš lemuří 
pár nemnožit. Jedno mládě se narodilo také páru ta-
marínů žlutorukých (Sanguinus midas). Uhynuli oba 
samci outloně malého (Nycticebus pygmaeus), u 
obou shodně pitva prokázala chronický zánět ledvin 
– glomerulonefriditu s výraznou fibrotizací a mírnou 

mononukleární infiltrací. Obdobnými problémy trpěla 
i samice, tu se však za pomocí antibiotik a vitamínů 
podařilo zachránit. V současné době čekáme na se-
stavení nového chovného páru.

Největší událostí na úseku šelem za loňský rok byl 
určitě návrat vlků, kdy byl do zrekonstruovaného vý-
běhu dovezen ze Zoo Plzeň sourozenecký pár vlka 
eurasijského (Canis lupus lupus). V březnu odešel 
do soukromého chovu samec kočky rybářské (Prio-
nailurus viverrinus). V našem chovu tak tedy zůstaly 
dvě samice – chovná kočka a její dcera z posledního 
vrhu. K soukromému chovateli odešla také roční sa-
mička r ysa ostrovida (Lynx lynx). Rysy jsme v roce 
2021 množit nemohli, samci byl proto aplikován anti-
koncepční čip. Smůla dál provází náš chov norků ev-
ropských (Mustela lutreola), po spojení v době říje 
nový samec z německého Euronerz parku samici za-
kousl a máme tak tedy opět pouze jeden kus čekající 
na dopárování. V říjnu přišel ke staré samici kočky di-
voké ze Zoo Jihlava samec, samice však byla před 
spojením vykastrována. Uhynuli dva velmi staří sam-
ci lišky obecné (Vulpes vulpes), takže ve výběhu již 
dožívá pouze poslední jedinec, do budoucna už v cho-
vu lišek pokračovat nebudeme a jejich výběh bude 
zrekonstruován a bude sloužit jako odstavná plocha 
/ krmný dvorek pro rysy ostrovidy.

Ve skupině kozorožců kavkazských (Capra cau-
casica) i koz šrouborohých (Capra falconeri) se letos 
podařilo odchovat po dvou mláďatech – u kozorožců 
sameček a samička, u koz dva samečci. U kozorožců 
dagestánských (Capra cylindricornis) čekáme na re-
konstrukci ne příliš pevného oplocení výběhu, která 
by měla proběhnout v roce 2022 a pak už bychom 
rádi k našim kozám dovezli chovného kozla. I po pře-
chodu na kvalitnější granule značky Granovit stále 
nejsou dobré výsledky rozborů krevních vzorků od 
těchto horských koz, které stále vykazují disbalanci 
fosforu a vápníku a některé další nedostatky, takže 
do budoucna se otázkou krmení budeme ještě mu-
set zabývat. U kozorožců kavkazských jsme započali 
s výstavbou odchytového dvorku navazujícího na 
vnitřní ubikaci, který nám v budoucnu usnadní práci 
při odchytu zvířat pro veterinární úkony a transpor t 
zvířat. Poměrně dramatický byl rok 2021 ve skupině 

PRIMÁTI
KOPYTNÍCI

ŠELMY
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bičovec tyčkovitý

Euphrynichus bacillifer



muflonů (Ovis aries musimon). Nejprve jsme dovezli 
z expozice Lesů hl. města Prahy nový pár, posléze 
krátce na to uhynul starý chovný samec a v květnu se 
narodilo jedno mládě. Na podzim pak během několi-
ka dnů uhynula až na jednu samici celá skupina na 
následky zánětu trávícího traktu, zřejmě způsobe-
ného bakteriální infekcí. Ve vzorku stěru ze střev, pro-
vedeném při pitvě, však nebyly žádné patogeny prů-
kazně zjištěny. V únoru se narodila samička sambara 
skvrnitého (Rusa alfredi), v červnu se pak naše sku-
pina těchto vzácných jelenů rozrostla o novou chov-
nou samici, která k nám přišla z Německa. Problémy 
provázely porod staré samice lamy vikuni (Vicugna 
vicugna), mládě bylo v děloze přetočené a matka ho 
nebyla schopna porodit. Mládě jsme vytáhli již mrtvé 
a samice uhynula několik dní na to, zřejmě na ná-
sledky sepse nebo vnitřního poranění. Naopak ve 
skupince lam alpak (Lama pacos) jsme se konečně 
dočkali dvou mláďat. Čtyři selátka vrhla i bachyně 
prasete divokého (Sus scrofa). Na jaře byl pro vleklé 
zdravotní problémy utracen starý samec osla domá-
cího (Equus asinus), kterého nahradil mladý hřebec, 
přivezený ze Zoo Ostrava.

Velmi úspěšný byl rok u veverek Prévostových (Ca-
llosciurus prevostii), od kterých jsme odchovali hned 
čtyři mláďata ve dvou vrzích. Jsme tak v současné do-
bě jediná zahrada UCSZOO, která tento krásný druh 
hlodavce množí. Pět mláďat se narodilo i ve skupině 
kapybar vodních (Hydrochoerus hydrochaeris). V 
květnu se narodila dvě mláďata hutie kubánské (Ca-
promys pilorides), bohužel obě mláďata zřejmě padla 
za oběť predátorům. V prosinci jsme pak ze Zoo Jihla-
va přivezli nového chovného samcem hutie a taktéž v 
prosinci přišel i nový chovný samec ursona kanad-
ského (Erethizon dorsatum) ze Zoo Hoyerswerda. 
Velmi se dařilo skupině psounů prériových (Cynomys 
ludovicianus), kteří kromě své expozice osídlili také 
výběh kapybar a narodilo se u nich několik mláďat.

V březnu uhynula samice kusu liščího (Trichosu-
rus vulpecula), u které se ani přes léčbu nepodařilo 
vyléčit chronický zánět ledvin, který vedl k jejich de-
generaci. V květnu jsme dovezli mladou samičku 
z německého Neuwiedu, takže doufáme, že letos se 
nám již tento druh nočního vačnatce podaří rozmno-
žit. Tří mláďat jsme se dočkali od klokanů rudokrkých 
(Macropus rufogriseus), jeden sameček však byl bě-
hem roku utracen pro komplikovanou zlomeninu če-
listi a uhynul i chovný samec, kterého na podzim na-
hradil nový ze soukromého chovu. Dvě mláďata měli 
také klokánci králíkovití (Bettongia penicillata).

Jak jsem již zmínil v úvodu, největší starost nám 
na úseku ptáků dělaly volně žijící šelmy. Za oběť jim 
padla třeba i samice jeřába mandžuského (Grus ja-
ponensis), puštík bělavý (Strix aluco), samice sokola 
stěhovavého (Falco peregrinus) a mnoho kachen 
obývajících rybníček u správní budovy. Ale i na ptačím 
úseku lze bezesporu najít pozitivní události. Podařilo 
se znovu rozmnožit jeřáby panenské (Grus virgo), 
kteří odchovali jedno mládě, několik holubů chocho-
latých (Ocyphaps lophotes) a hrdliček senegalských 
(Streptopelia senegalensis). Hned čtyři mláďata se 
podařilo odchovat od banánovců fialových (Muso-
phaga violacea). Tento odchov musel probíhat se zá-
sahem chovatelů a více se o něm dočtete v samo-
statném článku zoologa. Podařilo se nám dopárovat 
samce labutě koskoroby (Coscoroba coscoroba), 
mladá samice k nám přišla z německého Bernburgu, 
do lépe zabezpečeného výběhu u r ybníčku jsme ze 
Zoo Praha dovezli velkou skupinu kachen čtyř druhů 
– čírky úzkozobé (Marmaronetta angustirostris), lži-
čáky pestré (Spatula clypeata), zrzohlávky rudozobé 
(Netta rufina) a kachničky mandarínské (Aix galericu-
lata). Ze zabaveného soukromého chovu jsme získali 
dva samce ary arakangy (Ara macao), kteří nahradili 
ve voliéře starého samce ary vojenského (Ara milita-
ris), kter ý byl deponován soukromému chovateli. 
Chov sov jsme rozšířili o druhého samce výra virgin-
ského (Bubo virginianus) a také o druhý pár sýčků 
obecných (Athene noctua). Nezdary dál provází náš 
chov rajek, samec rajky královské (Cicinnurus regi-
us) uhynul, aniž by samice, která v roce 2020 snesla 
dvě neoplozené snůšky, znovu zahnízdila. V chovu 
nám tedy zůstali jen samice rajky královské a samec 
rajky spiráloocasé (Cicinnurus magnificus).

Akvarijní a terarijní expozice na Teplické ulici 
nezaznamenala podstatnější změny. Do soukromých 
chovů jsme deponovali želvu uhlířskou (Chelonoidis 
carbonaria) i díky pomoci paní Velenské i celou sku-
pinu želv pardálích (Stigmochelys pardalis). Bohužel 
covidová situace i další nepříznivé faktory prozatím 
zbrzdily plánované úpravy někter ých terárií, které 
hodláme osadit kvalitnějšími UV výbojkami, aby vy-
hovovala požadavkům i náročnějších a návštěvnicky 
atraktivnějších druhů plazů.

Petr Haberland
vrchní chovatel

haberland@zoodecin.cz
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Roční pár banánovců obecných jsme deponovali 
od soukromého chovatele v roce 2020. Ptáky jsme 
umístili do společné voliéry s korunáči Sclaterovými. 
Ptáci se z počátku vůbec nerušili, holubi pobývali na 
zemi a banánovci se zdržovali hlavně ve vrchním pat-
ře voliéry. Korunáči byli již dospělí a po roce dospěli 
i banánovci. Proto jsme umístili do vnitřní voliéry o-
bou druhům hnízdní podložky i pletená hnízda z pedi-
gu.

Z jara začaly oba pár y nosit hnízdní materiál na 
hnízda. V té době se však zvýšila agresivita koruná-
čů, kteří začali banánovce napadat a nedovolili jim 
zahnízdit, takže samice banánovce snesla jedno vej-
ce volně na dno expozice. Proto jsme se rozhodli ko-
runáče přemístit do jiné voliéry a původní nechat ce-
lou k dispozici pouze banánovcům. Další snůška se 
opakovala za měsíc, samice opět snesla pouze jedno 
vejce, které se však ukázalo jako neoplozené. Do zoo 
jsme dostali jeden kontejner vyřezaného bambusu, 
který jsme použili z části jako okus a zbytek jako de-
koraci do různých expozic a velkou část jsme porůznu 
rozmístili právě do expozice banánovců. V tomto im-
provizovaném houští se ptákům velmi líbilo a bylo na 
nich vidět, že v brzké době dojde k další snůšce.

Při třetím hnízdění jsme se již dočkali prvního mlá-
děte. Výhodou bylo, že jsme mohli pozorovat z okna 
kanceláře dalekohledem, jak se rodičovský pár vzor-
ně stará o svého potomka. Chovnému páru se po ce-
lou dobu jídelníček nezměnil, dostávali Beo granule a 

měkké ovoce (banán, hruška, jablko atd.), krmný 
hmyz i v této době ptáci odmítali.

Je známo, že mláďata banánovců opouštějí hnízdo 
dříve, než jsou plně letu schopná, a pohybují se ve 
větvích nebo na zemi v blízkosti hnízda a rodiče je 
stále krmí. Stejně to probíhalo i při našem odchovu. 
Brzy ráno jsme našli mládě částečně opeřené sedět 
ve větvích bambusu a v odpoledních hodinách bylo již 
na zemi v rohu expozice, kam ho rodiče létali krmit. 
Druhý den ráno jsme však našli mládě mrtvé s masiv-
ním poraněním hlavy, způsobeným dospělými ptáky. 
Začali jsme pátrat, co by mohlo být příčinou zabití 
mláděte, a po konzultacích s kolegy z jiných zoo i pri-
vátními chovateli jsme si byli víceméně jistí, že zraně-
ní mláděti způsobil samec, který začal opět tokat a 
chtěl znovu hnízdit.

Po měsíci opravdu ptáci měli další snůšku, ve kte-
ré byla tentokrát dvě vejce a z obou se po pětadvaceti 
dnech vylíhla mláďata, která výborně prospívala a 
rychle rostla. A co dál? Z obavy, že odchov dopadne 
stejně jako ten minulý – tj. úhynem mláďat, rozhodli 
jsme se, že mláďata odebereme ihned po jejich opuš-
tění hnízda. Od tohoto kroku nás sice jiní chovatelé 
odrazovali s tím, že mláďata již budou silně fixována 
na rodiče a bude tak velmi těžké je naučit přijímat pot-
ravu z rukou ošetřovatelů. 

Soustavně jsme tedy kontrolovali hnízdo a čekali, 
kdy starší mládě opustí hnízdo. Ihned po vylétnutí 
jsme tedy mládě odebrali a k našemu překvapení 
začalo mládě takřka okamžitě přijímat potravu – 
kousky ovoce a vodou nasáklé Beo granule. Mladý 
banánovec byl v neustálém kontaktu s chovatelkou, 
která jej měla v přípravně krmiv na pracovním stole 
na improvizovaném bidýlku. V okamžiku, kdy bylo 
mládě hladové a začalo žadonit o potravu, bylo 
nakrmeno ad libitum. Druhé mládě opustilo hnízdo 
dva dny po prvním a bylo též odebráno.

Za pouhý týden mláďata přeskakovala z bidla na 
bidlo a začala zkoumat okolí přípravny a v té době 
jsme také zaznamenali první pokusy o samostatný 
příjem potravy. Proto jsme se rozhodli dát obě ptáča-
ta do klece, kde měla možnost samostatného přijmu 
krmení. I přesto je ale ještě dva týdny chodili chovate-
lé přikrmovat z ruky.

Přestože došlo z naší strany k zásahu do odchovu 
a mláďata byla krmena ručně, ptáci nikdy úplně ne-
zkrotli a časem se začali chovat zcela divoce.    

Roman Řehák
vedoucí technického 

úseku a zoolog
zoolog@zoodecin.cz            

ÚSPĚŠNÝ ODCHOV BANÁNOVCE
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EEP - KOČKA RYBÁŘSKÁ
  V  r á m c i  p r o -

gramu EEP bylo na 
konci roku 2021 evi-
dováno 62 jedinců 
(28.34) ve 31 ins-
titucích, které jsou 
účastníky programu. 
Dalších 20 jedinců 
(9.11) je dočasně de-
ponováno v 11 insti-
tucích, které nejsou 
členy EAZA. Tito je-

dinci 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. 

Rok 2021 nebyl v rámci programu příliš úspěš-
ným. Mimo jiné byl ovlivněn covidovými restrikcemi 
i vystoupením Velké Británie z EU. To ovlivnilo rozpoč-
ty institucí a možnosti transferů zvířat. Většina dopo-
ručení pro rok 2021 nebylo možné realizovat. Něko-
lik institucí projevilo zájem přidat se k programu, ale 
covidová situace je donutila jejich plány pozměnit. 
Navzdory očekávanému mírnému růstu populace dle 
programu PMx (Reproduction planning), došlo k její-
mu poklesu, neboť bylo odchováno pouze jedno mlá-
dě (0.1) v Novosibirsku a 10 jedinců uhynulo. V ostat-
ních institucích, které měly doporučení, se bohužel 
odchovy nezdařily.  

Ačkoli je populace koček rybářských pocházejících 
ze Srí Lanky zahrnuta do celkového přehledu, neboť 
se jeví jako shodná s populací jedinců z pevniny, je-
dinci jsou stále drženi odděleně od populace „pev-
ninské“ a doporučení bývají tvořena pro každou po-
pulaci zvlášť.

Summary:
 At the end of 2021 there were 62 (28.34) Fishing 

Cats in 31 EEP-participant institutions and 20 (9.11) 
loaned in 11 non EAZA institutions. These 20 indivi-
duals are mostly less genetically valuable than ot-
hers, but still included into EEP studbook, and in ca-
se of necessity could be returned into the population.  

The year 2021 was not successful for the pro-
gramme as it was expected. It was also affected by 
Covid restrictions and the withdrawal of Great Britain 
from the EU. Besides other things, institutional bug-
dets and animal transfer possibilities were affected. 
Most 2021 recommendations were not able to rea-
lize. 

Despite expected growth of population (by PMx 
Reproduction planning), lambda decreased last year, 
because only one cub (0.1) was born at Novosibirsk 
and 10 individuals died. In other institutions which 
have recommendations for breed, was the breeding 
unsuccessful.

Although Fishing cats from Sri Lanka population 
included in overal EEP population, because 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 

EEP FISHING CAT
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Rok 2021 byl stejně jako rok předchozí ve 
všech směrech ovlivněn pandemií covid-19, a to 
především vládními nařízeními a omezeními. Za-
tímco v roce 2021 byla zahrada pro návštěvníky 
zcela uzavřena celkem 119 dnů, a to natřikrát 
(březen-duben, říjen–listopad a konec prosince), 
rok 2021 nastoupil do již rozjeté uzávěry, která 
vydržela dlouhých 101 dnů (až do 11. 4. 2021).  
Naštěstí alespoň v tomto roce to byla uzávěra 
pr vní a zároveň poslední. Když se 12. dubna 
brána zahrady opět otevřela, děčínská zoo přiví-
tala návštěvníky ve vyšším počtu, než je na 19 
dnů z měsíce dubna obvyklé. Návštěvnost nejlé-
pe dokumentuje graf. Na něm je vidět, že lidé 
opravdu potřebovali již „na vzduch“ a rozhodli se 
svojí návštěvou podpořit právě zoologickou za-
hradu.

Lze tedy říci, že uzavření zoo na téměř 4 měsí-
ce se podepsalo na návštěvnosti a průběhu ak-
cí, což dokazují i přehledy akcí. Akce, programy 
pro školy, počty osob v uzavřených prostorách,

vše mělo své limity, nebo dokonce úplnou stop-
ku. Řekněme si otevřeně, pro zoologické zahra-
dy, ale ani pro ostatní, to nebylo nejlehčí období. 
Naštěstí v období uzavírky nás naši příznivci pod-
porovali přes e-shop nákupem buď suvenýrů a 
vstupenek nebo přímo využívali pro tento účel vy-
tvořený dobrolístek (vstupenka s přidanou hod-
notou, která šla jako příspěvek na zvířata) či 
sponzorskou samolepku. Rekordním počtem se 
zvýšil zájem o podporu formou adopcí. A také pří-
mé dary zaznamenala naše organizace v nezvyk-
le vysoké míře. Po otevření jsme byli schopni us-
pokojit návštěvníky různými drobnými aktivitami, 
u kterých se neshlukovali a dodrželi tak přísná 
protiepidemiologická pravidla nastavená vlá-
dou. Velmi povedené bylo např. „Kamínkování“, 
kdy zaměstnanci zoo namalovali kamínky, na 
které napsali Zoo Děčín. Pokud je návštěvníci v 
areálu zoo našli, tak je vyměnili za svůj kamínek 
a kamínek ze zoo odvezli do různých koutů měs-
ta či dokonce republiky. Díky této aktivitě se i na 

o d -

NÁVŠTĚVNOST 2021

Poznámka ke grafu návštěvnosti:
16.03.2020 - 26.04.2020  zavřeno vše
27.04.2020    od toho data vstup pouze s online vstupenkami, Expozice Rajské ostrovy stále
    uzavřena
25.05.2020    od toho data vstupenky i na pokladně, Ptačí dům zavřen z důvodu ptačí chřipky
09.10.2020 - 02.12.2020  zavřeno vše
03.12.2020 - 17.12.2020  otevřena pouze zoo, Expozice Rajské ostrovy uzavřena
18.12.2020 - 11.04.2021  zavřeno vše
12.04.2021 - 09.05.2021  otevřena zoo, Expozice Rajské ostrovy stále uzavřena
10.05.2021    otevřeno vše (Ptačí dům z důvodu hnízdění rajky královské a banánovce obecného
    zůstává uzavřen)
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ČINNOST CENTRA NÁVŠTĚVNICKÝCH SLUŽEB

AKCE POŘÁDANÉ PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST

DATUM NÁZEV AKCE ÚČAST SPOLUPRÁCE / SPONZOŘI POPIS AKCE

1. 1. 2021 DO ZOO ZDARMA zrušeno

29. 1. 2021 ZA ODMĚNU DO ZOO zrušeno

12. - 14. 2. 2021 DARWINŮV DEN
neevidováno,
zoo uzavřena

Stezka po Pastýřské stěně kolem areálu zoo se
 stanovištními úkoly zaměřené na život a dílo Charlese
 Darwina. Zodpovězením úkolů se soutěžící dozvěděli
 jméno lodi, na které se Darwin plavil. Odpovědi jsme

 sbírali přes SMS zprávy.

20. 2. 2021 MASOPUST neevidováno,
zoo uzavřena

Z důvodu covidových opatření zůstala pouze soutěž 
O nejchutnější masopustní koblihu. V tomto roce byla
 však značně inovovaná. Výherce nejchutnější koblihy
 byl vybrán ze zaslaných fotek nebo videí, ze kterých

 muselo být zcela zřetelné, že jde opravdu 
o domácí výrobu.

27. 2. - 7. 3. 2021 JARNÍ PRÁZDNINY  zrušeno

27. 3. 2021 STARTUJEME! zrušeno   

2. - 5. 4. 2021 VELIKONOCE V ZOO zrušeno

19. - 23. 4. 2021 TÝDEN ZEMĚ zrušeno

1. - 9. 5. 2021 KAMÍNKOVÁNÍ neevidováno

Každý den rozneseno po areálu 50 ks kamínků, které
 namalovali zaměstnanci zoo. V rámci FB Kamínky je

 návštěvníci v zoo měnili za své kamínky a naše
 následně roznesli po celé republice.

1. 6. 2021 MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ 716 V rámci MDD dětské vstupné za cenu 10 Kč.  
Akce neplatila pro školní kolektivy.

4. 6. 2021 NOC SNŮ zrušeno

14. 6. 2021 SVĚTOVÝ DEN DÁRCŮ KRVE 371 Aktivní dárci měli vstup zdarma.

30. 6. 2021 ZA ODMĚNU DO ZOO 578 Děti ve věku 6 - 15 let měly vstup zdarma
(2 děti zdarma na jednoho plně platícího dospělého). 

1. 7. 2021
O PEJSKOVI A KOČIČCE

(Sváťovo dividlo)
neevidováno Loutková pohádka ve 14 a v 16 h v amfiteátru.

8. 7. 2021
MÍŠA KULIČKA

(Sváťovo dividlo)
neevidováno Loutková pohádka ve 14 a v 16 h v amfiteátru.

9. 7. 2021 VEČERNÍ PROHLÍDKA 
PRO DĚTI I.

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

9. 7. 2021 VEČERNÍ PROHLÍDKA I. 29 Prohlídka zoo s odborným komentářem. 
Omezená kapacita.

15. 7. 2021
KAŠPÁREK A HODNÁ VÍLA 
JARMILKA (Sváťovo dividlo)

neevidováno Loutková pohádka ve 14 a v 16 h v amfiteátru.

22. 7. 2021
CO SE NESE V LESE
(Divadlo Na Klice)

neevidováno Loutková pohádka ve 14 a v 16 h v amfiteátru.
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od lehlých koncích republiky dozvěděli o existen-
ci děčínské zoo. 

Přes veškerá opatření v roce 2021 návštěv-
nost děčínské zoo nepoklesla. Opět byla již os-
mým rokem nad magickou hranicí 100.000 ná-
vštěvníků za rok. Svými 124.446 návštěvníky 
byla dokonce druhou nejvyšší v historii. Tak jako 
v ostatních letech byla návštěvnost opět ovlivně-
na počasím. Naštěstí úplná uzavírka zoologic-
kých zahrad trvala pouze přes zimní období, kdy i 
tak návštěvnost bývá vždy nižší. 

Návštěvnost byla též odrazem kvalitní komu-
nikace s našimi příznivci přes webové stránky a 
sociální sítě. Jedná se tak o nejrychlejší a nejvy-
užívanější způsob vzájemného propojení a navá-

zání „spolupráce“. Na webových stránkách jsou 
veškeré informace, které návštěvníci potřebují 
získat před samotnou návštěvou zoo. Ty nejdůle-
žitější naleznou ihned na první stránce vpravo ve 
formě barevných tlačítek. Průběžným sdělová-
ním informací i z uzavřené zoo na sociálních sí-
tích jsme docílili rychlého navrácení návštěvníků 
zpět do zoo ihned po otevření.

Pevně věříme, že v následujícím roce nám 
návštěvníci zachovají přízeň. Neboť v děčínské 
zoo lze vždy najít něco zajímavého a nového. A 
pokud to nejsou zrovna novinky v oblasti zvířat a 
areálu, tak své návštěvníky bavíme a vzdělává-
me na svých akcích.



AKCE POŘÁDANÉ PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST

DATUM NÁZEV AKCE ÚČAST SPOLUPRÁCE / SPONZOŘI POPIS AKCE

23. 7. 2021 NOC V ZOO 15 Akce pro děti školního věku s přespáním v zoo 
a s doprovodným zážitkovým programem. 

26. - 30. 7. 2021 PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 30 Bamburger – Jiří Hommer, 
MAR-MAT CZ s.r.o., Chocoland, ČPZP 

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 „Noemova archa”. 

29. 7. 2021
KOBLÍŽEK NA CESTÁCH
(Štěpánčino divadélko)

neevidováno Loutková pohádka ve 14 a v 16 h v amfiteátru.

30. 7. 2021 NOC V ZOO 15 Akce pro děti školního věku s přespáním v zoo 
a s doprovodným zážitkovým programem. 

5. 8. 2021
GABRIEL A MÁLINKA

(Divadlo Na Klice)
neevidováno Loutková pohádka ve 14 a v 16 h v amfiteátru.

12. 8. 2021
TŘI MALÁ PRASÁTKA

(Sváťovo dividlo)
neevidováno Loutková pohádka ve 14 a v 16 h v amfiteátru.

13. 8. 2021 VEČERNÍ PROHLÍDKA 
PRO DĚTI 

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

13. 8. 2021 VEČERNÍ PROHLÍDKA 19 Prohlídka zoo s odborným komentářem. 
Omezená kapacita.

19. 8. 2021
JAK SE SLONOVI SPLNIL SEN

(Štěpánčino divadélko)
neevidováno Loutková pohádka ve 14 a v 16 h v amfiteátru.

26. 8. 2021
ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNÍCI

(Sváťovo dividlo)
neevidováno Loutková pohádka ve 14 a v 16 h v amfiteátru.

28. 8. 2021 VESMÍRNÁ ZOO 470 INO Akce pro nejmenší děti, které při příchodu do zoo 
prošly Hvězdnou bránou a následně plnily úkoly 

na stanovištích s Avatarem, kosmonautem, 
Marťanem,…  

Akce byla doplněna i o kreativní dílničku od firmy INO.

11. 9. 2021 DEN ADOPTIVNÍCH RODIČŮ 123 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.

27. 9. - 3. 10. 2021 TÝDEN (NEJEN) PRO SENIORY 184 Statutární město Děčín Senioři v rámci akce pořádané magistrátem měli vstup
 do zoo a do Expozice Rajské ostrovy za 10 Kč.

2. 10. 2021 DEN ZVÍŘAT 705 SŠL Šluknov, CHKO České Středohoří, 
NP České Švýcarsko, 
ČSV Benešov n./Pl., 

Orsej Č. Lípa, 
Městský útulek pro opuštěná 

a toulavá zvířata Děčín

Bohatá prezentace práce organizací zabývajících 
se ochranou přírody. Návštěvníci si mohli prohlédnout

 přírodniny a zasoutěžit na téma ochrana přírody. 

6. 11. 2021 STRAŠIDELNÁ ZOO 1888 Tradiční podvečer se strašidly a dloubáním dýní,
 zakončený lampionovým průvodem. Letošním ústředním

 motivem byl film Coco a mexický svátek mrtvých.

17. 11. 2021 MEZINÁRODNÍ DEN 
STUDENTSTVA

203 Studenti měli vstup za 30 Kč (bylo nutné se prokázat
 studentským průkazem).

4. - 12. 12. 2021 ČERTOVSKÁ STEZKA V ZOO 335 MAR-MAT s.r.o., 
Valdemar Grešík – Natura s.r.o.

Z důvodu kovidových opatření jsme zrušili tradiční
 čertovský rej a nahradili ho stanovištní soutěží. 
Na 8 stanovišťích děti luštily číselný kód, kterým 

si pak odemkli truhlu s nadílkou od Mikuláše.

24. 12. 2021 ČEKÁNÍ NA JEŽÍŠKA 800 Vstup do zoo zdarma. Expozice Rajské ostrovy zavřena.
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PŘEDNÁŠKY PRO VEŘEJNOST V RÁMCI CYKLU „PROCESTUJETE S NÁMI SVĚT” VE SPOLUPRÁCI S MĚSTSKOU KNIHOVNOU DĚČÍN

Přednášky byly nasmlouvány na každý první čtvrtek v měsíci od ledna do dubna a od října do prosince. 
Vzhledem k epidemiologické situaci v ČR a po několikanásobném přesunutí na jiný termín jsme se rozhodli přednášky úplně zrušit.  

PREZENTACE MIMO AREÁL ZOO

AKCE POŘADATEL POPIS

Kočkiáda Pivovar Nomád, Andělé bez křídel z. s. Prezentace zoo se soutěžemi pro děti.

Oranžové kolo Nadace ČEZ Prezentace zoo s převzetím šeku.

Poznej své město 1. koedukovaný oddíl Stopa Předání cen výhercům, tiskoviny.
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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 restaurace Pastýřská stěna, Sportovní areál Jedlová, 
Teplická a Žižkova ulice - DDM Děčín 2x, Centrum Babylon, a.s. - Liberec 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 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 (Česká koalice pro ochranu biodiverzity)

PR článek - 1 strana v brožuře Zážitky v Českém Švýcarsku České Švýcarsko o.p.s.

PR článek - 1/8 strany - Zimní nabídky v Českém Švýcarsku České Švýcarsko o.p.s.

PR článek - 2 strany v Časopise pro turisty Magistrát města Děčín

Registrace na internetovém portálu Živé firmy (Spolehlivá firma) DATABOX s.r.o

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.

TV Seznam - kanál Zoo Děčín Seznam.cz, a.s.

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 a profesionální nastavení přes službu MEXTEX
(YEXT-MEXT)

Mediatel

Pro lepší prezentaci Zoologické zahrady Dě-
čín – Pastýřská stěna, příspěvková organizace 
na veřejnosti jsme nechali v roce 2020 vyrobit 
tyto reklamní předměty: funkční šátek s med-
vědem, duhové náramky, pohledy, záložky a 
omalovánky. 

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 umožňuje Zoo Děčín svým příz-

nivcům 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 ro-
dičů, 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, organizuje-
me pravidelně v září setkání sponzorů děčínské zoo. 
V pořadí třicáté setkání na tzv. Dni adoptivních rodičů 
a přátel zoo proběhlo v roce 2020 v sobotu 11. září 
za přísných proticovidových opatření. V tento den se 
konala komentovaná prohlídka zoo se zoologem a 
vrchním chovatelem. Adoptivní rodiče byli seznáme-
ni s novinkami nejen na poli fauny, ale také v oblasti 
výstavby a návštěvnického zázemí. Následovalo 
tradiční pohoš-tění za doprovodu kapely U-Style a 
příjemné popoví-dání si navzájem. Tímto ještě 
jednou děkujeme všem sponzorům a dárcům za 
podporu chovu zvířat v dě-čínské zoologické 
zahradě. 

Adopce v číslech:
ü Počet sepsaných adopčních smluv: 295 (o 100 

více než v r. 2020)
ü Celkový počet adoptovaných zvířat: 288 (o 83 

více než v r. 2020)
ü Celková částka za adopce: 826.117,36 Kč (ha-

léře jsou způsobeny přepočtem zahraniční plat-

by; o 273.814,35 Kč více než v r. 2020)

Zvířata, která měla nejvíce adopcí: 
ü 8x medvěd kamčatský, outloň malý, psoun pré-

riový
ü 7x kapybara vodní, klokánek králikovitý, rys os-

trovid
ü 6x agama vousatá, labuť koskoroba, liška 

obecná, mravenečník velký, papoušek vlnkova-
ný, sovice sněžní

Minimální částka za adopci: 1.000 Kč
ü Minimální částku uhradilo: 90 adoptivních 

rodičů (o 24 adoptivních rodičů více než v r. 
2020)

ü Nejvyšší darovaná částka na adopce: 50.000 
Kč (Lubomír Jakeš)

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 me-
zi potenciálními návštěvníky, kteří se snažili zoo pod-
pořit. Měsíce, kdy byla zoo uzavřena, jsou vidět v gra-
fu (leden až duben). Listopad a prosinec bývá tradič-
ně na uzavírání adopčních smluv bohatší, a to z důvo-
du nakupování dárků na Vánoce. V případě děčínské 
zoo se jim to povedlo! 

VEDENÍ ZOO DĚČÍN DĚKUJE VŠEM PODPOROVATE-
LŮM ZA JEJICH DARY NA POTŘEBY ZVÍŘAT. Tyto dary 
významně pomohly udržet rozpočet zoo během uzavření 
zoo v důsledku coronavirové pandemie.
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PŘEHLED FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z ADOPCÍ ZA POSLEDNÍCH 10 LET

ROK ČÁSTKA (v tis. Kč) POČET UZAVŘENÝCH SMLUV 

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

2021 826 295

PŘEHLED ADOPTIVNÍCH RODIČŮ V ROCE 2021

ADOPTIVNÍ RODIČ ADOPTOVANÉ ZVÍŘE ČÁSTKA V KČ

10.000 a více Kč

Lubomír Jakeš, Jílové medvěd kamčatský 50.000,00 Kč

Stanislav Daniš, Roudnice nad Labem
výr velký, včelojed lesní, bažant Hamiltonův, kalous ušatý, 
majna Rothschildova, poštolka obecná

22.500,00 Kč

Labuta s.r.o., Braškov mravenečník velký 18.150,00 Kč

MUDr. Martina Pokorná, Ph.D., Ludvíkovice sokol stěhovavý 15.000.00 Kč

Žáci ze ZŠ Děčín I., Komenského nám. tamarín žlutoruký 13.131.00 Kč

Balounovi, Roztoky rys ostrovid, klokánek králíkovitý 12.000.00 Kč

Kolektiv záchranářů z Děčína prase visajanské 10.800.00 Kč

Jiří Effenberger, Varnsdorf káně lesní, kusu liščí, raroh velký, vlk eurasijský, výr virginský 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 rosomák 10.000,00 Kč

Jan Janouch, Děčín 3 rys ostrovid 10.000,00 Kč

Eurex ship s.r.o. - Alexandr Dudek, Děčín výr velký 10.000,00 Kč
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PŘEHLED ADOPTIVNÍCH RODIČŮ V ROCE 2021

ADOPTIVNÍ RODIČ ADOPTOVANÉ ZVÍŘE ČÁSTKA V KČ

5.000 - 9.999 Kč

Stap Vilémov, a. s., Vilémov u Šluknova kozorožec kavkazský 8.200,00 Kč

Organizace - Středoevropská asociace přátel ZOO z.s., Plzeň rajka královská 8.000,00 Kč

Dita a Rudolf Lacinovi, Polevsko klokan rudokrký 7.500,00 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

Gerd Ahnert, Pirna urson kanadský 7.257,60 Kč

Zajíčci a Berušky, MŠ Doksy rosomák 7.200,00 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 5.498,48 Kč

Thoralf Böser, Drážďany psoun prériový 5.058,56 Kč

Petr Dvořák, Praha 8 margay 5.050,00 Kč

Toník Ryska, Děčín 2 bažant zlatý 5.000,00 Kč

Ubytování černý čáp s.r.o., Krásná Lípa čáp černý 5.000,00 Kč

Petra Čapková kakadu žlutolící sumbský 5.000,00 Kč

Kristýna a Patrik Brichtovi, Ústí nad Labem klokánek králíkovitý 5.000,00 Kč

Milada Rejmanová, Děčín 2 korunáč Sclaterův 5.000,00 Kč

Zuzka Tonderová, Děčín 6 korunáč Sclaterův 5.000,00 Kč

Jan Grosman, Děčín 2 leguán kubánský 5.000,00 Kč

Beáta a Tadeáš Jaborovi, Děčín 6 medvěd kamčatský 5.000,00 Kč

Otužilci Nutrie Mikulášovice nutrie 5.000,00 Kč

Vít Ženíšek, Děčín prase divoké 5.000,00 Kč

Jindřiška Halasníková, Sosnová psoun prériový 5.000,00 Kč

ZŠ U Nemocnice, Rumburk puštík bělavý 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

Hana a Jiří Felgrovi, Děčín 27 sovice sněžní 5.000,00 Kč

Jana Janouchová, Děčín 3 sovice sněžní 5.000,00 Kč

Jiří Dubovský, Praha 10 sovice sněžní 5.000,00 Kč

Žáci 5.C a 5.D, ZŠ Roudnice nad Labem sovice sněžní 5.000,00 Kč

Karin Fleischerová, Děčín takin indický 5.000,00 Kč

Gábinka a Danielka Vojtěchovy, Rybniště veverka Prévostova 5.000,00 Kč

3.000 - 4.999 Kč

Žáci ze ZŠ U nemocnice, Rumburk sovice sněžní 4.626,00 Kč

Vít Pokorný, Praha 3 agama vousatá, hrdlička senegalská, kalous ušatý, korela 
chocholatá

4.500,00 Kč

Mgr. Adam Slezák, Olomouc bazilišek pruhovaný 4.000,00 Kč
37



PŘEHLED ADOPTIVNÍCH RODIČŮ V ROCE 2021

ADOPTIVNÍ RODIČ ADOPTOVANÉ ZVÍŘE ČÁSTKA V KČ

3.000 - 4.999 Kč

Dagmar Brožová, Děčín 9 kočka divoká 4.000,00 Kč

Natálie Fleischerová, Děčín 1 křepelka korunkatá 4.000,00 Kč

Zdeňka Habartová, Děčín 11 leguán kubánský 4.000,00 Kč

Jana Dobýšková, Chabařovice liška obecná 4.000,00 Kč

Jochen Maier, Německo liška obecná 4.000,00 Kč

Tomáš Fiala, Ústí nad Labem liška obecná 4.000,00 Kč

Verča, Terka a Kája Burešovy, Praha 8 liška obecná 4.000,00 Kč

Karolína Vrúblová, Ústí nad Labem mangusta liščí 4.000,00 Kč

DP parts s.r.o., Praha 2 norek evropský 4.000,00 Kč

Adéla Stará, Děčín 17 psoun prériový 4.000,00 Kč

Vája a Kryštof Ludvíkovi, Litoměřice sýc rousný 4.000,00 Kč

Rodina Vrábelova, Děčín 2 sýc rousný 4.000,00 Kč

Jan a Jakub Hercogovi, Jablonec nad Nisou osel domácí 3.500,00 Kč

Miluše a Jiří Vytlačilovi, Rybniště rajka spiráloocasá 3.500,00 Kč

Ambulantní oddělení rehabilitace Nemocnice Děčín kůň domácí hucul 3.400,00 Kč

Krůčky Děčín agama vousatá, hroznýšovec kubánský, varan skvrnitý 3.000,00 Kč

Alois Kamp, Děčín agama kočinčinská, želva annámská 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 Kapicovi, Ústí nad Labem ara vojenský 3.000,00 Kč

Tomáš Luczków, Děčín 6 ara vojenský 3.000,00 Kč

Kinčlovi, Česká Lípa želva pardálí 3.000,00 Kč

Dagmar Kukačiková, Chlumec hoko proměnlivý 3.000,00 Kč

Rodina Bojanova, Horní Libchava jaguarundi 3.000,00 Kč

Kadlecovi, Děčín 2 jeřáb mandžuský 3.000,00 Kč

Linda Mrázková, Děčín jeřáb mandžuský 3.000,00 Kč

Žáci 8.A Křesťanské základní školy Nativity, Děčín 31 klokánek králíkovitý 3.000,00 Kč

Anička Zdvořáková, Děčín 6 kozorožec kavkazský 3.000,00 Kč

Dagmar Marie Miksová, Děčín 2 mangusta liščí, zmije obecná 3.000,00 Kč

Zdeněk a Ladislava Ortovi, Okna medvěd kamčatský 3.000,00 Kč

Jan Drbohlav, Děčín 31 norek evropský 3.000,00 Kč

Touškovi, Děčín 31 ovce kamerunská 3.000,00 Kč

Manželé Šafusovi, Krásná lípa polák malý 3.000,00 Kč

MVDr. Lýdia Čačková, Bohatice tapír jihoamerický 3.000,00 Kč

Ladislava Trojovská a Slavomír Trojovský, Jiříkov včelojed lesní 3.000,00 Kč

Manželé Drahotští, Nový Bor včelojed lesní 3.000,00 Kč

Božena Tarantová, Děčín 17 vikuňa 3.000,00 Kč38



PŘEHLED ADOPTIVNÍCH RODIČŮ V ROCE 2021

ADOPTIVNÍ RODIČ ADOPTOVANÉ ZVÍŘE ČÁSTKA V KČ

2.000 - 2.999 Kč

Ája a Tik želva pardálí 3.000,00 Kč

Miloš Roudnický, Děčín 6 kočka rybářská 2.700,00 Kč

Tomáš Kraus, Žatec druhové akvárium - 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, papoušek vlnkovaný 2.500,00 Kč

Kateřina a Roman Peremský, Martiněves jeřáb panenský 2.500,00 Kč

Spolek Rozběháme Kamenici, Česká Kamenice jeřáb panenský 2.500,00 Kč

PRVNÍ ULIČNÍ VÝBOR POD KAPLÍ, Děčín 6 kalous ušatý 2.500,00 Kč

Jan Flachs, Děčín 15 káně lesní 2.500,00 Kč

Mgr. Alena Houdková, Ústí nad Labem mlok skvrnitý 2.500,00 Kč

Jiřina Růžičková, Jedlka psoun prériový 2.500,00 Kč

Martin Burger, Děčín 2 psoun prériový 2.500,00 Kč

Pavel Burger, Děčín 2 psoun prériový 2.500,00 Kč

Jiří a Michal Sůvovi, Děčín rajka královská 2.500,00 Kč

Nina Blavková, Děčín 9 sovice sněžní 2.500,00 Kč

Radovan Švarc, Česká Lípa veverka obecná 2.500,00 Kč

Veverčáci - žáci V. Mášové, Děčín veverka obecná 2.500,00 Kč

Adéla Smetanová a Petr Novák, Děčín 9 zebu 2.500,00 Kč

Žáci ze ZŠ při ZŠ a MŠ Dobkovice u Děčína tamarín žlutoruký 2.400,00 Kč

Romana a Vanessa - Pura Aventura, Praha chápan středoamerický mexický 2.200,00 Kč

Eva Kleinpeterová, Kamenický Šenov takin indický, nandu pampový 2.200,00 Kč

Děti z MŠ při ZŠ a MŠ Dobkovice u Děčína tamarín žlutoruký 2.200,00 Kč

Barbara Niklas, Dresden čáp černý 2.017,03 Kč

Ivana Boháčová, Děčín 3 agama kočinčinská 2.000,00 Kč

Anna a Jaroslav Javůrkovi, Jiříkov agama vousatá 2.000,00 Kč

Zuzana a Martin Tréglovi, Žatec agama vousatá 2.000,00 Kč

Andrea Toušková, Děčín 31 bažant lesklý 2.000,00 Kč

Karatedó Steklý, z.s., Děčín 1 čáp bílý 2.000,00 Kč

Roman Urban čáp bílý 2.000,00 Kč

Ivan Schwarz, Děčín 1 čáp černý 2.000,00 Kč

Lucie Lepilová hutie kubánská 2.000,00 Kč

Zaměstnanci DDM Děčín, Děčín 4 chápan středoamerický mexický 2.000,00 Kč

Vendulka a Borek Šachovi, Úštěk jeřáb mandžuský, vlk eurasijský 2.000,00 Kč

† Božena Dolejší, Bynovec kachnička mandarínská 2.000,00 Kč

Dagmar Borůvková, Děčín 8 kachnička mandarínská 2.000,00 Kč

Eva Horová, Liběšice kachnička mandarínská 2.000,00 Kč

Matěj a Ondřej Schodovi, Rumburk kachnička šedoboká 2.000,00 Kč
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PŘEHLED ADOPTIVNÍCH RODIČŮ V ROCE 2021

ADOPTIVNÍ RODIČ ADOPTOVANÉ ZVÍŘE ČÁSTKA V KČ

2.000 - 2.999 Kč

Bauerovi, Kytlice klokánek králíkovitý 2.000,00 Kč

Eliška a Vašík Drozdovi, Děčín 8 - Dolní Oldřichov klokánek králíkovitý 2.000,00 Kč

Štěpánka Gregorová, Žandov klokánek králíkovitý 2.000,00 Kč

Vladislava Šléglová, Děčín koza šrouborohá 2.000,00 Kč

Rudolf Seidl, Rumburk kvakoš noční 2.000,00 Kč

Jan a Věra Kotíkovi, Líbeznice labuť koskoroba 2.000,00 Kč

Milan Hába, Praha 4 medvěd kamčatský 2.000,00 Kč

Žáci HC Děčín, Děčín medvěd kamčatský 2.000,00 Kč

Jan Barcal, Děčín 2 mravenečník velký 2.000,00 Kč

Ladislava Ortová, Okna mravenečník velký 2.000,00 Kč

Rodina Wenischova, Rumburk nandu pampový 2.000,00 Kč

Alex Kozlovskiy, Děčín outloň malý 2.000,00 Kč

Ing. Andrea Černá a Ing. Renata Černá, Děčín 6 outloň malý 2.000,00 Kč

Martínek Vostřel, Louny outloň malý 2.000,00 Kč

Vašík a Kačka Zítovi, Děčín 6 - Letná outloň malý 2.000,00 Kč

Barcalovi, Děčín 4 páv korunkatý 2.000,00 Kč

Kateřina Jandová, Děčín 6 páv korunkatý 2.000,00 Kč

Martina Jirásková, Děčín 3 - Staré Město 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

Tadeáš Bělík, Děčín 4 psoun prériový 2.000,00 Kč

Milada Lauková, Most puštík obecný, ropucha obecná 2.000,00 Kč

Matěj, Šimon, Rozálie a Ema Brožovi, Martiněves a Děčín rys ostrovid 2.000,00 Kč

Miloslav a Miloslava Bernardovi, Jílové sklípkan bělopýřitý, sklípkan růžový 2.000,00 Kč

Dana a Milan Skalských, Děčín 32 sova pálená 2.000,00 Kč

Martina Marešová, Děčín 2 sýček obecný 2.000,00 Kč

Mirka a Honza Nešporovi, Bělá pod Bezdězem sýček obecný 2.000,00 Kč

Lukáš Hochwalder, Děčín 2 tamarín žlutoruký a tapír jihoamerický 2.000,00 Kč

Vašík Jehlička, Krásný Studenec veverka Prévostova 2.000,00 Kč

Ivana a Radomil Sádkovi, Hrobce vikuňa, sambar skvrnitý 2.000,00 Kč

Kateřina Hušková, Děčín vlk eurasijský 2.000,00 Kč

Rodina Fraňkova, Česká Kamenice želva nádherná 2x 2.000,00 Kč

1.000 - 1.999 Kč

Rodina Granátova, Děčín 32 sova pálená 1.600,00 Kč

Žáci ze ZŠ Generála Svobody, Nový Bor tamarín žlutoruký 1.527,00 Kč

Madlenka a Matýsek Poláškovi, Veselé banánovec obecný 1.500,00 Kč

Milada a Radek Altnerovi, Děčín 4 banánovec obecný 1.500,00 Kč

Lenka, Dominik a Martin Henychovi, Praha 9 bičovec tyčkovitý 1.500,00 Kč
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PŘEHLED ADOPTIVNÍCH RODIČŮ V ROCE 2021

ADOPTIVNÍ RODIČ ADOPTOVANÉ ZVÍŘE ČÁSTKA V KČ

1.000 - 1.999 Kč 

Rodina Macháčkova, Chotiměř bičovec tyčkovitý 1.500,00 Kč

Ondřej a Tereza Pavlíkovi, Děčín 4 gekon obrovský 1.500,00 Kč

Martin Rosulek, Děčín kachnička šedoboká 1.500,00 Kč

Rodina Markalousova, Děčín 2 kalous ušatý 1.500,00 Kč

Monika Gallerachová, Děčín kočka rybářská 1.500,00 Kč

Adam Šindelář, Děčín 6 labuť koskoroba 1.500,00 Kč

Jakub a Eliška Gregorovi, Litoměřice majna Rothschildova 1.500,00 Kč

Dagmar Kuncová, Velké Hamry mara stepní 1.500,00 Kč

Dominik Daněk, Kladno medosavka modrolící 1.500,00 Kč

Mgr. Lenka Hanousková, Děčín 7 mravenečník velký 1.500,00 Kč

Bája, Děčín outloň malý 1.500,00 Kč

David Hájek, Děčín 9 outloň malý 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

Lada Nebeská, Děčín 3 rosomák 1.500,00 Kč

Naďa Kočová, Jílové tapír jihoamerický 1.500,00 Kč

Mára Řízek, Děčín 32 veverka Prévostova 1.500,00 Kč

Tereza a Milan Ehlovi, Jílové u Děčína veverka Prévostova 1.500,00 Kč

Rüdiger Ahlswerde, Pirna želva nádherná 1.490,69 Kč

Kateřina Kuncová, Koštice alpaka 1.300,00 Kč

Jiří Tuček, Kolín klokan rudokrký 1.200,00 Kč

Mirka a Mirek Zajícovi, Děčín nandu pampový 1.200,00 Kč

Markéta Maňasová, Dubí osel domácí 1.200,00 Kč

Matyáš Maňas, Dubí rys ostrovid 1.200,00 Kč

Jiří Žáček, Teplice sokol stěhovavý 1.200,00 Kč

Janička a Radeček Lípovi, Zákupy papoušek vlnkovaný 1.111,00 Kč

Monika Hebká, Spojil sambar skvrnitý 1.100,00 Kč

Jarmila Hebká, Spojil takin indický 1.100,00 Kč

Jan a Ludmila Šillerovi, Nový Oldřichov agama vousatá 1.000,00 Kč

Petr Ducháček, Frýdlant v Čechách agama vousatá 1.000,00 Kč

Josef Huňat, Kadaň alpaka 1.000,00 Kč

Marta Janečková, Praha 4 alpaka 1.000,00 Kč

Vítězslav Rokos, Verneřice alpaka 1.000,00 Kč

Monika Kleinpeterová a Partik Kádek, Kamenický Šenov ara vojenský 1.000,00 Kč

Martin, Alena, Elen a Lukáš Dvořákovi, Frýdlant bazilišek pruhovaný 1.000,00 Kč

Jan Jersenský, Děčín 2 holub chocholatý 1.000,00 Kč
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ADOPTIVNÍ RODIČ ADOPTOVANÉ ZVÍŘE ČÁSTKA V KČ

1.000 - 1.999 Kč 

Markétka Drahníková, Rumburk holub chocholatý 1.000,00 Kč

Joachim Max Petzold, Terezín holub chocholatý 1.000,00 Kč

Magdaléna Jindřichová, Varnsdorf hrdlička senegalská 1.000,00 Kč

Petr a Filip Šenkovi, Děčín 6 hroznýšovec kubánský 1.000,00 Kč

Naděžda Marklová, Česká Třebová jaguarundi 1.000,00 Kč

Čechurovi, Rumburk ještěrka obecná 1.000,00 Kč

Olga Kopáčová, Praha 4 ještěrka obecná 1.000,00 Kč

Miroslav Lopour, Třebařov jezevec lesní 1.000,00 Kč

Kateřina Bílková, Libochovany kachnička šedoboká 1.000,00 Kč

Štěpánek a Tomášek Nikoličovi, Děčín 11 kakadu žlutolící sumbský 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

Lukáš Vránek, České Budějovice kapybara vodní 1.000,00 Kč

Marie Hlavičková, Praha kapybara vodní 1.000,00 Kč

Michaela a Marek Čevelíčkovi, Brno kapybara vodní 1.000,00 Kč

Phuong Anh Ho, Praha 7 kapybara vodní 1.000,00 Kč

Iva Horká, Hrotovice klokan rudokrký 1.000,00 Kč

Miloš Hamáček, Frýdlant klokan rudokrký 1.000,00 Kč

Jaroslav Paur, Kovářská klokánek králíkovitý 1.000,00 Kč

Elen a Jonáš Doskočilovi, Dolní Beřkovice kočka rybářská 1.000,00 Kč

Jana a Jan Barcalovi, Děčín 2 kočka rybářská 1.000,00 Kč

Petr Krejčiřík, Děčín 6 kočka rybářská 1.000,00 Kč

Ella Lichanec, Šluknov korela chocholatá 1.000,00 Kč

Rodina Böhmova, Rumburk korela chocholatá 1.000,00 Kč

Václav a Jiřina Růžičkovi, Jedlka korela chocholatá 1.000,00 Kč

Rosalie Jirchářová, Děčín 6 krajta královská 1.000,00 Kč

Ladislav Milota, Praha 4 krkavec velký 1.000,00 Kč

Robert Doležal, Liberec 25 krkavec velký 1.000,00 Kč

Alena Hršelová, Šluknov labuť koskoroba 1.000,00 Kč

Andrejka a Laduška Dropkovy, Děčín 30 labuť koskoroba 1.000,00 Kč

Ivana a Břetislav Zídkovi, Praha 4 labuť koskoroba 1.000,00 Kč

Pavla Hamouzová, Praha 58 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
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ADOPTIVNÍ RODIČ ADOPTOVANÉ ZVÍŘE ČÁSTKA V KČ

1.000 - 1.999 Kč 

Jakub Secký, Velké Březno margay 1.000,00 Kč

Lucie Čekalová, Arnoltice margay 1.000,00 Kč

Jan Drančák, Varnsdorf medvěd kamčatský 1.000,00 Kč

Tomáš Chochola, Chřibská medvěd kamčatský 1.000,00 Kč

Martin Čekal, Arnoltice medvěd kamčatský 1.000,00 Kč

Jasmína, Kuba a Berenika Konůpkovi, Praha 6 mlok skvrnitý 1.000,00 Kč

Libuše a Klára Homolovy a Jan a Čeněk Dunovští, Maxičky mlok skvrnitý 1.000,00 Kč

Petr Krumphanzl, Praha 5 mlok skvrnitý 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

Jan Hurych, Děčín muflon 1.000,00 Kč

Lucie Rathová, Novosedlice nandu pampový 1.000,00 Kč

Kateřina Janečková, Rokycany norek evropský 1.000,00 Kč

Žaneta Hamáčková, Frýdlant nutrie 1.000,00 Kč

Pavel Šíma, Mimoň osel domácí 1.000,00 Kč

Robin Kolářský, Děčín osel domácí 1.000,00 Kč

Petr Vacek, Česká Lípa outloň malý 1.000,00 Kč

Barbora Jindřichová, Varnsdorf papoušek vlnkovaný 1.000,00 Kč

Linda Rothbauer, Teplice papoušek vlnkovaný 1.000,00 Kč

Rodina Uhreckých mladší, Děčín 2 papoušek vlnkovaný 1.000,00 Kč

Žáci ze ZŠ Tyršova, Rumburk papoušek vlnkovaný 1.000,00 Kč

Manželé Šimečkovi, Děčín polák malý 1.000,00 Kč

Barbora Horká a Jan Píza, Praha 5 prase divoké 1.000,00 Kč

Ondřej Kryndler, Most prase divoké 1.000,00 Kč

Miroslav Kužel, Děčín prase göttingenské 1.000,00 Kč

Dominika Bártová, Děčín puštík obecný 1.000,00 Kč

Lenka Secká, Velké Březno puštík obecný 1.000,00 Kč

Gabriela Prokopová, Libouchec ropucha obecná 1.000,00 Kč

Jan Marschik, Ústí nad Labem rys ostrovid 1.000,00 Kč

Matthias Lichanec, Šluknov sklípkan bělopýřitý 1.000,00 Kč

Tereza Drančáková, Varnsdorf sklípkan bělopýřitý 1.000,00 Kč

Gerd Gendelin, Dresden sklípkan Emiliin 1.000,00 Kč

Ondřej a Matěj Schodovi, Rumburk sklípkan Emiliin 1.000,00 Kč

Zuzanka Dvořáková, Kamenický Šenov sklípkan Emiliin 1.000,00 Kč

Manželé Puffovi, Děčín 2 sklípkan růžový 1.000,00 Kč

Andrejka a Laduška Dropkovy, Děčín 30 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
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ADOPTIVNÍ RODIČ ADOPTOVANÉ ZVÍŘE ČÁSTKA V KČ

1.000 - 1.999 Kč 

Anna Barčová a Marie Barčová, Arnoltice varan skvrnitý 1.000,00 Kč

Jana a Alena Bartošovy, Benešov nad Ploučnicí varan skvrnitý 1.000,00 Kč

Martin Vašák, Děčín veverka obecná 1.000,00 Kč

Matěj Čvančara, Arnoltice vlk eurasijský 1.000,00 Kč

Ivana a Yveta Bartošovy, Děčín 27 výr virginský 1.000,00 Kč

Ing. Jana Hejduková, Rumburk zmije obecná 1.000,00 Kč

Marie Kadlečková, Děčín 27 želva annámská 1.000,00 Kč

Vedení Zoo Děčín děkuje všem výše uvedeným sponzorům za jejich dary, které v roce 2021 významně pomo-
hly udržet rozpočet zoo zejména v rámci rostoucích cen za krmiva a energie.

Statutární město Děčín
Ministerstvo životního prostředí
BK Armex Děčín

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Český svaz včelařů Benešov n./Pl.

DDM Děčín

DENAS Děčín, spol. s r.o.

Dobrovolníci

Dům tisku Ústí nad Labem

CHKO Labské pískovce

CHKO České Středohoří

Chocoland

Ing. Vlastimil Pažourek

Inpeko s.r.o.

INO - Interpap Děčín

Jiří Hommer – Občerstvení Bamburger

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

Orsej Česká Lípa

Rabina group s.r.o.

Restaurace Fabrika

Rodinní příslušníci zaměstnanců zoo

Silisan s.r.o. – Balconi

Střední škola lesnická Šluknov

Tastit s.r.o.

Valdemar Grešík – Natura s.r.o. Děčín

poskytnutí příspěvku na provozování zoo
poskytnutí příspěvku na provozování zoo
spolupráce při akcích

spolupráce při akcích, dodání cen do soutěží

spolupráce při akcích

spolupráce při akcích

podpora klokana rudokrkého

spolupráce při akcích

spolupráce při akcích

spolupráce při akcích 

spolupráce při akcích 

spolupráce při akcích

přednáška o historii Děčína pro kolegy v rámci komise UCSZOO

spolupráce při akcích 

spolupráce při akcích a dodání cen do soutěží

spolupráce při akcích

bezplatné poskytování materiálu pro úpravu expozic

spolupráce při akcích

bezplatný pronájem sálu pro marketingovou a vzdělávací komisi

UCSZOO

spolupráce při akcích

spolupráce na akcích

vstřícnost při výlepu plakátů

spolupráce při akcích, pomoc při korekturách cedulí o NP

spolupráce při akcích

spolupráce při akcích

spolupráce při akcích

spolupráce při marketingové a vzdělávací komisi UCSZOO

spolupráce při akcích

spolupráce při akcích a dodávání cen do soutěží

ukázky sokolnictví během akcí

podpora vyder říčních

dodání cen do soutěží a podpora při rekonstrukcích expozic

PODĚKOVÁNÍ
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ZOOŠKOLA
V roce 2021, stejně jako v roce předchozím, byly akce a 

aktivity ZooŠkoly značně ovlivněny celostátně uplatňovanými 
opatřeními vlády v souvislosti s onemocněním SARS CoV-19. 
Samotná zoo i školy byly část roku zcela uzavřeny. Na školách 
pak probíhala výuka po nějaké období rotačně, či distančně. To 
vše se odrazilo na možnosti realizovat naplánovanou nabídku 
programů a aktivit.

I tak centrum environmentální výchovy v Zoo Děčín navští-
vilo, a nabídnutých programů se aktivně zúčastnilo, 2718 osob. 
Tato návštěvnost je téměř o tisícovku menší než v roce 2019. 
Nejkrizovější rok, kter ým byl 2020, ale násobně překonala. 
Počet osob, které služby ZooŠkoly v roce 2021 využily, by se dal 
porovnat se začátky činnosti tohoto střediska, tedy s lety 2007 
nebo 2008. V tu dobu byla čísla velmi podobná. Následně začala 
s každým rokem prudce stoupat a hodnoty se léta pohybovaly 
nejčastěji mezi třemi až čtyřmi tisíci návštěvníků. Přáním je, aby 
nastal znovu podobný vzestup.

ZooŠkola je na případné zájemce připravena. Učebna v zoo 
dostala novou výmalbu, je dobře technicky vybavená a má 
k dispozici drobná kontaktní zvířata pro znásobení zážitku při 
návštěvě. Samotný areál nabízí řadu možností k realizaci 
programů. Těch ZooŠkola nabízí každoročně více jak dvě desítky 
a vybrat si může každý: mateřská škola, základní či střední ško-
la, zařízení pro hendikepované a znevýhodněné, různé spolky, 
zájmové skupiny a také rodiny či senioři. Skupinám jsou k dis-
pozici dva lektoři. Pro samostatnou prohlídku zoo jsou k mání sa-
moobslužné pracovní listy.

Programy jsou navržené tak, aby navazovaly na školní osnovy 
a doplňovaly je. Rozdělené jsou podle tématu, doporučení pro 
věk a podle časové náročnosti nebo místa konání. Vybrat si je 
možné z programů hodinových až tříhodinových, realizovaných 
v učebně nebo venku, případně kombinovaných. Jejich metodika 
je vzdělávací i hravá, uplatňují se odlehčující aktivity, soutěže, 
kvízy, kontakt se zvířaty i ukázka přírodnin, nebo třeba využití 
interaktivních prvků instalovaných v areálu. Výukově-zážitkové 
programy je možné doplnit, či nahradit i službou průvodce po 
zoo. Nabídka ZooŠkoly tak uspokojí i ty, kteří se chtějí jen v klidu 
projít po areálu, pozorovat zvířata a z úst průvodce se dozvědět 
informace o nich.

Vrátíme-li se ke statistice, pak číslo celkové návštěvnosti 
můžeme doplnit i číslem 130. Tolik programů se v režii ZooŠkoly 
v roce 2021 uskutečnilo. Při myšlence na již zmiňovaná omezení 
v souvislosti s covidem jde o číslo uspokojivé. Za nejfrekvento-
vanější lze označit tyto programy:

ź Lesní zvířátka (celkově 23 realizací)
ź Za zvířátky po zoo (celkově 12 realizací)
ź Na lovu s rysy a vlky (celkově 10 realizací)

Každoročně se na předních pozicích z pohledu zájmu škol ob-
jevují programy pro mladší děti. Letos tomu nahrála i skuteč-
nost, že druhé stupně škol byly značnou část školního roku na 
distanční výuce. Výjezdům starších žáků mimo areály škol byla 
situace celkově málo nakloněna. Mladší žáci se kromě stálých a 
osvědčených programů ve velkém počtu účastnili i aktivity, která 
byla uvedena do nabídky jen mimořádně, po dobu měsíce září. 
Program s názvem Ježek na dlani oslovil 6 základních a mateřs-
kých škol a přivedl do ZooŠkoly celkem 165 dětí.

Lektoři uskutečnili v rámci ZooŠkoly i řadu výjezdů mimo 
areál, a to převážně do zařízení pro hendikepované nebo senio-
ry. Věnovali se také tvorbě podkladů pro různé soutěže, kdy pre-
miéru měla např. Darwinova stezka. Dále realizovali program při 
letních aktivitách, jakými jsou již opakovaně Noci v zoo nebo Ve-
černí prohlídky zoo. Pomáhali s chodem příměstského tábora, a 
také s průběhem několika akcí pro veřejnost, a to např. Vesmír-
ná zoo nebo Strašidelná zoo. Ve spolupráci s technickým úse-
kem organizovali brigády pro školy, kdy žáci v zoo odklízeli listí a 
čistili tak cesty i zvířecí výběhy v areálu. Konkrétně o tuto aktivitu 
s názvem Přijďte si nahrabat, která byla v nabídce necelé dva 
měsíce, projevilo zájem 11 škol a zúčastnilo se jí 454 žáků.

Hned dvakrát se v roce 2021 Zoo Děčín uplatnila jako hos-
titelka. Poprvé, když byla oslovena Středoevropskou asociací 
přátel zoo o spolupráci, a proběhla zde Letní univerzita juniorů. 
Úkolem ZooŠkoly tak bylo postarat se o týdenní program i o zá-
zemí jejím 56 účastníkům. Podruhé se Zoo Děčín ujala orga-
nizování dvoudenního Setkání marketingových a vzdělávacích 
pracovníků Unie českých a slovenských zoologických zahrad, 
a i tady ZooŠkola pomáhala s realizací a chodem akce. Pestrý 
program založený na předávání zkušeností mezi zahradami obou 
států a dalšími organizacemi se konal ve spolupráci v Městskou 
knihovnou Děčín, která poskytla své prostory.

Lektoři sami přidali během roku ruku k dílu také při údržbě 
areálu. Kromě různých manuálních činností se věnovali i rozvoji 
areálu tím, že pomáhali připravovat a uvádět do praxe nové 
interaktivní prvky, které zpříjemní pobyt v zoo rodinám, ale využijí 
je i školy. Jedná se o projekty Souboj na rohy a Kočka nebo pes? 
K posledně zmíněnému lektoři zpracovali i nový výukově-zážit-
kový program pro MŠ, který ZooŠkola plánuje uvést do provozu 
v roce 2022.

Omezeními vydanými ohledně koronavirového onemocnění 
byla poznamenána i činnost kroužků. Celé první pololetí roku se 
volnočasové aktivity nekonaly. Od druhého pololetí navštěvovaly 
dva ZooKroužky necelé dvě desítky dětí z 2. až 9. tříd základních 
škol. Náplní kroužků byl jako každoročně především rozvoj zájmu 
dětí o přírodu a budování kladného vztahu k ní. Děti se vzdělávaly 
v oblasti biologie, staraly se o kontaktní zvířata, soutěžily, hrály 
hry, pracovaly s přírodním materiálem nebo podnikaly procházky 
a výlety i mimo areál zoo, do okolní přírody.

Podněcování zájmu o přírodu je obecně cílem všech činností 
ZooŠkoly a jsme rádi, že je o naše služby, stále zájem, i přes 
události, které tuto skutečnost neulehčují. Chceme poděkovat 
všem, se kterými jsme se při aktivitách ZooŠkoly setkali, se kte-
rými jsme spolupracovali, i těm, kteří projevili zájem o nabídku 
ZooŠkoly, ale ze setkání nakonec muselo sejít. Budeme se těšit 
na viděnou třeba hned v roce 2022.

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. Jako nástroj pro monitoring médií využívá Zoo 
Děčín placenou službu společnosti NEWTON Media, 
a. s. Jejich systém představuje pohodlnou a osvěd-
čenou cestu ke každodennímu informačnímu přehle-
du 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. Ne-
cháváme sledovat nejen tištěná média, internetové 
portály a od roku 2020 i televize a rozhlas. 

Monitoring médií zachytil za celý rok 2021 
celkem 1178 zpráv. Nejsilněji jsme se prezentovali 
prostřednictvím internetu (56%), 42% pak patřilo tiš-
těným médiím, 13x jsme se objevili v televizi a taktéž 
13x v rádiích. TOP vydavatelem se stala společnost 
VLTAVA LABE MEDIA, a.s. (710 článků), po ní ná-
sledovaly Regionální novinky (88 článků), Citytalk.cz 
– Regionální on-line deníky (81 článků), pak Mafra, 
a.s. (48) a Český rozhlas (36). Nejvíce článků bylo 
publikováno místními médii jako je Děčínský deník a 
jeho internetová verze, ale i dalšími regionálními 
deníky (Teplický, Ústecký, Mostecký, Litoměřický, 
Chomutovský,…), dále na e-decinsko.cz, ustecke-
novinky.cz, decin.cz, v Mladé frontě DNES, v Právu, v 
Českém rozhlasu SEVER, v 5plus2 nebo v life4you. 
Zájem o dění v zoo ale měla i další média. Nejvíce 
zpráv bylo o Zoo Děčín publikováno 27. 3. 2021 – 
142 zmínek. Převážně šlo o články, které komento-
valy možnosti pomoci v době covidu. 

Oproti předešlému roku vyšlo celkově o 7 % zpráv 
méně, což přičítáme na vrub pandemii coronaviru a 
dlouhodobému uzavření areálu zoo pro veřejnost. 
Pokud se na statistiky podíváme z pohledu měsíč-
ních cyklů, pak nejvíce článků bylo publikováno ve 
měsících červen (258) a březen (196). Nejslabšími 
měsíci byly leden, únor a červenec. V ostatních měsí-
cích vycházelo v průměru kolem 60 - 140 článků mě-
síčně.

Jednotlivá média jsou o veškerém dění v zoo in-
formována prostřednictvím elektronické pošty. Kro-
mě tiskových zpráv dostávají i kvalitní obrazový ma-
teriál jak v podobě fotografií, tak zpracovaných video-
reportáží. Spolupráce s médii si velmi ceníme, výraz-
ně přispívá k propagaci naší zoo.

Televize – Zajímavé reportáže ze Zoo Děčín 
odvysílala především TV Nova, TV Prima a Česká 
televize. Největší zájem vzbudil útěk nového chov-
ného samce makaka chocholatého.  

Rozhlas – Zpravodajství o dění v zoo přebírá mno-
ho rádiových stanic. Nejčastěji to v roce 2020 byla 
regionální rádia – Český rozhlas, Hitrádio FM a 
Frekvence 1. A stejně jako v případě televize, i zde byl 
největším a často opakovaným tématem útěk čtyřle-
tého makaka chocholatého. Několikrát do roka se 
naši zaměstnanci zúčastňují přímého vysílání ze stu-
dia Českého rozhlasu Sever v rámci jejich pořadu 
Svět zvířat. Spolupráce s Českým rozhlasem Sever 
byla i v tomto roce velmi intenzivní, nad rámec běž-
ného 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 
2021? Zprávy o dění v zoo nejčastěji vycházely od 
těchto vydavatelů: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. (85,5%; 
414 zpráv), následovala Mafra, a.s. (7,4%; 36 zpráv) 
a Borgis, a.s. (5,2%; 25 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 nejbliž-
ší 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 týde-
ník 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 pravidel-
né informace o akcích Zpravodaj města Děčína, mě-
síčník 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 inter-
netové prezentace prostřednictvím webových strá-
nek www.zoo.cz, které jsou společným dílem zoo-
logických zahrad sloučených v Unii českých a slo-
venských zoo a na kterých tak návštěvník najde kom-
pletní přehled dění ze zahrad jak z ČR, tak SR. In-
formace o dění v zoologické zahradě se objevují na 
mnoha dalších webových portálech, ať už se zaměře-
ním 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 2021 spravovala zoo své 
profily také na sociálních sítích – Youtube, Google+, 
Instagram a Twitter. Facebookový profil Zoo Děčín 
sledovalo na konci prosince 2021 celkem 10.240 



uživatelů. Každoročně počet fanoušků stoupá, me-
ziroční nárůst se pohybuje kolem 1.000 fanoušků. 
Kromě facebookového profilu zoo, spravujeme tak-
též profil pro Expozici Rajské ostrovy. Instagramový 
profil Zoo Děčín má 2.351 sledujících.     

Jaké zprávy média nejvíce zaujaly?

Lednové zpravodajství se věnovalo z kraje 
měsíce především statistikám návštěvnosti za rok 
2020, který byl poznamenaný pandemií coronaviru. 
I přesto si ale do zoo našlo cestu více než 100.000 
lidí. Média informovala o tom, jak se Brunovi – 
medvědovi kamčatskému nechce přes letošní zimu 
spát a užívá si sněhu. Lidé jej však mohli sledovat 
pouze prostřednictvím webové kamery, neboť areál 
zoo byl uzavřen kvůli pandemii.

Únor byl stejně jako leden měsícem, kdy zoo zů-
stala uzavřena z důvodu covidu 19. Do médií odešla 
žádost o finanční podporu vlády ČR společně na-
psaná všemi unijními zoologickými zahradami. Do 
světa šlo také info o dalším úspěšném odchovu 
vzácné veverky Prévostovy.

V březnu zaznamenala zoo klokaní „babyboom“. 
Jaro přineslo hned tři mláďata. Návštěvníci je ale  
mohli sledovat jen prostřednictvím fotografií, neboť 
zoo zůstala i v tomto měsíci zavřená. Zvedla se záro-
veň obrovská vlna solidarity, lidé chtěli uzavřeným 
zoologickým zahradám v této nelehké době pomá-
hat. Nakupovali na e-shopu, adoptovali zvířata, kupo-
vali sponzorské samolepky nebo dobrolístky. Infor-
mace o možnostech pomoci šířila média rychlostí 
blesku a tak se nám podařilo toto náročné období 
překonat s minimálními finančními ztrátami.  

12. dubna zmírnila vláda restrikce a povolila opět 
otevřít areály zoologických zahrad. Pavilony musely 
ale zůstat uzavřeny, kapacita návštěvnosti byla 
omezena, nutné bylo nosit respirátor a nesměly se 
konat akce pro veřejnost ani komentované krmení 
zvířat.

Květen přinesl zprávy o tom, že jsme začali v Ex-
pozici Rajské ostrovy chovat zcela nový druh – 
bičovce tyčkovitého. Narodila se 2 mláďata u ohro-
žených lemurů červených vari a lamy alpaky dostaly 
opět po roce letní sestřih.

V měsíci červnu nám po zoologické stránce  
udělal radost odchov u obou druhů horských koz. 
Narodil se sameček kozorožce kavkazského a 
dvojčata u koz šrouborohých. Radost přineslo i 
narození mláděte u lam alpak, na které zoo čekala 
dlouhých 9 let. Ovšem událostí tohoto měsíce byl 
import nového chovného samce makaka chocho-
latého z Francie do Děčína a jeho následný útěk. 
Opičák postavil Děčín do pozoru, vydal se na 
procházku po Pastýřské stěně a zamířil si to do 
města. Tam se ho podařilo odchytit v jedné z dílen 
lakovny ve společnosti Porsa International s.r.o.

Červenec – první prázdninový měsíc zaujal novi-
náře především díky večerním prohlídkám a příměst-
skému táboru, na kterém se děti staraly o zvířata a 
soutěžily v celotáborové hře. Stejně dobrý ohlas mě-
la i tradiční akce Noc v zoo, při které dovolujeme dě-
tem strávit noc přímo v areálu zoo, kdy je čeká nejen 
spousta zážitků při noční prohlídce zoo, ale také 
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opékání buřtů a soutěže. 

V měsíci srpnu se zájem novinářů stočil na akci 
s názvem Vesmírná zoo, při níž se zoo stylově 
rozloučila s prázdninami a děti si užily stezku plnou 
úkolů v přítomnosti mimozemských bytostí.

Zářijové objektivy novinářských fotoaparátů při-
táhl odchov vzácného banánovce fialového, radost 
přinesly podruhé v tomto roce i veverky Prévostovy a 
mládě zaznamenali chovatelé i u jelínka sambara 
skvrnitého. Uskutečnil se Den adoptivních rodičů, na 
němž jsme poděkovali adoptivním rodičům našich 
zvířat i ostatním mecenášům. Vyhlásili jsme pod-
zimní brigádu v hrabání listí pro školy a informovali 
média o daru od Nadace ČEZ, která našim zvířatům 
předala výtěžek z akce Oranžové kolo ve výši 50.000 
korun.

V říjnu se zoo pochlubila importem nových jedin-
ců vlků eurasijských. Do zoo se vrátili po dvouleté 
pauze, kterou zoo využila k rekonstrukci jejich výbě-

hu. Společně s návštěvníky jsme na začátku měsíce 
oslavili Mezinárodní den zvířat. Zoologové v tomto 
měsíci provedli kontrolu pohlaví letošních odchovů 
u veverek Prévostových. Na jeden den musela zoo 
v říjnu uzavřít své brány z důvodu silného větru. 
Hrozilo nebezpečí pádu stromů. 

Listopad patřil již tradičně neoblíbenější akci 
roku – Strašidelné zoo. Nemožnost pořádat velké 
akce pro veřejnost v průběhu roku přilákala na tuto 
akci neuvěřitelně velké množství návštěvníků. Stez-
ka s úkoly na motivy pohádky Coco, dlabání dýní i 
lampionový průvod si nenechalo ujít přes dva tisíce 
lidí. Vydlabané dýně jsme později použili i jako en-
richment při krmení zvířat. Kromě jiného jsme ve-
řejnosti představili plány na novou výstavbu v zoo. 
Tou by měl být nový pavilon šelem, který vyroste na 
místě starého levhartince v těsné blízkosti expozice 
medvěda kamčatského. V závěru roku proběhla de-
molice starého nevyhovujícího výběhu.

Prosinec v zoo zaujal novináře především Čer-
tovskou stezkou, kterou zoo připravila jako náhradu 
za tradiční čertovský rej. Velký ohlas ale měl i Štědrý 
den v zoo, kdy mají návštěvníci již léta vstup do 
areálu zcela zdarma a krátí si tak vycházkou čekání 
na Ježíška. Zajímavou informací byla i zpráva z 
českolipského vlastivědného muzea, kam po úhynu 
putoval kadáver medvěda grizzly Sigfrieda. Muzeum 
jej nechalo vypreparovat a připravuje jeho zařazení 
do stálé výstavy. 

Alena Houšková
specialistka CNS 

pro mediální 
a informační činnost
media@zoodecin.cz
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Vizualizace nového 

pavilonu velkých koček



TECHNICKÝ ÚSEK
Nejvýznamnější událostí v roce 2021 byla demo-

lice nejstarší expozice v areálu zoo, a to pavilonu 
šelem. Nově na tomto místě vznikne nová moderní 
expozice pro kočkovité šelmy. Mříže budou nahra-
zeny ocelovou sítí a sklem. V roce 2022 by měla pro-
běhnout také rekonstrukce venkovních výběhů na 
zadní straně pavilonu opic a tím se naše zoo oprostí 
od nevzhledných a chovu nedůstojných mříží nadob-
ro.

Každým rokem se zvyšuje návštěvnost v naší zoo 
a kapacita veřejných záchodů byla tím pádem ne-
dostatečná. Hned za pokladnou na levé straně ve 
svahu pod výběhem rosomáků jsme proto postavili 
za čtyři měsíce na přelomu roku nové toalety, osa-
zené vybavením z programu „nerez - antivandal“.

Dokončili jsme rekonstrukci výběhu pro vlky eura-
sijské, kde byly nově vybudovány odstavné boxy, 
které ve starém výběhu chyběly, a zrekonstruovali 
jsme též oba přepouštěcí mechanizmy mezi výběhy. 
Tím se zjednodušila veterinární péče a zvýšila bez-
pečnost chovatelů.

Výměny se také dočkal dřevěný ochoz u voliéry ar 
arakang. Houbou napadené dřevo bylo nahrazeno a 
nově se celá lávka ošetřila nátěrem.

Starý plechový přístřešek před hlavní budovou, 

který sloužil jako ochrana před nepříznivým počasím 
pro automaty na kávu a cukrovinky jsme vyměnili za 
přírodní dřevěný přístřešek s přiznáním letorostů.

V loňském roce taktéž proběhlo kácení suchých 
borovic po celém areálu zoo. Mnoho stromů jsme 
porazili svépomocí, na stromy rostoucí v blízkosti 
expozic nebo přímo v nich jsme využili služeb firmy 
používající techniku k výškovému kácení.

Roman Řehák
vedoucí technického 

úseku a zoolog 
zoolog@zoodecin.cz
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        Celková návštěvnost Zoo Děčín – Pastýřská 
stěna, příspěvková organizace za rok 2021 činila 
124 446 osob, tj. 138,27 % plánu pro rok 2021 
(celkem plán činil 90 000 návštěvníků). V roce 2020 
činila celková návštěvnost 101 154 osob. Rok 2021 
tedy přinesl opětovný nárůst návštěvnosti, a to o 23 
292 osob, a to i přes to, že zoo byla několik měsíců 
uzavřena. Návštěvníci děčínské zoo mají vstup do Ex-
pozice Rajské ostrovy i nadále zdarma, s platnou 
vstupenkou ze zoo, této možnosti využilo 17 151 
osob. 

Úkoly dle Hmotné zainteresovanosti 2021:
1. Podat žádost o nenárokovou dotaci z pro-

gramu Ministerstva životního prostředí „Příspěvek 
zoologickým zahradám“ na rok 2021, termín: 31. 3. 
2021 - splněno

2. Průběžně zajišťovat financování organizace 
z vnějších zdrojů, termín: 31. 12. 2021 - splněno

3. V případě spolufinancování projektu ze 
schváleného příspěvku je nutný souhlas zřizovatele 
s podáním projektu, termín: trvale, průběžně plněno

4. Provádět práce v rámci opravy a údržby dle 
plánu oprav, případné změny projednat předem se 
zřizovatelem a změnu provést až po písemném 
vyjádření zřizovatele, termín: trvale, splněno

5. Případnou dlouhodobou nepřítomnost a čer-
pání řádné dovolené předem písemně oznámit, 
termín: trvale, splněno

Bylo řešeno mnoho havarijních a nevyhovujících 
stavů na expozicích zvířat, byly zrealizovány projekty 
ke zlepšení podmínek pro návštěvníky i zaměst-
nance. Financování proběhlo a probíhá z běžných 
provozních prostředků a z příspěvku OMH MMD dle 
schváleného plánu údržby.

Některé z realizovaných akcí v zoo:
ź oprava kotle v pavilonu opic
ź oprava výběhu rosomáka
ź oprava ochozu pro návštěvníky u expozice pa-

poušků
ź oprava výběhu vlků
ź oprava šubrů v Expozici Českosaského Švý-

carska
ź oprava přístřešku na prodejní automaty
ź havarijní oprava střechy na objektu recepce
ź oprava výběhu kozorožců
ź opravy a úklidy po vichřicích a bouřkách
ź prořezávky stromů
ź příprava dokumentace pro opravu expozice po 

mývalech severních
ź výstavba nových veřejných WC (financováno 

MMD)

ź demolice expozice pro velké kočky v havarijním 
stavu (financováno MMD)

     
Veškeré opravy hradíme ze schválených finanč-

ních prostředků na běžný provoz, ze schváleného plá-
nu oprav, ve spolupráci s oborem místního hospo-
dářství 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 2021 činily finanční dary Kč 
882 117,36.

Plán odpisů na rok 2021 byl schválen ve výši Kč 
90 000,--. Skutečnost činila Kč 139 044,-- (nákup 
nového osobního automobilu).

Chovatelská oblast:
ź náklady na veterinární ošetření, léky, preven-

tivní péči a povinné pitevní protokoly činily Kč 
370 tis. 

Dovozy: 
Hutie kubánská, klokan rudokrký, kočka divoká, 

kusu liščí, lvíček zlatohlavý, makak chocholatý, mara 
stepní, muflon, osel domácí, sambar skvrnitý, urzon 
kanadský, vlk euroasijský (2), ara arakanga (2), 
berneška rudokrká (4), čírka úzkozobá (5), 
kachnička mandarínská (7), kachnička šedoboká 
(5), křepelka korunkatá, labuť koskoroba, lžičák 
pestrý (6), polák malý (2), sokol stěhovavý, sova 
pálená, sovice sněžní, výr virginský, zrzohlávka 
rudozobá (6), krajta královská (2), sklípkan růžový a 
průběžně jsou doplňovány ryby do mořských akvárií 
v Expozici Rajské ostrovy

Odchovy:
Lama alpaka (2), kapybara (5), klokan rudokrký 

(3), klokánek králíkovitý (2), koza šrouborohá (2), ko-
zorožec kavkazský (2), lemur vari červený (2), makak 
chocholatý, muflon, psoun prérijový (4), sambar skvr-
nitý, tamarín žlutoruký, veverka Prévostova (4), viku-
ňa, banánovec kubánský (5), jeřáb panenský, křepel-
ka korunkatá (5), leskoptev tříbarvá, nandu pampo-
vý, hroznýšovec kubánský (6)

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ
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Personální zabezpečení činnosti příspěvkové orga-
nizace:

Výsledek hospodaření:
Hospodaření organizace se v roce 2021 řídilo ur-

čeným finančním plánem. Tento finanční plán byl se-
staven na základě skutečnosti za rok 2020 s oh-
ledem na předpokládané změny v roce 2021, 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.

Výsledek hospodaření v roce 2021 je zisk ve výši 
Kč 2 033 079,-- (v hlavní činnosti Kč 1 160 189,--, 
v doplňkové činnosti Kč 872 890, --). Ve srovnání s ro-
kem 2020 je HV vyšší o Kč 1 885 126,--. Z hospo-
daření roku 2021, z doplňkové činnosti, bude vyčís-
lena a zaúčtována daň z příjmu právnických osob 
k 30. 6. 2022, zoo využívá služeb daňového poradce, 
dle nařízení ve zřizovací listině.  

Zdůvodnění odchylek oproti skutečnosti roku 2021
ź Celkové náklady v roce 2021 byly ve srovnání 

s rokem 2020 vyšší o Kč 890 923, --
ź Celkové výnosy v roce 2021 byly ve srovnání 

s rokem 2020 vyšší o Kč 2 776 049, -- 

Zdůvodnění rozdílu u nákladů: 
ź Vyšší náklady na energie, větší náklady na 

pořízení zboží z důvodu poptávky (vyšší tržby), 
vyšší odpisy z důvodu pořízení automobilu.

Zdůvodnění rozdílu u výnosů: 
ź Vyšší tržby za vstupné a parkovné z důvodu 

velké návštěvnosti, s tím souvisí i vyšší tržby 
z prodeje suvenýrů, prodej zvěře.

Výše investičního fondu k 31. 12. 2021: Kč 645 
000,--  

PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAH POČET PRACOVNÍKŮ                                                  

Pracovní poměr - plný úvazek 32

Pracovní poměr - zkrácený úvazek 0

Dohoda o provedení práce 2

Dohoda o pracovní činnosti 6

PRŮMĚRNÁ MĚSÍČNÍ MZDA V KČ                                                2020 2021

CELKEM  29.290 29.440

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ V Kč                                                 2020 2021

náklady  26.271.745,-- 27.162.668,--

výnosy 26.419.698,-- 29.195.747,--

+zisk/-ztráta 147.953,-- 2.033.079,--

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

ÚČET/NÁKLADY 2020 2021

501 - materiál 4.252 4.273

502 - energie 1.141 1.413

504 - zboží 718 1.180

511 - opravy a udržování 806 573

512 - cestovné 8 1

513 - náklady na reprezentaci 13 16

518 - ostatní služby 2.882 2.680

521 - mzdové náklady 11.211 11.624

524 - soc. pojištění 3.761 3.847

527 - zák. soc. náklady 637 700

547 - manka a škody 28 5

549 - ost. náklady 340 329

551 - odpisy 93 139

558 - nákup DDHM a DDNH 257 250

538+569 - ost. náklady a daně 124 125

602 - výnosy z prodeje služeb 8.191 9.407

603 - výnosy z pronájmu 71 71

604 - tržby za prodané zboží 1.299 2.138

648 - čerpání fondů 0 0

649 - ost. výnosy + ost. přij. 240 525

Příspěvek CELKEM (MMD+MŽP+KÚ) 16.504 17.055

PLÁN OPRAV NA ROK 2021 v Kč

NÁZEV AKCE DOTACE OHM MDD PROPLACENÉ FA

Výměna oken ve správní budově 103.386,-- 103.386,--
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NÁPLŇ PRÁCE POČET PRACOVNÍKŮ                                                                 

ředitelka 1

asistentka 1

zoolog 1

chovatel 13

ekonom 1

mzdová účetní 1

pracovník recepce 4

pracovník údržby 6

pracovník Centra návštěvnických služeb 4

CELKEM 32



Pohledávky a závazky

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

Bankovní úvěry a půjčky
Organizace nemá k 31. 12. 2021 žádné úvěry 

ani půjčky.

Leasing
Organizace nemá k 31. 12. 2021 žádný lea-

sing.

Veřejné zakázky
viz EZAK organizace na zakázky.mmdecin.cz

Vyhodnocení ukazatelů hmotné zainteresova-
nosti

Čerpání účelových dotací

a) neinvestiční dotace

b) investiční dotace

Poskytnutá neinvestiční dotace „Příspěvek 
zoologickým zahradám pro rok 2021“ od MŽP ČR 
nebyla vyčerpána v plné výši, byla provedena vrat-
ka ve výši Kč 46 711,--, bohužel došlo k chybě a 
začátkem roku 2022 byla provedena oprava ve 
výši Kč 9 342,--, s poskytovatelem dotace bylo 
provedeno řádné vyúčtování, vratka byla odeslá-
na ve správné výši Kč 37 369, --. 

Výsledky kontrol

ź Ministerstvo životního prostředí ČR – veřej-
nosprávní kontrola, 4. 8. 2021 – bez závad

ź Krajská veterinární správa Státní veterinár-
ní správy pro Ústecký kraj, 25. 8. 2021 – 
bez závad

ź Krajská veterinární správa Státní veterinár-
ní správy pro Ústecký kraj, 14. 9. 2021 – 
22. 9. 2021 – bez závad

ź Krajská veterinární správa Státní veterinár-
ní správy pro Ústecký kraj, 13. 12. 2021 – 
bez závad

ź Statutární město Děčín – veřejnosprávní 
kontrola, 11. 8. 2021 – 22. 9. 2021 - bez 
závad

Dagmar Kedlesová
ekonom 

ekonom@zoodecin.cz

POSKYTOVATEL                                  ÚČEL VÝŠE (v Kč) ČERPÁNO

Magistrát města Děčín dotace na provoz 15.500.000 15.500.000

Ministerstvo ŽP ČR dotace na chov 
ohrožených zvířat

1.601.401 1.564.032
1.554.690

POSKYTOVATEL                                  ÚČEL VÝŠE (v Kč) ČERPÁNO

0 -- 0 0

ZÁVAZNÝ UKAZATEL (v Kč) SCHVÁLENÁ HODNOTA SKUTEČNOST

Provozní příspěvek celkem 15.500.000 15.500.000

Objem prostředků na platy 11.700.000 11.624.100

Investiční příspěvek celkem 0 0

Přepočtený stav pracovníků 33 32,47

Hospodářský výsledek 0 2.033.079

Plánované tržby (vl. výkony) 8.000.000 9.796.726

Limit mzdových prostředků bez OON 11.500.000 11.470.900
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JMÉNO                                FUNKCE V ZOO OD

Kateřina Majerová ředitelka 1997 (ve funkci od 2007)

Bc. Dita Hendlová asistentka 2000

Jaroslava Granátová účetní/personalistka 1999

CENTRUM NÁVŠTĚVNICKÝCH SLUŽEB FUNKCE V ZOO OD

Ing. Dagmar Floriánová 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

NÁVŠTĚVNICKÉ SLUŽBY FUNKCE V ZOO OD

Dagmar Kedlesová vedoucí/ekonom 2007

Lenka Tollarová recepční zoo 2006

Miroslava Spilková recepční zoo 2015

Kateřina Aiblová recepční Expozice Rajské ostrovy 2021

Barbora Kočová recepční Expozice Rajské ostrovy 2015

ZOOLOGICKO/TECHNICKÝ ÚSEK FUNKCE V ZOO OD

Roman Řehák zástupce ředitele/vedoucí/zoolog 1996

Petr Haberland vrchní chovatel zvěře 2013

Zuzana Kovařičová chovatelka zvěře 1984

Jiří Doubek chovatel zvěře 1992

Radka Krejčová chovatelka zvěře 1990

Pavla Cabrnochová chovatelka zvěře 2003 (12/2021 návrat po MD)

Lenka Kovářová chovatelka zvěře 2003

Naďa Malečková chovatelka zvěře 2006

Pavel Liška chovatel zvěře 2007

Eliška Šindelářová chovatelka zvěře 2015

Ing. Klára Křížková chovatelka zvěře 2006

Nikola Stryková chovatelka zvěře 2019

Lucie Jedlinská chovatelka zvěře 2020

Hana Motyková brigádnice - pomocná chovatelka zvěře 2020

Kateřina Csurilová chovatelka zvěře 2019

Ing. Daniel Fuchs chovatel zvěře 10/2021

Pavlína Karmanová chovatelka zvěře 10/2021

Michaela Doležalová brigádnice - pomocná chovatelka zvěře 7- 8/2021

Jitka Čapková brigádnice - pomocná chovatelka zvěře 7 - 8/2021

Barbora Toncarová brigádnice - pomocná chovatelka zvěře 8/2021

Eva Fiegerová zahradnice 1989

Ivan Stodola pracovník pro údržbu a rozvoj/řidič 1995

SEZNAM ZAMĚSTNANCŮ
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JMÉNO                                FUNKCE ROK NÁSTUPU

Miroslav Pokorný 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

VETERINÁRNÍ LÉKAŘKA (EXTERNÍ)

MVDr. Lýdia Čačková

PŘÍCHOD ODCHOD

Řídící a komunikační centrum 0 0

Centrum návštěvnických služeb 1 1

Centrum péče o zvířata 5* 4

Oddělení údržby 0 0

Celkem 6 5

* z toho 3 - sezónní brigádníci

FLUKTUACE ZAMĚSTNANCŮ

TERMÍN ZAMĚSTNANEC MÍSTO KONÁNÍ / ÚČEL

10. 4. 2021 Petr Haberland Zoo Jihlava / transport čáji obojkové

20. 4. 2021 Jiří Doubek Čáslav / zásobování Expozice Rajské ostrovy

25. 6. 2021 Jiří Doubek Čáslav / zásobování Expozice Rajské ostrovy

14. 9. 2021 Alena Houšková, Petr Haberland Praha / seminář Management chovu zvířat v zoologických zahradách

14. 10. 2021 Kateřina Majerová Dvůr Perlova Voda / výjezdní zasedání MMD

25. - 26. 11. 2021 Pavel Brůža Dubí / profesní zkoušky

1. 12. 2021 Petr Haberland Zoo Jihlava / transport kusu a hutie kubánské

4. 12. 2021 Jiří Doubek Čáslav / zásobování Expozice Rajské ostrovy 

7. 12. 2021 Petr Haberland Zoo Brno / transport mary stepní

PŘEHLED PRACOVNÍCH CEST
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Jaroslava Granátová
účetní a personalistka

 ucetni@zoodecin.cz



trnucha skrvnitá

Potamotrygon motoro



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 


