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Co nevíte o zvířatech. Projekt financovaný z dotace MŽP.



Vážení přátelé a 
příznivci děčínské 
zoo, srdečně vás ví-
tám nad Výroční 
zprávou za rok 
2017, tedy u tako-
vého malého ohléd-
nutí za právě uply-
nulým rokem. Jaký 
byl rok 2017? Pro 
mě velmi významný, 
protože právě v tom-
to roce jsem oslavi-
la neuvěřitelné dva-

cetileté výročí od nástupu do zoo a desetileté ve funk-
ci ředitelky. Vůbec by mě, v roce 1997, nenapadlo, že 
mě práce v zoo natolik chytí a pohltí, že tu budu tak 
obrovský kus života. Děčínská zoo je prostě moje 
srdcová záležitost.

Rok 2017 byl pro naši zoo opět ve znamení re-
kordů. Pomalu se tomu už ani nechce věřit, že se 
návštěvnická čísla mohou ještě posouvat vzhůru, ale 
je tomu tak. Když jsem v zoo začínala, pohybovala se 
průměrná roční návštěvnost kolem 50-60 tisíc, nyní 
se toto číslo posunulo již k hranici 115 000 osob 
ročně. Za to moc děkujeme! V roce 2018 nás čekají 
velké investice, výstavba expozic pro rosomáky, kam-
zíky a sovy, výstavba nového seníku, který je naprosto 
nezbytný pro provoz zoo a dále dlouho očekávaná re-
konstrukce expozice opic, která připomíná smutnou 
dobu, kdy zoo byly pouze jakési menažerie, kde se 
zvířata ukazovala v klecích a na betonu, naštěstí dáv-
no minulou. Po rekonstrukci vznikne krásná, světlá, 
vzdušná expozice ze sítí, kterou bude obývat skupina 
chápanů.

Děčínskou zoo čeká zanedlouho úžasné jubileum 
a to 70. výročí otevření. Doufáme, že toto výročí, které 
připadá na rok 2019, oslavíme opravdu důstojně, a to 
novými expozicemi a novými zvířaty. Zoo dlouhodobě 
chybí investice, potřebuje rozvoj a nyní, v ekonomicky 
příznivé době, přišla řada i na nás, takže se budeme 
těšit a doufat, že vše dobře dopadne.

V roce 2017 jsme se pustili do několika větších op-
rav, a to expozice pro divoká prasata, kde proběhla 
oprava jak oplocení, tak i dřevěného mostu přes expo-
zici, který musel být několik měsíců, kvůli havarijnímu 
stavu, uzavřen. Pro větší návštěvnický komfort pro-
běhla i velká oprava chodníků, začínající u expozice 
koček rybářských až po expozici rysů, v roce 2018 bu-
de navazovat další oprava cest, a to od expozice rysů, 
až po expozici vyder říčních. Proběhly i menší, ale ne-
zbytné opravy, např. výměna a oprava okapů u stájí, 
oprava oplocení bažantnice, oprava závory a vstupní 
brány, která byla poškozena vichřicí a popadanými 
stromy. Opět už návštěvníky z dálky vítá krásná nová 
brána s medvědem. Říjnová vichřice zoo zasáhla o-

pravdu silně, popadalo velké množství stromů, které 
způsobily škodu za 100 tis. Kč. Zoo musela být dva 
dny, z bezpečnostních důvodů, uzavřena.

Ale k veselejším věcem, což jsou zvířata, která ne-
mohou přinášet nic jiného než radost. Dovezli jsme 
několik nových, zajímavých zvířat, která buď doplnila 
nebo rozšířila naši kolekci, např. lemury hnědé, norky 
evropské, kapybary vodní, jeřába popelavého, sovici 
sněžní atd. Odchovali jsme i několik mláďat, např. 
vzácné makaky chocholaté, tamaríny žlutoruké, viku-
ně či sambara skvrnitého. Bohužel neúspěchem 
skončil první odchov rysa ostrovida (viz informace dá-
le). Ale samice je ještě velmi mladá, takže snad se 
nám v budoucnu úspěšný odchov podaří.

Již druhým rokem pokračuje spolupráce mezi 
Krajským úřadem Ústeckého kraje, Podkrušnohors-
kým zooparkem Chomutov, Zoo Ústí nad Labem a na-
ší zoo v rámci společné vstupenky a marketingové 
kampaně – Jeden kraj, tři různé zoo. Z Fondu Ústecké-
ho kraje byla podpořena i tradiční charitativní akce 
pro zdravotně znevýhodněné a chronicky nemocné 
děti i dospělé – Noc snů.

Za finanční podpory Ministerstva životního prost-
ředí jsme zrealizovali projekt naučné stezky „Co neví-
te o zvířatech“.

Návštěvnicky nejúspěšnější akcí roku 2017 byla 
opět Strašidelná zoo, tentokrát inspirovaná krásným 
českým filmem pro děti „Ať žijí duchové!“. V setmělé 
zoo se sešlo 1 414 osob. Dalšími v pořadí byla letní 
Pirátská zoo a překvapivě prosincová akce „Čertovs-
ký rej“.

ROK 2017 OČIMA ŘEDITELKY

NÁVŠTĚVNOST: AREÁL ZOO DĚČÍN

dospělí 48.031

děti 30.595

neplatící 13.077

CELKEM 91.703

NÁVŠTĚVNOST: EXPOZICE RAJSKÉ OSTROVY

dospělí 3.750

děti 3.131

neplatící 800

neplatící ze zoo 15.105

CELKEM 22.786

NÁVŠTĚVNOST CELKEM: ZOO DĚČÍN A EXPOZICE RAJSKÉ OSTROVY

dospělí 51.781

děti 33.726

neplatící 28.982

CELKEM 114.489
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Velké poděkování patří našemu zřizovateli, statu-
tárnímu městu Děčín, za stálou finanční podporu, 
spolupráci a pomoc při realizaci oprav i zcela nových 
projektů, Ministerstvu životního prostředí České 
republiky za dotaci na chov vzácných a ohrožených 
zvířat a Ústeckému kraji, za marketingovou i finanční 
podporu.

Mé osobní díky patří zaměstnancům za jejich 
skvělou práci, nadšení a ochotu vrhat se i do nároč-
ných úkolů, které jsou mnohokrát mimo hlavní pra-
covní náplň, jejich rodinným příslušníkům, kteří nám 

chodí pomáhat na akce pro veřejnost a všem stu-
dentům, školním a jiným kolektivům, dobrovolníkům 
a ostatním, kteří kdy přiložili ručku k dílu, moc si 
toho vážím!

Plánů je mnoho, práce před námi ještě více, takže 
s chutí do toho a doufám, že se uvidíme v děčínské 
zoo v roce 2018!

        Kateřina Majerová
ředitelka 

katerina.majerova@zoodecin.cz

DIRECTOR'S 2017 REPORT

Dear friends and supporters of Děčín Zoo, 
a warm welcome to everyone who is going to read over 

the annual report that covers the year now passed – 2017 
– as we take a brief look back at it. What was the year 
2017 about? Well, to me, it was very important because it 
was precisely the year when I celebrated an incredible 20 
years from the moment I joined the staff and the tenth 
anniversary of taking up the director's office. Back in 
1997, I would never have guessed that working at the zoo 
was to be so absorbing for me or that I would spend such a 
huge part of my life here. Simply, the zoo in Děčín has a 
piece of my heart.

For Děčín Zoo, 2017 was another year marked by great 
records. One might find it hard to believe that visitor 
numbers could still move up, but indeed, they can. When I 
started at the zoo, the average annual attendance was 
around 50-60 thousand. Now the number has shifted to 
the threshold of 115 thousand people per year. Many 
thanks for this! In 2018, we are about to see big in-
vestments, be it new exhibits for wolverines, Rocky 
Mountain goats and owls, a new barn to store hay – so-
mething absolutely necessary for the zoo to run properly – 
or the long-planned redesign of the primate facility – one 
that recalls the unfortunate (but long gone) times of zoos 
being nothing but a kind of menagerie where the animals 
were displayed in cages and on concrete. Once the work 
has been done, we will be happy to present a neat, 
spacious exhibit made of nets and filled with light that will 
house a group of spider monkeys.

Soon the zoo in Děčín will mark an amazing jubilee – 
the 70th anniversary of the formal opening of the 
grounds. We hope that the celebrations in 2019 will be 
truly dignified, accompanied by new exhibits and new 
animals. The zoo has long been under-funded in terms of 
capital projects. It does need development and now, when 
times are favourable, it is our turn so we will look forward 
and hope that everything is going to go well.

In 2017, we embarked on a couple of major repairs. 
This included the wild boar display where fencing as well 
as the wooden bridge over the enclosure had to be fixed – 
the bridge needed to be closed for several months becau-
se of serious disrepair. To enhance visitor convenience, 
there was a large operation involving repairing the 
pavement from the fishing cat exhibit as far as the lynx 
enclosure. In 2018, this will be followed by the section 
stretching from the lynx enclosure to the European otter 
display. There were also smaller-scale but still necessary 
repairs, such as replacing and repairing rain gutters of 
stables, repairing fencing of pheasant enclosures, and 
repairing the boom barrier as well as the entrance gate 
which was damaged by a windstorm and fallen trees. Now 
that the work is finished, there is a nice new gate featuring 
a bear welcoming visitors from afar. The October wind-
storm hit the zoo really hard, felling a large number of 

trees that caused damage amounting to 100,000 CZK. In 
addition, the zoo grounds had to stay closed for two days 
for safety reasons.

But now let me turn to more cheerful matters – ani-
mals; after all, what else can they bring but joy? Several 
new, interesting creatures arrived to either complete or 
expand our collection, such as brown lemurs, European 
minks, capybaras, a common crane, a snowy owl and 
other animals. There were even several cases of rearing 
success – e.g. rare Sulawesi crested macaques, golden-
handed tamarins and vicunas. Unfortunately, the first-
ever attempt at rearing a European lynx failed (see below). 
As, however, the female is still very young, perhaps the 
future will bring breeding success. 

For the second year in a row, cooperation continued 
between the Regional Authority of the Ústí Region, 
Podkrušnohorský Zoopark Chomutov, Ústí nad Labem Zoo 
and Děčín Zoo as part of a joint marketing campaign; 
called One Region – Three Different Zoos, it includes an 
opportunity for the visitor to buy a single ticket to visit the 
three zoos. The Ústí Region also supported the traditional 
charity event for physically/mentally challenged and 
chronically ill children and adults called Dream Night at 
the Zoo. With co-funding from the Ministry for the En-
vironment, a project was completed in Děčín involving a 
nature trail entitled Things you did not know about ani-
mals. 

In terms of visitor numbers, The Zoo of Ghosts was the 
biggest success once again in 2017; this time it was 
inspired by a wonderful Czech film for children entitled Ať 
žijí duchové! (Long live the ghosts!) and attracted 1,414 
people who gathered in the zoo at dusk. In the summer-
time, The Zoo of Pirates became a hit, as did – surprisingly 
– Whirling Devils held in December.

Big thanks go to the zoo's founder – the Statutory City 
of Děčín – for their permanent financial support, coope-
ration and assistance, whether it involved repairs or brand 
new projects. Our thanks also go to the Ministry for the 
Environment of the Czech Republic for granting funds to 
support breeding programmes of rare and endangered 
species and the Ústí Region for their marketing and finan-
cial help.

My personal thanks go to the staff for their excellent 
work, enthusiasm and readiness to dive into tasks – no 
matter how challenging – that often go beyond their main 
job description; members of their families who come to 
help as part of visitor events; and all the students, school 
teams and other teams, volunteers, and anyone who 
pulled together – all are appreciated very much!

We have many plans and there is an abundance of 
work to be done, so let's get going and dig in! I do hope 
that we will meet each other in Děčín Zoo in 2018.

Kateřina Majerová
Zoo Director & CEO

katerina.majerova@zoodecin.cz
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DAS JAHR 2017 
AUS DER ANSICHT DER DIREKTORIN

Liebe Freunde und Unterstützer des Zoos Děčín, ich 
grüβe Sie herzlichst am Jahresbericht 2017, also an dem 
kleinen Rückblick auf das vergangene Jahr. Wie war das 
Jahr 2017? Für mich sehr wichtig, weil ich in diesem Jahr 
ein unglaubliches zwanzigjähriges Jubiläum meines 
Antritts in den Zoo sowie zehn Jahre als Direktorin feierte. 
Es ist mir in dem Jahr 1997 wirklich nicht eingefallen, 
dass mich die Arbeit im Zoo so viel ergreifen und auf-
saugen würde, dass ich hier ein so großes Stück meines 
Lebens verbringe. Der Zoo Děčín ist einfach meine herz-
liche Angelegenheit.

Das Jahr 2017 war für unseren Zoo erneut ein Re-
kordjahr. Man möchte nicht mehr glauben, dass sich die 
Besucherzahl immer noch nach oben bewegen kann, aber 
das ist der Fall. Als ich in den Zoo kam, bewegte sich die 
durchschnittliche jährlich Besucherzahl um 50 000-60 
000, zurzeit ist diese Anzahl bereits zu 115 000 
Menschen pro Jahr angestiegen. Vielen Dank dafür! Im 
Jahr 2018 erwarten wir große Investitionen, den Bau der 
Expositionen für Vielfraße, Gämsen und Eulen, den Bau 
eines neuen, für den Betrieb des Zoos unbedingt notwen-
digen Heuschuppens, sowie den lang erwarteten Wieder-
aufbau der Exposition von Affen, die an die traurige Zeit 
erinnert, wann Zoos gerade eine Art von Menagerie 
waren, wo Tiere in Käfigen und auf Beton gezeigt wurden - 
diese ist glücklicherweise schon lange her. Nach der 
Rekonstruktion wird eine schöne, helle und luftige Ex-
position aus Netzgitter entstehen, die von einer Gruppe 
von Klammeraffen bewohnt wird.

Der Zoo Děčín erwartet ein erstaunliches Jubiläum 
und zwar den 70. Jahrestag der Eröffnung. Wir hoffen, 
dass wir dieses Jubiläum in 2019 mit neuen Aus-
stellungen und neuen Tieren wirklich würdig feiern wer-
den. Der Zoo leidet langfristig unter fehlenden Investitio-
nen, braucht Entwicklung und jetzt, in wirtschaftlich guten 
Zeiten, werden wir uns freuen und hoffen, dass alles gut 
gelangen wird.

Im Jahr 2017 haben wir mit mehreren großen Repa-
raturen angefangen. Vor allem in der Exposition der Wild-
schweine, wo das Geflecht sowie die über die Exposition 
führende, wegen des schlechten Zustandes mehrere 
Monate geschlossene Holzbrücke erneuert wurden. Zu 
Gunst des besseren Komforts der Besucher wurden auch 
mehrere Gehwege repariert, beginnend mit dem Weg an 
der Exposition der Fischkatzen bis zu dem Auslauf der 
Luchse. Im Jahr 2018 werden wir fortsetzen und zwar mit 
dem Weg von den Luchsen bis zur Exposition der Fisch-
ottern. Es gab auch kleinere, aber notwendige Repa-
raturen, z. B. den Austausch und die Reparatur von Rinnen 
in den Ställen, die Reparatur des Zaunes bei Fasanen und 
des von einem Sturm und gefallenen Bäumen beschädig-
ten Einfahrtstores. Wiederum werden die Besucher schon 
aus der Ferne von einem neuen schönen Bären-Tor be-
grüßt. Der Zoo wurde von dem Oktobersturm viel 
beschädigt, es sind viele Bäume gefallen und alle 
Schäden wurden für 100 000 CZK eingeschätzt. Der Zoo 
musste aus Sicherheitsgründen für zwei Tage geschlos-
sen werden.

Doch zu fröhlichen Dingen, zu den Tieren, die nichts 
als Freude bringen können. Wir brachten einige neue, 
interessante Tiere, von denen unsere Sammlung entwe-
der ergänzt oder erweitert wurde, z. B. Braunen Makis, 
Europäische Nerze, Wasserschweine, Graue Kraniche, 
Schneeeule usw. Wir haben mehrere Jungtiere, z. B. sel-
tene Schopfmakaken, Rothandtamarine oder Vikunjas, 
aufgezogen. Leider ist die erste Aufzucht der Luchse nicht 
gelungen. Das Weibchen ist aber noch sehr jung, also 

hoffentlich kommt der Erfolg in der Zukunft.
Schon das zweite Jahr setzt die Zusammenarbeit 

zwischen dem Regionalamt der Region Ústí, dem Pod-
krušnohorský Zoopark Chomutov, dem Zoo Ústí nad La-
bem und dem Zoo Děčín im Rahmen der gemeinsamen 
Eintrittskarten und Marketingkampagnen - Eine Region, 
drei verschiedene Zoos - fort. Aus dem Fond der Region 
Ústí wurde die schon traditionelle Wohltätigkeitsveran-
staltung „Traumnacht im Zoo“ für behinderte und chro-
nisch kranke Kinder und Erwachsene unterstützt.

Dank der finanziellen Unterstützung des Umweltminis-
teriums wurde ein Naturlehrpfad „Was Sie über Tiere wis-
sen“ realisiert.

Zur  besuchererfolgreichsten Veranstaltung im Jahre 
2017 wurde wieder der „Gespenster-Zoo“. Den abgedun-
kelten Zoo besuchten 1.414 Menschen. Zu anderen er-
folgreichen Veranstaltungen gehören der Piraten-Zoo und 
der Teufel-Zoo.

Eine große Danksagung gehört unserem Gründer, der 
Stadt Děčín, für die laufende finanzielle Unterstützung, 
Zusammenarbeit und Hilfe mit der Realisation von neuen 
Projekten, weiter dem Umweltministerium für eine Dota-
tion für die Zucht der seltenen und vom Aussterben be-
drohten Tieren und der Region Ústí für die Propagation 
und finanzielle Unterstützung.

Mein persönlicher Dank gilt unseren Mitarbeitern für 
ihre hervorragende Arbeit, ihre Begeisterung und Be-
reitschaft, mit denen sie sich in die Herausforderungen 
stürzen, oft außerhalb die Arbeitszeit, sowie ihren Fami-
lienangehörigen, die uns bei öffentlichen Veranstaltungen 
unterstützen. Weiter danke ich allen Schülern, Schulen 
und anderen Kollektiven, Freiwilligen und anderen, die 
uns helfen. Ich schätze diese Hilfe sehr!

Es legen viele Pläne vor uns, also mit Lust in die Arbeit 
und ich hoffe, dass wir uns in den Zoo Děčín im Jahre 
2018 sehen werden!

Kateřina Majerová
Direktorin

katerina.majerova@zoodecin.cz
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ODCHOVY
V roce 2017 se děčínské zoo podařilo odchovat 

několik velmi vzácných a ohrožených druhů zvířat. Opravdu 
cennou a radostnou událostí se pro nás stalo narození 
mláděte sambara skvrnitého (Rusa alfredi). Počátkem 
roku bohužel uhynul chovný samec na potíže s trávicím 
traktem a zůstala nám tedy jen samice. Ta se po čase 
ukázala březí a v červenci se jí narodila zdravá samička – 
jako pohrobek po uhynulém samci. Chovu sambarů se v 
Zoo Děčín dlouhodobě daří, v roce 2018 očekáváme 
dovoz nového samce, dle doporučení koordinátora chovu 
těchto krásných kopytníků.

Dalším neméně úspěšným odchovem se stalo na-
rození mláděte ve skupině makaků chocholatých (Macaca 
nigra nigra). Tento druh ohrožených opic chováme jako 
jediná zoologická zahrada v Čechách a na Slovensku. Na 
samotném počátku chovu jsme začínali s jedním párem 
těchto opic. Skupina se postupně rozšiřovala až do 
současného stavu 9 zvířat (na konci roku 2017), jedná se 
o dobře fungující seskupení 3 samců, 5 samic a jednoho 
mláděte.

Po dvou letech jsme se opět dočkali přírůstků u vzác-
ného druhu lamy – u vikuní (Vicugna vicugna). V září se 
jejich stádo rozrostlo hned o dvě mláďata, narodil se jeden 
sameček a jedna samička. Složení skupiny opět hlídá 
koordinátor chovu vikuní, který vydá doporučení, kam 
mláďata následně umístíme.

Koncem května nás potěšil také nově sestavený pár 
rysů ostrovidů (Lynx lynx carpathicus), narodila se jim dvě 
koťata. Samice prvorodička se však o ně bohužel nesta-
rala, nejevila o ně zájem, přistoupili jsme proto k umělému 
odchovu. Obě malá rysata jsme podložili kočce domácí, 
která měla svá dvě vlastní koťata. Ta malé rysy bez prob-
lémů přijala, kojila je a čistila. Přesto se odchov nakonec 
nepodařil, obě mláďata zahynula na perakutní broncho-
pneumonii – více v podrobné zprávě chovatelů šelem.

Radost jsme měli také z mláďat na úseku ptactva. Po 
několika letech se nám podařilo sestavit dva páry krkavců 
velkých (Corvus corax), zvířata jsme získali ze Zoo Ústí nad 
Labem a Zoo Ohrada. Jeden pár krkavců úspěšně 
zahnízdil, měli dvakrát snůšku – první se nevydařila, ale z 
druhé vyvedli dvě mláďata. 

Dále rád zmíním také pravidelné odchovy u tamarínů 
žlutorukých (Saquinus midas), kachniček mandarínských 
(Aix galericulata), klokanů rudokrkých (Macropus rufo-
griseus) nebo oslů domácích (Equus asinus).

IMPORTY
Během roku 2017 jsme zrealizovali několik přínosných 

dovozů. Do upravené a zrekonstruované expozice po 
tamarínech pinčích jsme umístili nový pár veverek Pré-
vostových (Callosciurus prevostii rafflesii), které jsme 
získali od privátního chovatele. Zoo se tak po několika 
letech vrátila k chovu těchto mezi návštěvníky oblíbených 
zvířat.

Po dvou letech se nám podařilo doplnit chovný pár 
norků evropských (Mustela lutreola). Ze Zoo Tallinn jsme v 
březnu dovezli nového samce a věříme, že se nám v 
budoucnu podaří tyto malé šelmy odchovat.

Ze Zoo Ústí nad Labem jsme přivezli nového samce 
sovice sněžní. Protože náš původní samec již zestárl, bylo 
zapotřebí skladbu páru obnovit. Původní samec je nyní 

umístěn mimo expoziční část zoo.
Během léta jsme úspěšně sestavili novou skupinu 

kapybar vodních (Hydrochoerus hydrochaeris). V červnu 
jsme dovezli dvě samičky ze Zoo München, v srpnu k nim 
přibyl ještě mladý samec ze Zoo Planckendale. Chovu 
kapybar se Zoo Děčín věnuje již dlouhodobě, děčínská zoo 
byla dokonce první v Čechách, která se mohla pyšnit 
úspěšným odchovem jejich mláďat.

Dalším přínosným transportem byl dovoz dvou mla-
dých samic kozy šrouborohé (Capra falconeri heptneri), 
které jsme obdrželi z Tierparku Berlin a spárovali je se 
stávajícím samcem.

Již několik let má děčínská zoo ve své kolekci zvířat nej-
menší jelínky světa – kančily menší (Tragulus javanica-
nus). Přestože je jejich chov v zajetí dost problémový a v 
současné době se nám nedaří, snažíme se v jejich chovu 
pokračovat, protože v minulosti se nám u tohoto druhu 
podařilo úspěšně odchovat mláďata. Ze Zoo Kodaň jsme 
proto v polovině srpna přivezli novou samičku.

V srpnu jsme také rozšířili kolekci jeřábů o nový druh – 
jeřába popelavého (Grus grus). Jedná se o nový druh jeřá-
ba v naší zoo, v pořadí již čtvrtý, tento běžně žije v naší 
okolní volné přírodě. Získanou samici jsme umístili do vo-
liéry v rámci Expozice Českosaského Švýcarska.

EXPORTY
Koncem měsíce března jsme se rozloučili s naším prv-

ním mládětem mravenečníka velkého (Myrmecophaga tri-
dactyla), rok a půl starou samičku Oli jsme převezli do ang-
lického Drusillas Parku. 

Do stejné zoo, o tři měsíce později, zamířila také naše 
mladá samička makaka chocholatého Kera.

ÚHYNY
V průběhu roku 2017 jsme bohužel museli přistoupit 

ke dvěma euthanasiím. První z nich musel podstoupit 
starý samec medvěda malajského (Helarctos malaya-
nus), který trpěl rakovinovým nádorem v hrtanu. Druhou 
jsme museli aplikovat samci vlka hřivnatého (Chrysocyon 
brachyurus), opět se jednalo o zvíře ve velmi vysokém vě-
ku, které trpělo silným řídnutím a lámavostí kostí (osteo-
porózou).

Každoročně bojujeme se škodnou, letos jsme kvůli ní 
přišli o 2 mláďata puštíka bradatého (Strix nebulosa lap-
ponica). U stejného druhu jsme bohužel ztratili i dos-
pělého samce, kdy během vichřice došlo k protržení ple-
tiva voliéry a samci puštíka se podařilo uletět.

Na závěr bych rád poděkoval Lesnímu úřadu Děčín za 
možnost kácení okusu pro zvířata během celého roku a 
také Speciální ZŠ a Výchovnému ústavu a Dětskému 
domovu Boletice n. L. za pravidelnou pomoc s úklidem 
areálu zoo – hrabání listí a zametání cest pro návštěvníky.

Roman Řehák
zoolog

zoolog@zoodecin.cz

ROK 2017 OČIMA ZOOLOGA
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SAVCI (MAMMALIA) stav 
k 1. 1. 2017

příchod
arrival/Ankunft

odchov
birth/Aufzucht

odchod
depart./Abgang

úhyn
death/Tod

stav 
k 31. 12. 2017 

alpaka (Lama pacos) 1.1 1.1

hutie stromová (Capromys pilorides) RDB=LC 1.2 1.2

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

kančil menší (Tragulus javanicanus) EEP, RDB=DD 1.0 0.1 0.1 1.0

kapybara (Hydrochoerus hydrochaeris) RDB=LC 1.0 1.2 1.0 1.2

klokan rudokrký (Macropus rufogriseus) RDB=LC 1.2 0.1 0.1 1.2

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

kočka rybářská (Prionailurus viverrinus) EEP, ISB, RDB=VU, CITES(II), EU(B) 2.1 0.2 1.0 0.2 1.1

kotul veverovitý (Saimiri sciureus) EEP, RDB=LC, CITES(II), EU(B) 2.0 2.0

koza šrouborohá (Capra falconeri heptneri) EEP, RDB=NT, CITES(I), EU(A) 1.0 0.2 1.2

kozorožec kavkazský (Capra caucasica) ESB, RDB=EN 1.4 1.4

kůň domácí - hucul (Equus caballus) 0.3 0.3

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

lemur hnědý (Eulemur fulvus fulvus) RDB=NT, CITES(I), EU (A) 0 1.1 1.1

levhart obláčkový (Neofelis nebulosa) EEP, ISB, RDB=VU, CITES(I), EU(A) 1.0 1.0

liška obecná (Vulpes vulpes) RDB=LC 1.2 1.2

makak chocholatý (Macaca nigra nigra) EEP, RDB=CR, CITES(II), EU(B) 3.6 0.0.1 0.1 3.5.1

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

mangusta liščí (Cyncitis penicillata) RDB=LC 1.3 1.3

mara stepní (Dolichotis patagonum) RDB=NT 1.1 1.1 0

margay (Leopardus wiedii) EEP, RDB=NT, CITES(I), EU(A) 0.1 0.1

medvěd hnědý grizzly (Ursus arctos horribilis) RDB=LC, CITES(II), EU(A) 1.1 1.1

medvěd malajský (Helarctos malayanus) ESB, RDB=VU, CITES(I), EU(A) 1.0 1.0 0

mravenečník velký (Myrmecophaga tridactyla) EEP, ISB, RDB=VU, CITES(II), EU(A)  1.2 0.1 1.1

mýval severní (Procyon lotor) RDB=LC 0.2.3 0.2.3

muflon (Ovis aries musimon) 1.1 1.1

muntžak malý (Muntiacus reevesi reevesi) RDB=LC 0.1 0.1 0

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

nutrie (Myocastor coypus) RDB=LC 1.2 0.0.11 0.0.1 1.2.10

osel domácí (Equus asinus) 1.2 1.1 2.3

outloň malý (Nycticebus pygmaeus) EEP, ISB, RDB=VU, CITES(I), EU(A) 4.3 1.1 3.2

ovce domácí - kamerunská (Ovis orientalis aries) 3.0 3.0

12

SEZNAM ZVÍŘAT



výr velký
Bubo bubo



stav 
k 1. 1. 2017

příchod
arrival/Ankunft

odchov
birth/Aufzucht

odchod
depart./Abgang

úhyn
death/Tod

stav 
k 31. 12. 2017 

ovce domácí - ouessantská (Ovis orientalis aries) 1.1 1.1 0

prase divoké (Sus scrofa) RDB=LC 1.2 1.2 0

prase visajanské (Sus cebifrons negrinus) EEP, RDB=CR 1.3 1.3

psoun prériový (Cynomys ludovicianus) RDB=LC 0.0.6 0.0.6

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

1.1 0.0.2 0.0.2 1.1

sambar skvrnitý (Rusa alfredi) ESB, ISB, RDB=EN 1.1 0.1 1.0 0.2

takin indický (Budorcas taxicolor taxicolor) ESB, RDB=VU, CITES(II), EU(B) 1.1 1.1

tamarín pinčí (Saguinus oedipus) EEP, ISB, RDB=CR, CITES(I), EU(A) 1.1 1.1 0

tamarín žlutoruký (Saguinus midas) ESB, RDB=LC, CITES(II), EU(B) 2.2.2 0.2 1.2 0.1 1.3

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

tur domácí - zebu zakrslý (Bos indicus) 1.3 0.1 0.2 1.2

urzon kanadský (Erethizon dorsatum) RDB=LC 1.0 1.0

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

veverka Prévostova (Callosciurus prevostii rafflesii) RDB=LC 0 1.1 1.1

vikuňa (Vicugna vicugna) EEP, ISB, RDB=LC, CITES(I), EU(A) 1.3 1.1 2.4

vlk hřivnatý (Chrysocyon brachyurus) EEP, ISB, RDB=NT, CITES(II), EU(B) 1.1 1.0 0.1

vlk obecný (Canis lupus lupus) CROH=KOH, RDB=LC, CITES(II), EU(A) 0.2 0.2

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

PTÁCI (AVES) stav 
k 1. 1. 2017

příchod
arrival/Ankunft

odchov
birth/Aufzucht

odchod
depart./Abgang

úhyn
death/Tod

stav 
k 31. 12. 2017 

ara vojenský (Ara militaris mexicana) ESB, ISB, RDB=VU, CITES(I), EU(A) 1.1.5 0.0.2 1.1.3

banánovec obecný (Musophaga violacea) ESB, RDB=LC 1.0 0.1 1.1

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

bažant lesklý (Lophophorus impejanus) RDB=LC, CITES(I), EU(A) 2.1 2.1

bažant obecný obojkový (Phasianus colchinus torquatus) RDB=LC 1.5 0.1 1.4

berneška kanadská malá (Branta canadensis minima) RDB=LC 1.1 1.1

čája obojková (Chauna torquata) RDB=LC 1.1 1.1

čáp bílý (Ciconia ciconia) CROH=OH, RDB=LC 1.0 1.0

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

drozd východní (Turdus hortulorum) RDB=LC 1.0 0.1 1.1

hoko proměnlivý (Crax rubra) RDB=VU, CITES(III), EU(C) 1.0 1.0 1.0 1.0

holub chocholatý (Ocyphaps lophotes) RDB=LC 1.1.6 0.0.2 0.0.2 1.1.6

hrdlička čínská (Streptopelia chinensis chinensis) RDB=LC 1.0 1.0 0

hrdlička senegalská (Spilopelia senegalensis) RDB=LC 0.0.4 0.0.3 1.1.5

jeřáb bělošíjí (Grus vipio) EEP, ISB, RDB=VU, CITES(I), EU(A) 1.1.1 1.1 1.0

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

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

14



Pokus o umělý odchov rysů ostrovidů pomocí kočky domácí. Více info na str. 25.



stav 
k 1. 1. 2017

příchod
arrival/Ankunft

odchov
birth/Aufzucht

odchod
depart./Abgang

úhyn
death/Tod

stav 
k 31. 12. 2017 

jeřáb popelavý (Grus grus) CROH=KOH, RDB=LC, CITES(II), EU(A) 0 0.1 0.1

kachnička karolínská (Aix sponsa) RDB=LC 0 1.1 1.1

kachnička mandarínská (Aix galericulata) RDB=LC 2.2 3.2 5.4

kachnička šedoboká (Calonetta leucophrys) RDB=LC 3.4 1.0 2.4

kakadu brýlový (Cacatua ophthalmica) ESB, RDB=VU, CITES(II), EU(B) 2.0 2.0

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

2.1 2.1

kalous ušatý (Asio otus) RDB=LC, CITES(II), EU(A) 0.0.3 0.0.3

káně lesní (Buteo buteo) RDB=LC, CITES(II), EU(A) 0.0.2 0.0.2

kolpík bílý (Platalea leucorodia) CROH=KOH, RDB=LC, CITES(II), EU(A) 2.2 0.2 2.0

korunáč Sclaterův (Goura sheepmakeri) ESB, ISB, RDB=VU, CITES(II), EU(B) 1.1 0.1 1.0

krkavec velký (Corvus corax) CROH=OH, RDB=LC 2.2 0.2 1.1 1.3

křepelka korunkatá (Rollulus rouloul) RDB=NT 0.1 3.2 1.1 2.2

kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) CROH=SOH, RDB=LC 4.4.1 0.0.1 1.0 3.4.2

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

ledňák obrovský (Dacelo novaeguineae) RDB=LC 1.0 1.0 0

leskoptev tříbarvá (Spreo superbus) RDB=LC 1.0.1 0.1 0.1.1 1.1

majna Rothschildova (Leucopsar rothschildi) EEP, RDB=CR, CITES(I), EU(A) 1.1 1.0 1.0 1.1

nandu pampový (Rhea americana) RDB=NT, CITES(II), EU(B) 1.1 1.0 0.1

ostralka bělolící (Anas bahamensis) RDB=LC 1.0 0.1 1.1

papoušek vlnkovaný (Melopsittacus undulatus) RDB=LC 5.5 5.5

páv korunkatý (Pavo cristatus) RDB=LC, CITES(III), EU(C) 2.2 1.0 1.2

pižmovka velká (Cairina moschata) RDB=LC, CITES(III), EU(C) 1.4 1.0 0.4

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

2.0 2.0

puštík bradatý (Strix nebulosa lapponica) RDB=LC, CITES(II), EU(A) 1.1.3 2.0 1.1 0.1

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

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

slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) RDB=LC 0.0.1 0.0.1

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

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

sovice krahujová (Surnia ulula) RDB=LC, CITES(II), EU(A) 1.0 1.0

sovice sněžní (Bubo scandiacus) RDB=LC, CITES(II), EU(A) 1.1 1.0 2.1

sýc rousný (Aegolius funereus) CROH=SOH, RDB=LC, CITES(II), EU(A) 0.0.1 0.0.1

sýček obecný (Athene noctua) CROH=SOH, RDB=LC, CITES(II), EU(A) 2.2 1.0 1.2

timálie čínská (Leiothrix lutea) RDB=LC, CITES=II, EU(B) 2.0 2.0

včelojed lesní (Pernis apivorus) CROH=SOH, RDB=LC, CITES(II), EU(A) 0.0.2 0.0.2

volavka popelavá (Ardea cinerea) RDB=LC 0.0.1 0.0.1

výr velký (Bubo bubo) CROH=OH, RDB=LC, CITES(II), EU(A) 1.1.2 0.0.2 1.1.4
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stav 
k 1. 1. 2017

příchod
arrival/Ankunft

odchov
birth/Aufzucht

odchod
depart./Abgang

úhyn
death/Tod

stav 
k 31. 12. 2017 

zoborožec vrásčitý (Rhabdotorrhinus corrugatus) EEP, RDB=NT, CITES(II), EU(B) 1.0 1.0

PLAZI (REPTILIA) stav 
k 1. 1. 2017

příchod
arrival/Ankunft

odchov
birth/Aufzucht

odchod
depart./Abgang

úhyn
death/Tod

stav 
k 31. 12. 2017 

agama filipínská (Hydrosaurus pustulatus) RDB=VU 1.0 1.0

agama kočinčinská (Physignathus cocincinus) ED(D) 1.1 1.1

bazilišek páskovaný (Basiliscus vittatus) 2.1 2.0 0.1

dvojjazyčník haitský (Celestus warreni) RDB=CR 0.0.1 0.0.1

gekon obrovský (Gecko gecko) 1.0 1.0

gekončík noční (Eublepharis macularius) 2.2 2.2

hroznýšovec kubánský (Epicrates angulifer) EEP, RDB=NT, CITES(II), EU(B) 3.1.5 0.0.5 3.1

chameleon jemenský (Chamaeleo calyptratus) RDB=LC, CITES(II), EU(B) 1.2 1.1 0.1

krajta tygrovitá (Python molurus molurus) CITES(I), EU(A) 1.1 1.1

leguán kubánský (Cyclura nubila nubila) ISB, RDB=VU, CITES(I), EU(A) 1.2 1.1 0.1

leguán zelený (Iguana iguana) CITES(II), EU(B) 1.1 1.1

užovka červená (Panthenophis guttatus) RDB=LC 1.1 1.1

zmije obecná (Vipera berus) CROH=KOH 1.1. 1.1

želva annámská (Mauremys annamensis) RDB=CR, CITES(II), EU(B) 3.0 3.0

želva nádherná (Trachemys scripta elegans) RDB=LC, EU(B) 1.1.7 1.1.7

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

želva vroubená (Testudo marginata) RDB=LC, CITES(II), EU(B) 0.0.1 0.0.1

želva zelenavá (Testudo hermanni) RDB=NT, CITES(II), EU(A) 0.1 0.1

OBOJŽIVELNÍCI (AMPHIBIA) stav 
k 1. 1. 2017

příchod
arrival/Ankunft

odchov
birth/Aufzucht

odchod
depart./Abgang

úhyn
death/Tod

stav 
k 31. 12. 2017 

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

5

RYBY (PISCES) stav 
k 1. 1. 2017

příchod
arrival/Ankunft

odchov
birth/Aufzucht

odchod
depart./Abgang

úhyn
death/Tod

stav 
k 31. 12. 2017 

bodlok běloprsý (Acanthurus leucosternon)  1 1

bodlok Desjardivův (Zebrasoma desjardinii) 1 1

bodlok hnědý (Zebrasoma scopas) 1 1

bodlok olivový (Acanthurus olivaceus) 1 1

bodlok pestrý (Paracanthurus hepatus) 1 1

bodlok plachtonoš (Zebrasoma veliferum) 1 1

bodlok Tennetův (Acanthurus tennetii) 1 1

bodlok Vlamingův (Naso vlamingii) 1 1

bodlok žlutý (Zebrasoma flavescens) 2 2
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agama vousatá

Pogona vitticeps



stav 
k 1. 1. 2017

příchod
arrival/Ankunft

odchov
birth/Aufzucht

odchod
depart./Abgang

úhyn
death/Tod

stav 
k 31. 12. 2017 

bradáč šupinoploutvý (Pseudanthias squamipinis) 1.3 1.3

havýš rohatý (Lactoria cornuta) 0 1 1

havýš žlutohnědý (Ostracion cubicus) 1 1

hlaváč modropásý (Valenciennea strigata) 1 1

hlaváčovec pastelový (Nemateleotris magnifica) 1 1 0

hranobřich Valentivův (Canthigaster valentini) 1 1 2 0

ježík hnědý (Diodon holocanthus) 0 1 1

klaun očkatý (Amphiprion ocellaris) 1.1 1.1

klaun sedlový (Amphiprion polymnus) 1.1 1.1

klaun tmavý (Amphiprion melanopus) 1.1 1.1

klaun uzdičkatý (Amphiprion frenatus) 1 1

klipka piramidová (Hemitaurichthys polylepis) 0 2 2 0

kněžík černoocasý (Halichoeres melanurus) 0 1 1

králíčkovec jednoskvrnný (Siganus unimaculatus) 1 1

lezec obojživelný (Periophthalmus barbarus) 2 1 1

ostenec indický (Melichthys indicus) 1 1 0

ostenec Picassův (Rhinecanthus aculeatus) 1 1 0

parmovec příčnopruhý (Sphaeamia nematoptera) 3 1 2

parmovec skvělý (Pterapogon kauderni) 1 1

pilohřebetec malošupinatý (Datnioides mircolepis) 4 4 0

perutýn ohnivý (Pterois volitans) 1 1

pomčík ohnivý (Centropyge loricula) 2 1 1

pomec císařský (Pomacanthus imperator) 1 1

pomec příčnopruhý (Genicanthus melanospilos) 0 1 1 0

sapín zelený (Chromis viridis) 16 5 5 16

sapínek zlatoocasý (Chrysiptera parasema) 2 2

střikoun lapavý (Toxotes jaculatrix) 6 6 0

štětičkovec obecný (Oxycirrhites typus) 1 1

zobec obecný (Chelmon rostratus) 0 4 3 1
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BEZOBRATLÍ (EVERTEBRATA) stav 
k 1. 1. 2017

příchod
arrival/Ankunft

odchov
birth/Aufzucht

odchod
depart./Abgang

úhyn
death/Tod

stav 
k 31. 12. 2017 

hadice olivovězelená (Ophiarachna incrassata)  1 1

hvězdice modrá (Linckia laevigata) 0 1 1

hvězdice páskovaná (Archaster typicus) 12 12

ježovky diadémová (Diadema setosun) 1 1

ježovka kulovitá (Mespilia globulus) 2 1 1

kotouč okénkový (Tectus fenestratus) 6 6 0

kreveta drsná (Stenopus hispidus) 2 2

krevetka pruhovaná (Lysmata amboinensis) 1 3 2 2

krevetka šarlatová (Lysmata debelius) 3 1 2

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

sklípkan herkules (Hysterocrates hercules) 1 1

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

CHOVANÁ ZVÍŘATA K 31. 12. 2017 / CENSUS OF ANIMALS BY 31. 12. 2017 Druhů / Species Jedinců / Specimens

bezobratlí (Invertebrata) 11 25

ryby (Pisces) 29 53

obojživelníci (Amphibians) 3 15

plazi (Reptiles) 18 41

ptáci (Birds) 53 151

savci (Mammals) 44 131

CELKEM (Total) 158 416

FINANČNÍ HODNOTA ZVÍŘAT

stav k 1. 1. 2017 627.693,40 Kč

stav k 31. 12. 2017 609.793,40 Kč

FINANČNÍ HODNOTA DEPONOVANÝCH ZVÍŘAT

deponace ze zoo 38.500 Kč 

deponace do zoo 1.104.500 Kč 
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Druhy zvířat zapsaných v Evropských záchovných programech (EEP)
European endangered species programmes (EEP)
druhy/species............... 22
jedinci/specimens.......... 57

3,1  Hroznýšovec kubánský (Epicrates angulifer)
1,0 Jeřáb bělošíjí (Grus vipio)
1,1  Jeřáb mandžuský (Grus japonensis)
2,1  Kakadu žlutolící sumbský (Cacatua sulphurea citrinocristata) 
0,1  Kančil menší (Tragulus javanicus)
1,1  Kočka rybářská (Prionailurus viverrinus)
2,0  Kotul veverovitý (Saimiri sciureus)
1,2  Koza šrouborohá (Capra falconeri heptneri)
2,0  Lemur vari červený (Varecia rubra)
1,0  Levhart obláčkový (Neofelis nebulosa)
1,1  Majna Rothschildova (Leucopsar rothschildi)
3,5,1  Makak chocholatý (Macaca nigra nigra)
1,1  Mravenečník velký (Myrmecophaga tridactyla)
0,1  Margay (Leopardus wiedii)
1,1  Norek evropský (Mustela lutreola)
3,2  Outloň malý (Nycticebus pygmaeus)
1,3  Prase visajanské (Sus cebifrons negrinus)
1,0  Tapír jihoamerický (Tapirus terrestris)
2,4  Vikuňa (Vicugna vicugna)
0,1  Vlk hřivnatý (Chrysocyon brachyurus)
0,2 Vydra říční (Lutra lutra)
1,0  Zoborožec vrásčitý (Rhabdotorrhinus corrugatus)

Druhy zvířat zapsaných v evropských plemenných knihách (ESB)
European studbook animals (ESB)
druhy/species............... 11 
jedinci/specimens.......... 28

1,1,3  Ara vojenský (Ara militaris mexicana)
1,1  Banánovec obecný (Musophaga violacea)
1,1  Čáp černý (Ciconia nigra)
1,1 Jaguarundi (Herpailurus yagouarundi)
1,0  Korunáč Sclaterův (Goura sheepmakeri)
1,4  Kozorožec kavkazský (Capra caucasica)
0,1  Mangabej černý (Lophocebus atterimus)
1,1  Rys ostrovid karpatský (Lynx lynx carpathicus)
0,2  Sambar skvrnitý (Rusa alfredi)
1,1  Takin indický (Budorcas taxicolor taxicolor)
1,3  Tamarín žlutoruký (Saguinus midas)

Druhy zvířat zapsaných v mezinárodních plemenných knihách (ISB)
International studbook animals (ISB)
druhy/species............... 13 
jedinci/specimens.......... 31 

1,1,3  Ara vojenský (Ara militaris mexicana)
1,0  Jeřáb bělošíjí (Grus vipio)
1,1  Jeřáb mandžuský (Grus japonensis)
1,1  Kočka rybářská (Prionailurus viverrinus)
1,0  Korunáč Sclaterův (Goura sheepmakeri)
0,1  Leguán kubánský (Cyclura nubila nubila)
2,0  Lemur vari červený (Varecia rubra)
1,0  Levhart obláčkový (Neofelis nebulosa)
1,1  Mravenečník velký (Myrmecophaga tridactyla)
3,2  Outloň malý (Nycticebus pygmaeus)
0,2  Sambar skvrnitý (Rusa alfredi)
2,4  Vikuňa (Vicugna vicugna)
0,1  Vlk hřivnatý (Chrysocyon brachyurus)

Druhy zvířat zapsaných v Červeném seznamu IUCN
Red Data Book of IUCN
druhy/species............... 107
jedinci/specimens.......... 309

1,0 Agama filipínská (Hydrosaurus pustulatus)
1,1,3  Ara vojenský (Ara militaris mexicana)
0,1  Bažant bělochocholatý (Lophura leucomelanos hamiltonii)
2,1  Bažant lesklý (Lophophorus impejanus)
1,4  Bažant obecný obojkový (Phasianus colchicus torquatus)
1,1  Banánovec obecný (Musophaga violacea)
0,1 Bazilišek páskovaný (Basilicus vittatus)
1,1  Berneška kanadská malá (Branta canadensis minima)
1,1  Čája obojková (Chauna torquata)
1,0  Čáp bílý (Ciconia ciconia)
1,1  Čáp černý (Ciconia nigra)
1,0  Drozd východní (Turdus hortulorum)
0,0,1  Dvojjazyčník haitský (Celestus warreni)
1,1  Hoko proměnlivý (Crax rubra)
1,1,6 Holub chocholatý (Ocyphaps lophotes)
1,1,5 Hrdlička senegalská (Spilopelia senegalensis)
3,1  Hroznýšovec kubánský (Epicrates angulifer)
1,2  Hutie stromová (Capromys pilorides)
0,1  Chameleon jemenský (Chamaeleo calyptratus)

1,1  Jaguarundi (Herpailurus yagouaroundi)
0,1  Jeřáb bělošíjí (Grus vipio)
1,1  Jeřáb mandžuský (Grus japonensis)
1,1 Jeřáb panenský (Anthropoides virgo)
0,1 Jeřáb popelavý (Grus grus)
2,1  Kachnička karolínská (Aix sponsa)
5,4 Kachnička mandarínská (Aix galericulata)
2,4  Kachnička šedoboká (Callonetta leucophrys)
2,0  Kakadu brýlový (Cacatua ophthalmica)
2,1  Kakadu žlutolící sumbský (Cacatua sulphurea citrinocristata)
0,0,3  Kalous ušatý (Asio otus)
0,0,2 Káně lesní (Buteo buteo)
0,1  Kančil menší (Tragulus javanicus)
1,2  Kapybara (Hydrochoerus hydrochaeris)
1,2  Klokan rudokrký (Macropus rufogriseus)
1,0  Kočka divoká (Felis silvestris)
1,1  Kočka rybářská (Prionailurus viverrinus)
2,0  Kolpík bílý (Platalea leucorodia)
1,0  Korunáč Sclaterův (Goura sheepmakeri)
2,0  Kotul veverovitý (Saimiri sciureus)
1,2  Koza šrouborohá (Capra falconeri heptneri)
1,4  Kozorožec kavkazský (Capra caucasica)
1,3 Krkavec velký (Corvux corax)
2,2  Křepelka korunkatá (Rollulus rouloul)
3,4,2  Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax)
1,1  Labuť koskoroba (Coscoroba coscoroba)
0,1  Leguán kubánský (Cyclura nubila nubila)
2,0  Lemur vari červený (Varecia rubra)
1,1 Lemur hnědý (Eulemur fulvus fulvus)
1,1  Leskoptev tříbarvá (Spreo superbus)
1,0  Levhart obláčkový (Neofelis nebulosa)
1,2  Liška obecná (Vulpes vulpes)
1,1  Majna Rothschildova (Leucopsar rothschildi)
3,5,1  Makak chocholatý (Macaca nigra nigra)
0,1  Mangabej černý (Lophocebus atterimus)
1,3  Mangusta liščí (Cyncitis penicillata)
0,1  Margay (Leopardus wiedii)
1,1  Medvěd hnědý grizzly (Ursus arctos horribilis)
0,0,2  Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra)
1,1  Mravenečník velký (Myrmecophaga tridactyla)
0,2,3  Mýval severní (Procyon lotor)
0,1  Nandu pampový (Rhea americana)
1,1  Norek evropský (Mustela lutreola)
1,2,10  Nutrie (Myocastor coypus)
1,1  Ostralka bělolící (Anas bahamensis)
3,2  Outloň malý (Nycticebus pygmaeus)
5,5  Papoušek vlnkovaný (Melopsittacus undulatus)
1,2  Páv korunkatý (Pavo cristatus)
0,4 Pižmovka velká (Cairina moschata)
1,3  Prase visajanské (Sus cebifrons negrinus)
0,0,6  Psoun prériový (Cynomys ludovicianus)
2,0  Puštík bělavý středoevropský (Strix uralensis macroura)
0,1  Puštík bradatý (Strix nebulosa lapponica)
0,0,3  Puštík obecný (Strix aluco)
1,1  Raroh velký (Falco cherrug)
5,5  Ropucha obecná (Bufo bufo)
1,1  Rys ostrovid karpatský (Lynx lynx carpathicus)
0,2  Sambar skvrnitý (Rusa alfredi)
0,1  Sklípkan Smithův (Brachypelma smithi)
0,0,3  Skokan hnědý (Rana temporaria)
0,0,1  Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus)
1,0  Sokol stěhovavý (Falco peregrinus)
0,1  Sova pálená (Tyto alba)
1,0  Sovice krahujová (Surnia ulula)
2,1  Sovice sněžní (Bubo scandiacus)
0,0,1  Sýc rousný (Aegolius funereus)
1,2  Sýček obecný (Athene noctua)
1,1  Takin indický (Budorcas taxicolor taxicolor)
1,3 Tamarín žlutoruký (Saguinus midas)
1,0  Tapír jihoamerický (Tapirus terrestris)
2,0  Timálie čínská (Leiothrix lutea)
1,0  Urzon kanadský (Erethizon dorsatum)
1,1  Užovka červená (Pantherophis guttatus)
0,0,2  Včelojed lesní (Pernis apivorus)
1,0  Veverka obecná (Sciurus vulgaris)
1,1 Veverka Prévostova (Sciurus prevostii rafflesii)
2,4  Vikuňa (Vicugna vicugna)
0,1  Vlk hřivnatý (Chrysocyon brachyurus)
0,2  Vlk obecný (Canis lupus lupus)
0,0,1  Volavka popelavá (Ardea cinerea)
0,2 Vydra říční (lutra lutra)
1,1,4  Výr velký (Bubo bubo)
1,0  Zoborožec vrásčitý (Rhabdotorrhinus corrugatus)
3,0  Želva annámská (Mauremys annamensis)
1,1,7  Želva nádherná (Trachemys scripta elegans)
3,1 Želva pardálí (Stigmochelys pardalis)
0,0,1 Želva vroubená (Testudo marginata)
0,1  Želva zelenavá (Testudo hermanni)
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PŘEHLED VETERINÁRNÍ ČINNOSTI ZA ROK 2017 Počet 

klinické vyšetření 19

jednoduché ošetření 10

vakcinace 34

ošetření v anestezii 6

operační zákrok 1

aplikace individuální 11

odběr vzorku 10

individuální vyšetření trusu 2

hromadná koprologie 113

individuální odčervení 7

hromadné odčervení 2

antiparazitární ošetření 5

specializované laboratorní vyšetření 4

úprava krmné dávky 1

sedace narkotickou puškou 7

aplikace narkotickou puškou 34

RTG 3

USG 2

korekce paznehtů 7

tuberkulinace 1

čipování 7

euthanasie 4

pitva 1

administrativní činnost 5

MVDr. Lýdia Čačková
externí veterinář

mvdr.cackova@seznam.cz

Ohrožené druhy fauny ČR/Native fauna endangered species
druhy/species............... 22
jedinci/specimens.......... 59

1,0  Čáp bílý (Ciconia ciconia)
1,1  Čáp černý (Ciconia nigra)
0,1 Jeřáb popelavý (Grus grus)
1,0  Kočka divoká (Felis silvestris)
2,0  Kolpík bílý (Platalea leucorodia)
3,4,2  Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax)
1,3 Krkavec velký (Corvus corax)
0,0,2  Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra)
2,0  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)
0,1  Sova pálená (Tyto alba)
0,0,1  Sýc rousný (Aegolius funereus)
1,2  Sýček obecný (Athene noctua)
0,0,2  Včelojed lesní (Pernis apivorus)
1,0  Veverka obecná (Sciurus vulgaris)
0,2  Vlk obecný (Canis lupus lupus)
1,1,4  Výr velký (Bubo bubo)
0,2 Vydra říční (Lutra lutra)
1,1  Zmije obecná (Vipera berus)
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Loňský rok patřil na úseku šelem mezi ty klid-
nější, druhová skladba se takřka nezměnila a i 
výstavba nových expozic se tomuto úseku v roce 
2017 vyhnula. 

Jediným novým druhem jsou tak veverky Pré-
vostovy (Callosciurus prevostii), které nahradily 
v menší expozici, sousedící s výběhem koček ry-
bářských, několik druhů kosmanovitých opiček, 
které se tam chovaly dříve. Pár získaný od sou-
kromého chovatele je poměrně mladý, ale dou-
fáme, že se nám tento druh, který již Zoo Děčín 
před lety úspěšně chovala, podaří opět rozmno-
žit. 

Naopak ubyl medvěd malajský (Helarctos ma-
layanus) - starý samec Imro, který k nám přišel 
ze Zoo Ústí nad Labem na dožití jako vyřazený z 
chovu, musel podstoupit eutanazii z důvodu ag-
resivního tumoru hrtanu, který zvířeti ztěžoval 
příjem potravy a v konečné fázi i dýchání. Protože 
je pavilon šelem již ve velmi špatném technic-
kém stavu a plánuje se jeho demolice, kterou se 
získá prostor pro vystavění nových expozic, žád-
ným jiným zvířetem jsme již medvěda nenahra-
zovali a pouze vnitřní část pavilonu, která je 
návštěvníkům nepřístupná, posloužila jako zi-
moviště pro skupinku kapybar vodních (Hydro-
choerus hydrochaeris). Kapybary jsou v Zoo Dě-
čín chovány již delší dobu, ale protože stará 
skupina již sešla věkem, dovezli jsme ze Zoo 
Planckendale nového samce a ze Zoo München 
dvě samice, kteří poslouží jako základ nové 
chovné skupiny. Chovu kapybar bychom se totiž 
chtěli věnovat v následujících letech intenzivněji, 
a tak se jim stávající výběh, navazující na výběh 
mravenečníků velkých (Myrmecophaga tridacty-
la), zvětší i o část, kterou v současnosti obývá 
dožívající samice vlka hřivnatého (Chrysocyon 
brachyurus). Rádi bychom z těchto tří expozic vy-
tvořili jeden velký, více druhový komplex, který 
nabídne návštěvníkům pohled na kolekci zvířat 
obývajících Jižní Ameriku.

Z hlediska odchovů je třeba určitě zmínit další 
odchov koček rybářských (Prionailurus viverri-
nus), které se nám povedlo rozmnožit již třetí rok 
po sobě, což naznačuje, že změny v krmné dávce 
a i další změny v chovu vedly správnou cestou. 
Po dvou kocourcích narozených v letech 2015 a 
2016 se loni narodily dvě samičky. Těsně před 
Novým rokem se pak narodilo jedenáct mláďat 
nutrií říčních (Myocastor coypus) od dvou samic, 
které tak drží titul „posledních mláďat roku 

2017“. Ne příliš šťastně dopadl odchov rysů ost-
rovidů (Lynx lynx), o kterém najdete podrobnosti 
na jiném místě této výroční zprávy.  

Z technických záležitostí stojí za zmínku úp-
rava expozice vyder říčních, která sice byla 
otevřena teprve na podzim 2016, ale která byla 
velmi nutná. Vydry se totiž projevily jako silně 
destrukční komando, které se postaralo o to, že 
veškerá výsadba skončila během několika týdnů 
vyhrabaná v bazénu a výběh se tak proměnil ve 
staveniště plné děr a výkopů. Ty byly nehezké 
nejen pro oko návštěvníka, ale také nepraktické 
pro práci ošetřovatelů. Vydry si také pod beto-
novým řečištěm vodopádu vyhrabaly rozsáhlou 
noru, z které jedna z nich prakticky nevylézala. 
Tím pádem byla ztížena kontrola jejího zdravot-
ního stavu a ani návštěvníci ji neměli možnost 
vidět, dokonce ani při komentovaném krmení. 
Vydry navíc vyhrabaným kamením pravidelně uc-
pávaly výpust bazénu a hlínou a drny dokázaly za 
jedinou noc znečistit vodu v bazénu tak, že filt-
rační systém nakonec vypověděl službu. Výběh 
se nově vydláždil kameny a vše se upravilo tak, 
aby vydry už neměly možnost hrabat. Čerpadlo 
filtrace se nahradilo výkonnějším a celá sous-
tava se lépe zabezpečila proti hrubým nečisto-
tám, jako je listí padající do bazénu nebo zeleň, 
kterou tam vydry při svých hrách nanosí. Rekon-
strukce bude hotová do začátku návštěvnické 
sezóny 2018 a doufáme, že návštěvníkům zpří-
jemní pozorování těchto bezpochyby atraktivních 
zvířat. 

Z menších úprav pak stojí za zmínku vyložení 
vnitřní ubikace tapíra jihoamerického (Tapirus 
terrestris) speciálními dílci z umělé hmoty, ur-
čenými pro ustájení koní, kterými jsme tak 
změkčili tvrdou betonovou podlahu, ze které měl 
náš tapír často problémy s přílišným obrusem 
kopyt a následnými pohybově/zdravotními prob-
lémy.

Petr Haberland
vrchní chovatel
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V loňském roce se nám poprvé podařilo roz-
množit rysy ostrovidy (Lynx lynx). Bohužel od-
chov neprobíhal tak, jak bychom si přáli, a skon-
čil neúspěchem – obě koťata i přes veškerou 
péči uhynula. Přesto se tento odchov pro nás 
stal zdrojem cenných informací o umělém 
odchovu kočkovitých šelem.

Ráno 24. května jsme našli v expozici rysů 
dvě koťata. Každé však bylo na jiném místě vý-
běhu, lezla po zemi, žalostně mňoukala a sa-
mice o ně naprosto nejevila zájem. Zda to bylo 
způsobeno tím, že v té době byla samice velmi 
mladá (ani ne dvouletá) a tím nezkušená, nebo 
zda nezájem způsobilo něco jiného, je samozřej-
mě velmi těžké posoudit. Protože se v průběhu 
dopoledne situace nezlepšila, rozhodli jsme se 
mláďata odebrat a pokusit se o umělý odchov.

Koťata po odebrání jevila známky lehké de-
hydratace, sací reflex zůstal zachován. Mláďata 
byla mírně podchlazená, což se řešilo pomocí vy-
hřívané deky. Byla jim aplikována glukóza a pod-
kožní hydratace, vitamíny a kolostrum v podobě 
pasty.

Protože je odchov jakéhokoliv mláděte mimo 
matku poměrně náročný a má spoustu úskalí, 
zkusili jsme použít jako náhradní matku domácí 
kočku. Protože byl květen, kdy se ve velkém rodí 
koťata, nebyl problém si v místním městském 

útulku vypůjčit kočku, se dvěma pár dnů starými 
koťaty a rysata jsme k nim přidali. Kočka malé 
rysíky bez potíží přijala, nechala je pít a pečlivě 
se starala i o jejich hygienu. Třikrát denně pro-
bíhalo vážení koťat (včetně původních koťat, pro-
tože jsme samozřejmě nechtěli, aby na úkor 
mnohem větších rysů strádala) a všechna mlá-
ďata utěšeně přibývala na váze. Kočku jsme 
krmili několikrát denně kvalitním krmením, aby 
tvořila dost mléka a vše nasvědčovalo tomu, že 
bude odchov úspěšný. 

Bohužel po čtrnácti dnech začalo být jedno 
mládě rysa silně apatické, nejevilo zájem o kr-
mení ani od kočky, ani z lahve a nastaly u něj 
respirační potíže. Druhé mládě začalo mít ob-
dobné problémy necelých 24 hod. po prvním. I 
přes neprodlené nasazení antibiotik, nestero-
idů, glukózy a podkožní hydratace se jejich stav 
rapidně horšil (takřka nulový příjem potravy a s 
ním spojená dehydratace, problémy s dýchá-
ním), proto bylo 8. června rozhodnuto o utracení 
obou mláďat. Pitva prokázala perakutní broncho-
pneumonii, způsobenou zřejmě nedostatkem 
protilátek.

Petr Haberland
vrchní chovatel

MVDr. Lýdia Čačková
externí veterinář

CHOVATELSTVÍ: KOPYTNÍCI

První významnější událostí na tomto úseku se 
stal export prvního děčínského mláděte mrave-
nečníka velkého (Myrmecophaga tridactyla) (sa-
mice Oli, narozené v roce 2015) do téměř dva-
nácti set kilometrů vzdáleného anglického Dru-
sillas parku, kde na ni čekal zbrusu nový výběh. 
V průběhu roku k ní přibyl i samec, se kterým 
vytvořila nový chovný pár. 

V červnu přišly z berlínského Tierparku dvě 
samice koz šrouborohých (Capra falconeri). Jed-
nalo se o roční mláďata, která se po aklimatizaci 
podařilo bez problémů připojit k dospělému 
samci. Doufáme, že se do budoucna dočkáme 
odchovu tohoto vzácného druhu horské kozy. 

V druhé polovině července přišlo na svět mlá-
dě filipínského jelínka sambara skvrnitého 

(Rusa alfredi). Mládě se narodilo jako pohrobek, 
chovný samec uhynul počátkem roku. Matka si 
malou samičku velmi střežila a věnovala jí až 
téměř nadměrnou péči. Při každém krmení ji 
olizovala tak, že ji připravila o srst na krku. Dě-
lala to tak už i u předchozího mláděte. Jak ale 
mládě rostlo a postupně se snižoval kontakt 
matky s mládětem, začala srst opět dorůstat. 
Protože se chov sambarů v děčínské zoo daří, 
měli bychom se v brzké době dočkat doplnění 
chovné skupiny o další zvířata.

Nejcennějším odchovem roku 2017 byl pří-
růstek ve skupině lam vikuní (Vicugna vicugna), 
kdy se v září po pětileté pauze v rozmnožování 
narodila dvěma samicím dvě mláďata. Jednalo 
se o samce a samičku. Chovu vikuní se 
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vikuňa
Vicugna vicugna



děčínská zoo věnuje již 19 let, tedy od roku 
1998. V roce 2004 se dokonce stala první 
českou zoologic-kou zahradou, které se podařil 
úspěšný odchov tohoto druhu. K dnešnímu dni 
tedy děčínská zoo odchovala již 5 mláďat a ta 
letošní jistě brzy rozšíří stejně jako ta předchozí 
chovy v různých evropských zoologických 
zahradách. 

Ke změně v druhové skladbě zvířat na úseku 
kopytníků takřka nedošlo, zrušen byl pouze dlou-

hodobě neprosperující chov muntžaků malých 
(Muntiacus reevesi). Jejich výběh navazující na 
expozici koz šrouborohých (Capra falconeri) by-
chom do budoucna rádi adaptovali na letní 
expozici želv pardálích (Stigmochelys pardalis).

Alena Houšková
mluvčí zoo

Petr Haberland
vrchní chovatel 

V průběhu roku 2017 došlo ke změnám v 
expozici sovic sněžných (Bubo scandiacus). 
Úpravy byly provedeny z důvodu bojácnější 
povahy samice, která nebyla schopna nalézt 
vhodné místo k zahnízdění a prakticky neměla 
možnost žádného úkrytu před návštěvníky. Do-
šlo k výměně povrchu, k osázení expozice rostli-
nami a také k výsadbě živého plotu před expozicí 
(ptačí zob - Ligustrum vulgare). Pískový povrch 
nahradila borka a vznikly 2 ostrůvky, které byly 
osazeny borovicí klečí (Pinus mugo), tisem čer-
veným (Taxus bacata), vřesem obecným (Caluna 
vulgaris), ozdobnicí čínskou (Miscanthus sinen-
sis) a růží svraskalou (Rosa rugosa). Vzhledově 
se tedy expozice mnohem více přiblížila přiro-
zenějšímu rázu domoviny těchto mohutných sov, 
které žijí v tundrách s porosty nízkých křovin, na 
vřesovištích a náhorních planinách po celé 

severní polokouli. Doufáme, že sovice budou v 
osázené voliéře více v pohodě a v neposlední 
řadě bude okrasou pro oko návštěvníka. 

Podobnou úpravou prošla i sousední expozi-
ce sovic krahujových (Surnia ulula). Zde byl vysa-
zen dřín obecný (Corpus mas), tis červený (Taxus 
bacata), ozdobnice čínská (Miscanthus sinen-
sis), brslen Fortunův (Euonymus fortunei), ka-
kost oddenkatý (Geranium macrorrhizum).

Na úpravách obou expozic se podíleli nejen 
ošetřovatelé a zahradnice Eva Fiegerová, ale po-
mocnou ruku přiložili i klienti Výchovného ústavu 
Boletice nad Labem. Pomáhali při navážení nové 
zeminy i výsadbě.    

Alena Houšková
mluvčí zoo

Pavla Cabrnochová
chovatelka

Na spojeném úseku primátů a domácích ko-
pytníků došlo v roce 2017 pouze k několika výz-
namnějším událostem. Tou první byl import páru 
lemurů bělohlavých hnědých (Eulemur fulvus 
fulvus) od soukromého chovatele, kteří zaplnili 
prázdnou expozici na pavilonu opic do doby, než 
se začne s plánovanou přestavbou venkovních 
výběhů, do kterých by se měl v průběhu roku 
2018 dovézt zcela nový druh. Ze skupiny maka-
ků chocholatých (Macaca nigra nigra) odešla v 
červnu šestiletá samice Kera do anglického 
Drusillas parku a na konci roku v prosinci se na-
rodila samici Buffy samička Indah.

U oslů domácích (Equus asinus) jsme se opět 
dočkali dvou mláďat. V průběhu léta porodila nej-
prve samice Eliška samečka a pár dní na to sa-
mice Kira samičku. Obě mláďata během jara 

2018 odejdou do soukromých chovů. Ze stáda 
zebu zakrslých (Bos indicus) odešla dvě telata z 
roku 2016.  

U klisen koně domácího hucula (Equus caba-
llus) jsme v závěru roku řešili problémy s po-
hybovým aparátem. Šlo především o potíže se 
zablokovanou páteří, protočenou pánví a ztuh-
lým krkem, způsobené mimo jiném i pokročilým 
věkem našich koní. Po ortopedickém vyšetření 
veterinární lékařkou, při němž byl jako důvod 
bolesti vyloučen následek úrazu, povolala zoo na 
pomoc chiropraktika Stuarta Brocka, který se 
zabývá tzv. metodou McTimoney. Stuart Brock 
pochází z Velké Británie, kde vybudoval úspěš-
nou privátní chiropraktickou kliniku blízko Oxfor-
du. Jeho masáž koní vypadala na první pohled 
velmi jednoduše, šlo o jemné dotyky, hlazení, 
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rozmasírovávání ztuhlých svalů, dotýkání se urči-
tých bodů. Celý zákrok měl ale přesná pravidla a 
neobešel se bez dokonalé znalosti anatomie 
koňského těla. Metoda McTimoney je neinva-
zivní celostní léčbou pomocí jemné mobilizace 
pohybového aparátu, která upravuje rovnováhu 
svalové a kosterní soustavy, obnovuje zdraví a 
pohybovou výkonnost. Pomocí chiropraxe lze 
pozměnit vzájemné postavení kostí a kloubních 
spojení tak, aby došlo k návratu do správné 
polohy a tímto bylo umožněno nervovému a sva-

lovému systému, aby fungoval co nejlépe. 
Výsledky masáže byly na klisnách vidět hned po 
zákroku. Na první pohled vypadaly uvolněněji. 
Do budoucna hodláme chiropraktika pozvat 
ještě několikrát, aby jim od bolestí opět ulevil.      

Petr Haberland
vrchní chovatel

Alena Houšková
mluvčí zoo

V rámci programu EEP Fishing cat – kočka 
rybářská (Prionailurus viverrinus) bylo na konci 
roku 2017 evidováno 68 jedinců (29.39) ve 34 
institucích, které jsou účastníky programu. Dal-
ších 13 jedinců (4.9) je dočasně deponováno v 5 
institucích, které sice nejsou členy EAZA a ani 
EEP účastníky, avšak s koordinátorem komuni-
kují a zasílají reporty a dbají doporučení. Z toho-
to hlediska nejsou deponovaní jedinci označeni 
„lost to follow up“, a nadále jsou zahrnuti v EEP 
studbooku. V několika předchozích letech byla 
zaznamenána téměř 50 % úmrtnost mláďat, za-
tímco průměrná 30denní úmrtnost mláďat byla 
dle demografické analýzy necelých 36 %. V roce 
2016 došlo k mírnému zlepšení a 30denní 
úmrtnost činila pouhých 37,5 %. Pro rok 2017 
byla 30denní úmrtnost 0 %, neboť žádná mláďa-
ta během této doby neuhynula. Odchovů však 
bylo zaznamenáno méně, než bylo plánováno v 
doporučení pro chov pomocí nástroje Reproduc-
tive planning v programu PMx. Z 12 plánovaných 
mláďat se jich narodilo pouze 5 a navíc v insti-
tucích, které neměly tento rok doporučení k od-
chovu. V Zoo Novosibirsk byl odchován 1 samec 
a 2 samice, které navíc mají vysoký koeficient 
inbreedingu. V Zoo Děčín se pak narodily 2 sa-
mice, které však po 3 měsících uhynuly. 

Na setkání Felid Taxon Advisory Group (TAG), 
které se konalo v březnu 2017 ve skotském Kin-
gussie, jsem přednesl, že v současné době EEP 
kočky rybářské čelí dvěma problémům: 

Tím prvním je stále nedostatečný počet insti-
tucí, ve kterých jsou kočky rybářské chovány. V 
roce 2017 se k programu připojila Zoo Jaszbe-
reny v Maďarsku a počet účastníků programu 
stoupl na 34. To je však neustále málo, přestože 
cílový počet jedinců kočky rybářské, v rámci Re-
gional Collection Plan, byl na jednání TAG snížen 
z 200 na 150. I z tohoto hlediska byla v roce 
2017 vydána doporučení k chovu, aby populace 

stagnovala a rozmnožovat by se měli pouze je-
dinci s největším genetickým přínosem. To bylo 
potvrzeno i z hlediska Quick Population Assess-
ment (QPA), které proběhlo rovněž v roce 2017. 
Toto omezení je však z dlouhodobého hlediska 
nevyhovující a je třeba stále hledat nové zájemce 
o chov kočky rybářské, především z řad institucí, 
které jsou členy EAZA.

Druhým problémem je nerovnovážný stav po-
hlaví, neboť je nyní mnohem více samic než sam-
ců. Dle QPA byl však v roce 2007 tento poměr 
obrácený, kdy bylo v populaci 56 % samců. Pro-
tože je však v populaci EEP méně než 100 jedin-
ců kočky rybářské, považuje se tato populace za 
nestabilní a kolísání poměrů je spíše způsobeno 
náhodnými vlivy, než dlouhotrvajícím trendem.

V roce 2017 byla vydána revidovaná taxono-
mie kočkovitých šelem: Kitchener A. C., Breiten-
moser-Wursten Ch., Eizirik E., Gentr y A., 
Werdelin L., Wilting A., Yamaguchi N., Abramov 
A. V., Christiansen P., Driscoll C., Duckworth J. 
W., Johnson W., Luo S.-J., Meijaard E., 
O'Donoghue P., Sanderson J., Seymour K., 
Bruford M., Groves C., Hoffmann M., Nowell K., 
Timmons Z. & Tobe S. 2017. A revised taxonomy 
of the Felidae. The final report of the Cat 
Classification Task Force of the IUCN/

SSC Cat Specialist Group. Cat News Special 
Issue 11, 80 pp.

Dle této studie jsou rozpoznávány dva 
poddruhy kočky rybářské. Prionailurus viverrinus 
rhizophoreus, který se vyskytuje pouze na Jávě a 
Prionailurus viverrinus viverrinus, který je roz-
šířen v Indii, Pákistánu, Nepálu, Bangladéši, In-
dočíně, na Srí Lance a pravděpodobně v Bhú-
tánu. Z výše uvedeného vyplývá, že kočky ry-
bářské z pevniny a ze Srí Lanky jsou jedna popu-
lace. Sami autoři však uvádějí, že je potřeba dal-
ších studií. Proto se ještě po nějaký čas budeme 
snažit držet jedince pocházející ze Srí Lanky od 
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jedinců z pevninské Asie.

Summary:
  At the end of 2017 there were 68 (32,43) 

Fishing Cats in 34 EEP-participant institutions 
and 13 (4.9) in 5 non EEP-participant institu-
tions. In 2017 has been recorded 5 births with 5 
surviving kittens, thus 30 days mortality rate is 
0 percent. It seems benefitial, but none of these 
births were recommended and unfortunately no 
bir ths expected from recommendation did 
happen in 2017. Successful breeding was recor-
ded at Novosibirsk and Decin.

  As the population has less than 100 indi-
viduals we cannot assume, that it is stable. In 
order to achieve RCP and maintain healthy po-
pulation, programme needs to keep more indivi-
duals and therefore needs more holding insti-
tutions. Jaszbereny Zoo did join the programme 
in 2017. 

A revised taxonomy of the Felidae was publi-
shed in 2017 (Kitchener A. C., Breitenmoser-
Wursten Ch., Eizirik E., Gentry A., Werdelin L., 
Wilting A., Yamaguchi N., Abramov A. V., 
Christiansen P., Driscoll C., Duckworth J. W., 
Johnson W., Luo S.-J., Meijaard E., O'Donoghue 
P., Sanderson J., Seymour K., Bruford M., 
Groves C., Hoffmann M., Nowell K., Timmons Z. 
& Tobe S. 2017. A revised taxonomy of the 
Felidae. The final report of the Cat Classification 
Task Force of the IUCN/

SSC Cat Specialist Group. Cat News Special 
Issue 11, 80 pp.).

Until a more comprehensive analysis beco-
mes available, authors recognise the following 
subspecies: Prionailurus viverrinus rhizopho-
reus distributed on Java and Prionailurus viver-
rinus viverrinus distributed in India, Sri Lanka, 
Pakistan, Bangladesh, Indochina, Nepal, and 
possibly Bhutan. Because this species needs 
further research into its geographical variation, 
there is still an effort to keep mainland popu-
lation and population of fishing cats from Sri 
Lanka separately in the programme for some 
time.

Mgr. Tomáš Rus
Koordinátor EEP pro kočky rybářské

vyuka@zoodecin.cz
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 Do roku 2017 jsme vstupovali s vědomím, že návštěvnost Zoo Děčín je na svém historickém 
vrcholu. Naším předsevzetím bylo udržet návštěvnost kolem sto tisíc návštěvníků za rok, čímž by-
chom si udrželi pozici jednoho z nejnavštěvovanějších turistických míst v Děčíně. A opravdu rok 2017 
byl opět na návštěvníky bohatý a děčínská zoo opět slavila nejvyšší návštěvnost ve své historii. Do 
zoo zavítalo celkem 114.489 příchozích. V roce 2017 i návštěvnost akcí vzrostla. Největším přek-
vapením pro nás byla návštěvnost akce Čertovský rej. Obvykle v tomto termínu se akce, která celá 
probíhá v exteriéru, účastní do pětiset osob. Druhý prosinec t. r. se svými 723 návštěvníky nám op-
ravdu vyrazil dech.

Dlouhodobé statistické údaje a zkušenosti potvrzují, že růst návštěvnosti nespočívá pouze ve 
zvyšování komfortu, ale záleží hlavně na přízni počasí. Přestože počasí v počátečních měsících roku 
návštěvě zoo nepřálo, tak se od dubna návštěvnost postupně zvyšovala. Díky počasí v posledním 
čtvrtletí se nám opět podařilo překonat předchozí návštěvnost.
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ČINNOST CENTRA NÁVŠTĚVNICKÝCH SLUŽEB

AKCE POŘÁDANÉ PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST

DATUM NÁZEV AKCE ÚČAST SPOLUPRÁCE / SPONZOŘI POPIS AKCE

1. 1. 2017 VSTUP DO ZOO ZDARMA 600 odhad

31. 1. - 5. 2. 2017 JEDNIČKÁŘI DO ZOO ZDARMA 384 Za samé jedničky vstup zdarma.

3. - 12. 2. 2017 JARNÍ PRÁZDNINY 1.049 Stanovištní soutěže na téma mláďata, jaro a biodiverzita.

25. 2. 2017 MASOPUST 632 Statutární město Děčín,
 DDM Děčín, Restaurace a

 Apartmány U růžové zahrady, 
Severočeské farmářské trhy, 

Raw and happy, Vinotéka Děčín, 
Valdemar Grešík - Natura, 

KUBO, Tupperware, INO, Hostel Děčín,
 Restaurace Latrínka, Inpeko, 

ShŠ Exitus in Dubio

Akce je spoluprací mezi děčínskými organizacemi 
a podnikateli. Celou akci pořádá Zoo Děčín. 

Je rozdělena do dvou částí. Program v zoo a program 
ve městě. V zoo se soutěží např. o nejchutnější koblihu 

a o nejhezčí masku. Cesta městem je doplněna 
o různá zastavení a taškařice zakončené tradičně 

soudem s medvědem.

18. 3. 2017 PASTÝŘSKÁ 50 93 Konkordia Děčín První ročník sportovního odpoledne na běžkách bez sněhu 
a vše v retro stylu. Bohužel počasí bylo deštivé, 

čemuž odpovídala i návštěvnost akce.

1. 4. 2017 ZAHÁJENÍ TURISTICKÉ SEZÓNY 1.583
Společná akce organizací v Děčíně k otevření sezóny.
 Děčínská zoo se připojila 50% slevou na vstupném.

22. 4. 2017 STARTUJEME! 208 Český svaz včelařů,
Elektrowin, 
Ice´n´go! 

Akce k zahájení 68. návštěvnické sezony plná zvířat.
 Nechyběly informační stánky ke Dni Země a symbolicky

 jsme otevřeli Školu v přírodě (projekt MŽP).

15. 5. 2017 DĚTSKÁ ZOO 745 INO, Happy guitars při DDM Děčín 
a Hasiči DDM Děčín – SDH Boletice,

 Ice´n´Go! 

Celá zoo si „hrála“ s dětmi. V amfiteátru byl program např.
 s hasiči a kroužkem hry na kytaru. 

Na relaxační louce probíhaly vzdělávací soutěže. 

14. 5. 2017 DEN MATEK 385 Občerstvení na Pastýřské stěně 
- Pavel Hakl

50% sleva na vstupném pro matky s dětmi + dárek ze zoo 
a od občerstvení na Pastýřské stěně.

1. - 4. 6. 2017 ZOO DĚTEM 2.527
Vstup pro děti za symbolických 10 korun jako dárek 

k Mezinárodnímu dni dětí.

2. 6. 2017 NOC SNŮ 327 Akci podpořil Ústecký kraj, Rabina s.r.o.,
 Silisan spol. s r.o., MAR-MAT CZ s.r.o.,
 Hračky Barvíř, Cukrárna Expres, Inpeko

 a.s., He-Fi pekařství, ZUŠ Děčín, ZŠ
 Slovanka Česká Lípa, Dům tisku,

 Ice´n´go!, SLŠ Šluknov, HC Děčín, DDM
 Děčín, 1. koedukovaný oddíl Stopa, BK

 Armex Děčín, Termo Děčín, ČPZP

Mezinárodní akce pro handicapované a chronicky nemocné
 osoby z okolí. Pro naše hosty jsme připravili

 nezapomenutelný večer, kdy mohli vnímat všemi smysly.
 Více informací na www.dreamnight.cz. 

18. 6. 2017 DEN OTCŮ 854 50% sleva na vstupném pro otce s dětmi + dárek

30. 6. - 2. 7. 2017 HURÁ PRÁZDNINY! 2.016 Jedničkáři do zoo zdarma.

14. 7. 2017 VEČERNÍ PROHLÍDKA PRO DĚTI 23 Prohlídka zoo s hrami pro děti po zavírací době. 
Omezená kapacita, pouze pro objednané.

14. 7. 2017 VEČERNÍ PROHLÍDKA 15 Prohlídka zoo s odborným komentářem. 
Omezená kapacita, pouze pro objednané.

21. 7. 2017 NOC V ZOO 16 Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje
 - Děčín

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

24. - 28. 7. 2017 PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 25 Jiří Hommer, MAR-MAT CZ s.r.o. Celotáborová hra: Veterinářem v zoo

28. 7. 2017 NOC V ZOO 11 Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje
 - Děčín

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

11. 8. 2017 VEČERNÍ PROHLÍDKA PRO DĚTI 7 Prohlídka zoo s hrami pro děti po zavírací době. 
Omezená kapacita.

11. 8. 2017 VEČERNÍ PROHLÍDKA 12 Prohlídka zoo s odborným komentářem.

26. 8. 2017 PIRÁTSKÁ ZOO 756 Odpoledne plné zábavy a soutěží v pirátském duchu.

9. 9. 2017 DEN ADOPTIVNÍCH RODIČŮ 87 MAR-MAT CZ s.r.o.,
Silisan spol. s r.o.

Akce byla poděkováním za spolupráci a byla pro zvané 
osoby - sponzory, adoptivní rodiče a přátele zoo. 

Průvodce po zoo dělala paní ředitelka Kateřina Majerová 
a na závěr bylo malé občerstvení s hudbou.

2. - 8. 10. 2017 TÝDEN NEJEN PRO SENIORY 1.453 Statutární město Děčín - KPSS V rámci akce KPSS jsme připravili pro seniory 65+ 
vstupné za symbolických 10 Kč a dárek. 

V tomto týdnu si mohli senioři navíc vyslechnout 
i přednášku a navštívit akci Zvířecí párty.
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AKCE POŘÁDANÉ PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST

DATUM NÁZEV AKCE ÚČAST SPOLUPRÁCE / SPONZOŘI POPIS AKCE

7. 10. 2017 ZVÍŘECÍ PÁRTY 302 HC Děčín, 
Statutární město Děčín – KPSS

Oslava Mezinárodního dne zvířat – mimořádná 
komentovaná krmení a křtiny/představení nově 

narozených zvířat. Doplněno programem v amfiteátru 
a prohlídkou pro seniory zdarma.

26. - 29. 10. 2017 PODZIMNÍ PRÁZDNINY 930 Stanovištní soutěž pro děti na téma odpady.

4. 11. 2017 STRAŠIDELNÁ ZOO 1.414 Opět nejoblíbenější akce v zoo. 
Letošním tématem akce byl film „Ať žijí duchové!“.

2. 12. 2017 ČERTOVSKÝ REJ 723 Silisan spol. s r.o., Chocoland, 
Rabina s.r.o., MAR-MAT CZ s.r.o.,

 Valdemar Grešík - Natura

Děti ihned za branou zoo vstoupily do pekla, 
kde plnily nelehké úkoly. Odměnou jim byl buřt, 

který si mohly opéct na pekelném ohni a nechyběl 
ani dáreček od Mikuláše.

3. 12. 2017 DÁREČKOVÁNÍ 58 Každou adventní neděli mohli návštěvníci přinést 
dáreček pro zvířata v podobě krmení. Odměnou za tento 

dar jim byla sleva 50% na vstupném.

10. 12. 2017 DÁREČKOVÁNÍ 13 Každou adventní neděli mohli návštěvníci přinést
dáreček pro zvířata v podobě krmení. Odměnou za tento 

dar jim byla sleva 50% na vstupném.

17. 12. 2017 DÁREČKOVÁNÍ 5 Každou adventní neděli mohli návštěvníci přinést
dáreček pro zvířata v podobě krmení. Odměnou za tento 

dar jim byla sleva 50% na vstupném.

24. 12. 2017 VSTUP DO ZOO ZDARMA 1.000 odhad

PŘEDNÁŠKY PRO VEŘEJNOST V RÁMCI CYKLU „PROCESTUJETE S NÁMI SVĚT” - ve spolupráci s Městskou knihovnou Děčín

DATUM NÁZEV AKCE ÚČAST PŘEDNÁŠEJÍCÍ

5. 1. 2017 MALAJSIE 68 David Bizóczi

2. 2. 2017 MALÍ LIDÉ, VELKÉ STROMY 18 Ozvěny ekofilmu

2. 3. 2017 AFRIKA 82 Jan Černý

6. 4. 2017 BORNEO 67 Jiří Bálek

5. 10. 2017 CHIBINY 60 Šebestián Šulc

2. 11. 2017 GRUZIE 64 Pavel Houser a Ondra Zrna

7. 12. 2017 POZNEJ A CHRAŇ 10 Luděk Hora a Barbora Barabášová

2

VÝBĚR NEJLÉPE HODNOCENÝCH AKCÍ

1. 
Strašidelná zoo 
4. listopadu 2017 
1.414 návštěvníků

Jedná se již o tradiční podvečer 
se strašidly. Akce byla rozdělena 
na dvě nezávislé aktivity. 
V amfiteátru probíhala výroba 
strašidel z dýní za doprovodu 
kapely U-Style. 
V areálu se současně konaly 
strašidelné soutěže na motivy 
filmu Ať žijí duchové. Po splnění 
všech soutěžních úkolů děti 
obdržely tašku se suvenýry.

2.
Pirátská zoo
26. srpna 2017
756 návštěvníků

Poslední prázdninová sobota patří 
v děčínské zoo vždy obdobě 
„pohádkového lesa“. 
Tématem pro rok 2017 byli piráti. 
Příchozí tak ihned za branou zoo vpluli 
do neznámých vod, kde se děti musely 
naučit mnohému z pirátského řemesla. 
Na závěr po splnění všech úkolů 
obdržely odměnu.

3.
Dětská zoo
15. května 2017
745 návštěvníků

Ačkoliv se akce koná pravidelně 
v termínu městských slavností 
(tzn. mnoho návštěvníků hledá zábavu 
v centru města) a ačkoliv bylo 
pod mrakem, teplo, dusno a dokonce 
kvůli dešti se musela tato akce ukončit 
předčasně - již v 16,30 h - došlo 
neskutečné množství návštěvníků. 
Samotná akce byla rozdělena do dvou 
částí. V amfiteátru jsme si nejprve 
s dětmi z kytarového kroužku při DDM 
Děčín zahráli na kytaru, následovaly 
ukázky požárního útoku a soutěže 
na téma Veterinářem v zoo. Druhá část 
byla zaměřená na vzdělávání z živočišné 
říše a probíhala na relaxační louce. 

4.
Čertovský rej v zoo
2. prosince 2017 
723 návštěvníků

Velkým překvapením v návštěvnosti byla 
akce pořádaná k „Mikuláši“. Ačkoliv je 
mezi návštěvníky oblíbená a sklízí 
pochvaly, tak kvůli počasí mívá do 500 
osob. Na akci již tradičně návštěvníci 
za branou zoo projdou pekelnou bránou 
a musí splnit zapeklité úkoly, aby si na 
závěr mohli v čertovské kuchyni opéci 
buřty. Protože se jedná o akci 
k Mikuláši, tak ani v tomto roce 
nechyběla mikulášská nadílka.
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PREZENTACE MIMO AREÁL ZOO

AKCE POŘADATEL POPIS

Koruna pro zoo DDM Rumburk Výukově-zážitkový program pro děti z Rumburku, které mezi sebou 
každoročně vybírají peníze na adopci medvěda hnědého grizzly.

Veletrh Podřipské nemocnice Centrum sociálních služeb Roudnice n, L. Prezentace zoo a rozdávání informačních materiálů.

Mladé Labe DDM Děčín Prezentace zoo formou kontaktních zvířat, rozdávání informačních 
materiálů.

Dětský den plný her DDM Děčín Prezentace zoo formou kontaktních zvířat.

Den dětí Obec Dolní Habartice Prezentace zoo formou kontaktních zvířat a soutěží.

Den dětí s Anděli Andělé bez křídel Prezentace zoo formou kontaktních zvířat a soutěží.

Miniveletrh cestovního ruchu Město Most Prezentace zoo a rozdávání informačních materiálů.

Rockfest pro Karolínku Rockfest Růžová Prezentace zoo formou kontaktních zvířat a soutěží.

Letní tábor Sněžná DDM Děčín - Hasiči Prezentace zoo formou kontaktních zvířat a soutěží.

Tyršův den Sokolská župa severočeská Prezentace zoo formou kontaktních zvířat a soutěží.

Poznej své město 1. koedukovaný oddíl Stopa Předání cen výhercům, tiskoviny.

AKTIVITY NA PROPAGACI ZOO

POPIS AKTIVITY UMÍSTĚNÍ POPIS AKTIVITY UMÍSTĚNÍ

Lenka Pešková (SPOT) TOP 50 – distribuce letáků Zpravodaj (děčínský čtrnáctideník) informace o dění v zoo

České Švýcarsko o. p. s. PR článek v turistickém magazínu Zážitky 
v Českosaském Švýcarsku 

Zámek Děčín - informační centum umístění stojanu s letáky zoo

Děčínská sportovní, p. o. 
- plavecký areál 

umístění stojanů s letáky zoo
Živé firmy registrace na internetovém portálu

Dopravní infosystém informační dopravní značky – Děčín Bannery Zimní stadion Děčín

Zpravodaj Enter měsíční přehled akcí BK Hala Maroldova

EUROCARD s. r. o., Praha propagační vizitky do infocenter Babylon Liberec

Mladá fronta - speciální příloha inzerce - kampaň KAM V LÉTĚ a ADVENT Tyršova ulice - parkoviště

Nepromotion Group s.r.o. prezentace na internetu areál restaurace Pastýřská stěna

Pivovar OC umístění stojanů s letáky zoo Sportovní areál Jedlová

Výlep letáků na sloupech osvětlení apod. / bus oplocení DDM Teplická 2x

Zlaté stránky (Mediatel) inzerce Voucher zvýhodněné rodinné poukazy pro hotelové hosty

Na zvýšení povědomí o děčínské zoo jsme během roku používali reklamní tiskoviny, kterými byl např. 
obecný leták o zoo, leták o Expozici Rajské ostrovy, leták Akce 2017. Dále mnoho letáků a upoutávek 
na jednotlivé akce nejen Centra návštěvnických služeb, ale na celkové dění v děčínské zoo. Do soutěží 
a pro významné příležitosti byly zhotoveny nové propagační suvenýry jako např. kelímky nicknack, 
reflexní pásky a medvědí přívěšky, dřevěný hlavolam, stolní kalendář apod.

Ing. Dagmar Floriánová
vedoucí Centra návštěvnických služeb

marketing/akce pro veřejnost/sponzoři/adopce
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Prezentace kontaktních zvířat na akci Mladé Labe.



Již od roku 1991 umožňuje děčínská zoo návš-
těvníkům, kteří by si rádi pořídili zvířátko a přitom si 
uvědomují, kolik strastí je s jeho chovem, zvíře adop-
tovat. Adoptivní rodič se tak určitou finanční částkou 
spolupodílí na chovu vybraného zvířete a jeho peníze 
pomáhají zkvalitnit život tohoto tvora v expozici.

Adoptivní rodič tak získá adopční listinu, drobný 
dárek a hlavně své jméno u adoptovaného druhu zví-
řete. Mimo jiné též získá volný vstup do zoo, aby mohl 
„svého svěřence“ navštívit. Dále je uveden na inter-
netových stránkách, obdrží výroční zprávu a je zván na 
Den adoptivních rodičů a přátel zoo.

Symbolická adopce je vhodná i jako dárek. Této 
formy často využívají např. partnerské dvojice k růz-
ným výročím anebo jako vánoční dárek. 

Mezi nejčastěji adoptované druhy v roce 2017 pat-
řili: želva nádherná (8x), kvakoš noční (4x), medvěd 
hnědý grizzly (4x), papoušek vlnkovaný (4x), kalous 
ušatý (3x), mravenečník velký (3x), psoun prériový 
(3x), puštík obecný (3x) a tapír jihoamerický (3x). Jako 
tradičně žádného sponzora neměli například lemur 
vari červený, mangabej černý, zebu zakrslý, takin 
indický, koza šrouborohá či vlk hřivnatý.

V roce 2017 bylo sepsáno 121 adopčních smluv. 
Celková částka za adopci činila 256.323,30 Kč 
(haléře jsou způsobeny zahraniční platbou na účet, do 
přehledu adopcí pro rok 2017 jsou započítány pouze 
adopce, které byly v daném roce uhrazeny). 

Nejvíce peněz, dá-li se to takto říci, obdržela již 
tradičně tato zvířata: medvěd grizzly (18.568 Kč - 
„Rumburské děti“), mravenečník velký (18.150 Kč -
Labuta s.r.o.) a kotul veverovitý (11.971 Kč – ZŠ Ko-
menského náměstí, Děčín). V roce 2017 poprvé do-
šlo k situaci, že adoptivní rodiče nevyužili jako v letech 
předchozích možnost uhradit pouze minimální částku 
za adopci, kterou bylo 600 Kč, ale sami od sebe 
věnovali částku vyšší. Jednalo se o 1.000 Kč a tato 
částka byla uhrazena celkem 31 krát.

Jako poděkování zveme též adoptivní rodiče na je-
jich setkání s námi a s „jejich“ zvířaty. Každoroční set-

kání se stala již dobrou tradicí. Ani rok 2017 tento 
zvyk tedy neporušil a 9. září jsme se setkali v areálu 
děčínské zoo již po dvacáté šesté. K naší velké ra-
dosti je zájem o tuto akci velký, a tak jsme mezi sebou 
mohli přivítat 87 adoptivních rodičů či přátel zoo. 
Během připraveného programu si mohli prohlédnout 
areál a seznámit se s novinkami z úst ředitelky zoo a 
zoologa. Dále mohli shlédnout komentované krmení 
koček rybářských, vyder říčních, mangabeje černého 
(Bábinky, která je nejstarší svého druhu v zoo v celé 
Evropě) a tradičně i krmení medvědů grizzly. Na závěr 
jsme si poseděli u dobré hudby a občerstvení. 

Vedení Zoo Děčín děkuje všem níže uvedeným 
sponzorům za jejich dary, které nám v roce 2017 vý-
znamně pomohly udržet rozpočet zoo zejména v rámci 
rostoucích cen za krmiva a energie.

Ing. Dagmar Floriánová
vedoucí Centra návštěvnických služeb

marketing/akce pro veřejnost/sponzoři/adopce

PŘEHLED FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z ADOPCÍ ZA POSLEDNÍCH 10 LET (v tis. Kč)

ROK ČÁSTKA 

2008 258

2009 247

2010 250

2011 237

2012 288

2013 258

2014 324

2015 255

2016 257

2017 256

ADOPCE

PŘEHLED POČTU UZAVŘENÝCH SMLUV ZA POSLEDNÍCH 10 LET

ROK DÁRCI: ČEŠTÍ/ZAHRANIČNÍ/CELKEM ROK DÁRCI: ČEŠTÍ/ZAHRANIČNÍ/CELKEM

2008 87/36/123 2013 129/9/138

2009 98/27/125 2014 112/9/121

2010 134/14/148 2015 110/11/121

2011 102/9/111 2016 122/8/130

2012 105/15/120 2017 114/7/121
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PŘEHLED ADOPTIVNÍCH RODIČŮ V ROCE 2017

ADOPTIVNÍ RODIČ ADOPTOVANÉ ZVÍŘE ČÁSTKA V KČ

10.000 - 20.000 Kč

RUMBURSKÉ DĚTI medvěd hnědý grizzly 18.568,00 Kč

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

ZŠ Komenského nám., Děčín 1 kotul veverovitý 11.971,00 Kč

5.000 - 10.000 Kč

KABELOVNA Děčín Podmokly, s.r.o., Děčín 5 kapybara vodní 9.200,00 Kč

JANA HRDLIČKOVÁ - OČNÍ OPTIKA s.r.o., Děčín 1 kakadu brýlový (2x) 8.400,00 Kč

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

Get Ahnert, Pirna urson kanadský 7.208,76 Kč

MUDr. Jitka Kreuterová, Děčín 6 urson kanadský 6.800,00 Kč

DeCe COMPUTERS s.r.o., Děčín 3 ovce kamerunská 6.200,00 Kč

Stanislav Daniš, Roudnice nad Labem muntžak malý 6.200,00 Kč

3.000 - 5.000 Kč

Thoralf Böser, Drážďany psoun prériový 4.876,59 Kč

Petr Jetel ovce kamerunská 4.600,00 Kč

Hotel Formule, Děčín 6 mýval severní 4.200,00 Kč

MUDr. Jitka Kreuterová, Děčín 6 vydra říční 4.200,00 Kč

ZŠ U Nemocnice, Rumburk puštík bělavý 3.286,00 Kč

Klárka Antoňová, Česká Kamenice kakadu žlutolící sumbský 3.200,00 Kč

Dagmar Brožová kočka divoká 3.000,00 Kč

Komentované krmení medvědů grizzly.



PŘEHLED ADOPTIVNÍCH RODIČŮ V ROCE 2017

ADOPTIVNÍ RODIČ ADOPTOVANÉ ZVÍŘE ČÁSTKA V KČ

3.000 - 5.000 Kč

Kooperativa pojišťovna a.s., Děčín bazilišek pruhovaný 3.000,00 Kč

Žáci HC Děčín medvěd hnědý grizzly 3.000,00 Kč

1.000 - 3.000 Kč

ZŠ a MŠ Dobkovice kotul veverovitý 2.850,00 Kč

Laurinka a Oliverek Ménerovi, Děčín 6 puštík bradatý 2.800,00 Kč

Tomáš Kraus, Žatec druhové akvárium - ježík hnědý 2.600,00 Kč

Třída Zajíčků, Mateřská škola, p.o., Doksy tapír jihoamerický 2.500,00 Kč

Stanislav Daniš, Roudnice nad Labem slípka zelenonohá 2.400,00 Kč

Klub českých turistů, Krásná lípa čáp černý 2.200,00 Kč

Marcus Handke, Drážďany liška obecná 2.200,00 Kč

Božena Dolejší kachnička mandarínská 2.100,00 Kč

Jana Krupa a Dieter Wünsche, Pirna kvakoš noční (2x) 2.056,46 Kč

Dr. Barbara Schulze, Drážďany lama alpaka 2.017,75 Kč

Dagmar Marie Miksová, Děčín 2 mangusta liščí 2.000,00 Kč

Jan Vencálek, Říčany u Prahy vlk eurasijský 2.000,00 Kč

Milada Rejmanová, Děčín 2 korunáč Sclaterův 2.000,00 Kč

MVDr. Lýdia Čačková, Bohatice tapír jihoamerický 2.000,00 Kč

Rodina Bojanova, Horní Libchava jaguarundi 2.000,00 Kč

Stanislav Daniš, Roudnice nad Labem včelojed lesní 2.000,00 Kč



PŘEHLED ADOPTIVNÍCH RODIČŮ V ROCE 2017

ADOPTIVNÍ RODIČ ADOPTOVANÉ ZVÍŘE ČÁSTKA V KČ

1.000 - 3.000 Kč

Tomáš Hájek, Pihel raroh velký 2.000,00 Kč

Ubytování černý čáp s.r.o., Krásná Lípa čáp černý 2.000,00 Kč

ZŠ Horní Beřkovice, Horní Beřkovice kakadu žlutolící sumbský 2.000,00 Kč

ZŠ Gen. Svobody, Nový Bor kotul veverovitý 1.875,00 Kč

Ingeborg Knöckel, Moritzburg majna Rothschildova 1.683,87 Kč

Dana a Milan Skalských, Děčín sova pálená 1.600,00 Kč

Milada Lauková, Most puštík obecný 1.600,00 Kč

Petr, Marta, Kubík a Filípek Dvorští, Dobrná sovice krahujová 1.600,00 Kč

Petra a Václav Drozdovi, Děčín 8 drozd východní 1.600,00 Kč

PRVNÍ ULIČNÍ VÝBOR POD KAPLÍ, Děčín 6 kalous ušatý 1.600,00 Kč

Rodina Granátova, Děčín 32 sova pálená 1.600,00 Kč

Rodina Vrábelova, Děčín 2 sýček obecný 1.600,00 Kč

Stanislav Daniš, Roudnice nad Labem bažant Hamiltonův 1.600,00 Kč

Stanislav Daniš, Roudnice nad Labem kalous ušatý 1.600,00 Kč

Stanislav Daniš, Roudnice nad Labem majna Rothschildova 1.600,00 Kč

Nina Blavková, Děčín 9 sovice sněžná 1.500,00 Kč

Rudolf Seidl, Rumburk kvakoš noční 1.500,00 Kč

Zuzana, Miroslav, Martin a Lukáš Březinovi, Česká Lípa levhart obláčkový 1.500,00 Kč

Rüdiger Ahlswede, Pirna želva nádherná 1.276,56 Kč

Amálka Martinů a Jeník a Péťa Voldřichovi gekončík noční 1.200,00 Kč

Jana a Josef Vašákovi, Děčín 27 papoušek vlnkovaný 1.200,00 Kč

Martin Rosulek, Děčín chameleon jemenský 1.200,00 Kč

Mgr. Alena Houdková, Ústí nad Labem mlok skvrnitý 1.200,00 Kč

Mgr. Lenka Hanousková, Děčín 7 mravenečník velký 1.200,00 Kč

Ondřej a Tereza Pavlíkovi, Děčín 4 chameleon jemenský 1.200,00 Kč

Rodina Fraňkova, Česká Kamenice želva nádherná (2x) 1.200,00 Kč

Rodinné centrum Stonožka, Doksy želva nádherná 1.200,00 Kč

600 - 1.000 Kč

Anna a Ella Čekalovy, Arnoltice kotul veverovitý 1.000,00 Kč

Božena a Jiří Brožovi, Děčín 6 rys ostrovid 1.000,00 Kč

Dagmar Marie Miksová, Děčín 2 zmije obecná 1.000,00 Kč

Dana Hradilová, Beroun liška obecná 1.000,00 Kč

Děti z Mateřské školy, Česká Lípa tamarín žlutoruký 1.000,00 Kč

František Vyhnálek, Děčín 17 sovice krahujová 1.000,00 Kč

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

Ivan Schwarz, Děčín 1 kolpík bílý 1.000,00 Kč

Jakub Secký, Velké Březno margay 1.000,00 Kč
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ADOPTIVNÍ RODIČ ADOPTOVANÉ ZVÍŘE ČÁSTKA V KČ

600 - 1.000 Kč

Jana Krupa a Dieter Wünsche, Pirna krkavec velký 1.000,00 Kč

Jiří Kalous, Jílové u Děčína kalous ušatý 1.000,00 Kč

Ladislav Milota, Praha 4 krkavec velký 1.000,00 Kč

Lenka Secká, Velké Březno puštík obecný 1.000,00 Kč

Lucie Čekalová, Arnoltice margay 1.000,00 Kč

Manželé Maryna a Petr Kočí, Jílové psoun prériový 1.000,00 Kč

Martin Čekal, Arnoltice medvěd hnědý grizzly 1.000,00 Kč

Matěj Florián, Děčín 2 rys ostrovid 1.000,00 Kč

Miloš Hamáček, Frýdlant klokan rudokrký 1.000,00 Kč

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

Naďa Kočová, Jílové tapír jihoamerický 1.000,00 Kč

Olga Kopáčová, Praha 4 ještěrka obecná 1.000,00 Kč

Pavel Šíma, Mimoň osel domácí 1.000,00 Kč

Pavel Vrzáň, Chlumec nad Cidlinou medvěd hnědý grizzly 1.000,00 Kč

Pavlína Hašková, Děčín 1 želva nádherná 1.000,00 Kč

Rodina Bendova, Děčín 3 kvakoš noční 1.000,00 Kč 

Zaměstnanci DDM Děčín hutie kubánská 1.000,00 Kč

ZŠ Tyršova, Rumburk papoušek vlnkovaný 1.000,00 Kč

Jiřina Růžičková, Jedlka psoun prériový 800,00 Kč

Mgr. Jiří Šamša, Jiříkov sýček obecný 800,00 Kč

Ondřej Šturma, Ludvíkovice korela chocholatá 800,00 Kč

Petra a Václav Drozdovi, Děčín 8 papoušek vlnkovaný 800,00 Kč

Sbor dobrovolných hasičů, Krásná Lípa papoušek vlnkovaný 800,00 Kč

Václav a Jiřina Růžičkovi, Jedlka korela chocholatá 800,00 Kč

minimální adopce - 600 Kč

Eddy Zschocke, Obercarsdorf želva nádherná 603,31 Kč

Barbora Trubačíková, Kosmonosy vlk eurasijský 600,00 Kč

Daniel Štercl, Ústí nad Labem sovice sněžná 600,00 Kč

Jan Kodym, Děčín 25 skokan hnědý 600,00 Kč

Joachym Max Petzold, Terezín králík divoký 600,00 Kč

Libuše a Klára Homolová, Jan a Čeněk Dunovský, Děčín 18 mlok skvrnitý 600,00 Kč

Lukáš Kundelásek a Jana Pálková, Děčín 4 ledňák obrovský 600,00 Kč

Manželé Puffovi, Děčín 2 sklípkan herkules 600,00 Kč

Marie Kadlečková, Děčín 27 želva annámská 600,00 Kč

Milada Lauková, Most ropucha obecná 600,00 Kč

Miloslava a Miloslav Bernardovi, Jílové sklípkan bělopýřitý 600,00 Kč

Miloslava a Miloslav Bernardovi, Jílové sklípkan Smithův 600,00 Kč

Jana Parýzková †, Děčín 1 levhart obláčkový 600,00 Kč
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PŘEHLED ADOTIVNÍCH RODIČŮ V ROCE 2017

ADOPTIVNÍ RODIČ ADOPTOVANÉ ZVÍŘE ČÁSTKA V KČ

minimální adopce - 600 Kč

Ondra Halenčák, Liberec 4 kapybara vodní 600,00 Kč

Petr Krejčiřík, Děčín 6 kočka rybářská 600,00 Kč

Petr Vacek, Česká Lípa outloň malý 600,00 Kč

Pytlíčky.cz, Děčín 2 osel domácí 600,00 Kč

Rodina Jakubcova, Šluknov želva nádherná 600,00 Kč

Sbor dobrovolných hasičů, Krásná Lípa želva nádherná 600,00 Kč

Žaneta Hamáčková, Frýdlant nutrie 600,00 Kč

Zuzana Janebová, Praha 5 puštík obecný 600,00 Kč

jiná forma podpory zvířat

Silisan, spol. s r.o., Děčín 5 vydra říční 100.000,00 Kč

Tastit s.r.o., Děčín 5 vydra říční 18.000,00 Kč

DeNas Děčín s.r.o., Děčín 9 klokan rudokrký 6.800,00 Kč

TERMO DĚČÍN a.s., Děčín 1 sokol stěhovavý 2.800,00 Kč

Statutární město Děčín

Ministerstvo životního prostředí ČR

Ústecký kraj

1. Koedukovaný oddíl Stopa

Agility klub Děčín

BK Armex Děčín

Cukrárna Expres Děčín

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Český červený kříž

Český svaz včelařů

poskytnutí příspěvku na provozování zoo

poskytnutí příspěvku na provozování zoo

poskytnutí příspěvku z Fondu Ústeckého kraje

spolupráce při akcích

spolupráce při akcích

spolupráce při akcích

Noc snů – zdarma dodání minizákusků

spolupráce při akcích

spolupráce při akcích 

spolupráce při akcích
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spolupráce při akcích

spolupráce při akcích

spolupráce při akcích

zapůjčení filmů zdarma v rámci akce EkoKino-Ozvěny Ekofilmu

spolupráce při akcích

zápůjčka vojenského stanu zdarma

spolupráce při akcích

Noc snů – zboží za výrobní náklady

spolupráce při akcích

spolupráce při akcích

spolupráce při akcích

spolupráce při akcích

Noc snů – cukrářské výrobky zdarma

spolupráce při akcích

spolupráce při akcích

spolupráce při akcích

spolupráce při akcích

Noc snů – dárečky pro hosty zdarma

bezplatné poskytování materiálu pro úpravu expozic

spolupráce při akcích

bezplatný pronájem sálu na přednášky

spolupráce při akcích

spolupráce při akcích

vstřícnost při výlepu plakátů

spolupráce při akcích

spolupráce při akcích

spolupráce při akcích

spolupráce při akcích

spolupráce při akcích

spolupráce při akcích

spolupráce při akcích

spolupráce při akcích

ukázky sokolnictví během akcí

spolupráce při akcích

spolupráce při akcích

dodání cen do soutěží a podpora při rekonstrukcích expozic

spolupráce při akcích

malování na obličej při akcích

Ing. Dagmar Floriánová
vedoucí Centra návštěvnických služeb

marketing/akce pro veřejnost/sponzoři/adopce
marketing@zoodecin.cz 

DDM Děčín

Dobrovolníci

Dům tisku Ústí nad Labem

Ekofilm

Elektrowin a.s.

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje – Děčín

HC Děčín

He-Fi Pekařství

Hostel Děčín

CHKO Labské pískovce

Chocoland

Ice'n'go!

Inpeko s.r.o.

Interpap Děčín

Jiří Hommer – Občerstvení Bamburger

KONKORDIA Děčín

KUBO – Petr Kudrhalt

Lengau s.r.o.

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

Rabina s.r.o.

Raw and happy + Vinotéka Děčín

Restaurace a Apartmány u Růžové zahrady

Restaurace Latrínka – Kateřina Říhová

Rodinní příslušníci zaměstnanců zoo

ShŠ Exitus in Dubio

Silisan s.r.o. – Balconi

Střední lesnická škola Šluknov

TERMO Děčín

Tupperware – Simona Vrabcová

Valdemar Grešík – Natura s.r.o. Děčín

ZŠ Slovanka, Česká Lípa

ZUŠ Děčín
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Charitativní akce Noc snů.



 Z pohledu ZooŠkoly byl rok 2017 rokem ús-

pěšným. Svědčí o tom počet návštěvníků, kteří služ-

by environmentálního střediska využili. Bylo to 3.532 

osob ze 130 institucí, převážně škol z Děčínska.

Věrné návštěvníky má ZooŠkola ale i z jiných kou-

tů České republiky. Nezřídka využijí jejích služeb i za-

hraniční instituce. Program se v roce 2017 realizo-

val např. pro žáky ze Šumperka, Duchcova. Litvínova, 

Teplic, Kadaně, Nového Boru, České Lípy, Budyně n. 

O., anebo pro studenty z Pirny.

V nabídce ZooŠkoly je celoročně 20 stálých výu-

kově-zážitkových programů. Jsou rozdělené podle ně-

kolika hledisek, a to podle témat, doporučení dle vě-

ku žáků a podle časové náročnosti. Samozřejmě jsou 

v nabídce i programy pro zdravotně znevýhodněné a 

nezapomíná se ani na dospělé návštěvníky, či rodiny. 

Programy probíhají jak ve venkovním areálu zoo, tak i 

v učebně ZooŠkoly nebo v klubové místnosti v Expo-

zici Rajské ostrovy. Novým počinem v roce 2017, kte-

rý rozšířil služby a možnosti ZooŠkoly, bylo zprovoz-

nění Učebny v přírodě, která doplňuje již stávající 

stavby a skýtá mnoho příležitostí k využití. 

Za nejoblíbenější a nejčastěji realizovaný výukově-

zážitkový program v roce 2017 je možné označit je-

den z nabídky pro 1. a 2. třídy ZŠ, konkrétně s náz-

vem Lesní zvířátka. Vysokou pozornost ze strany ob-

jednávajících měl také program Putování po Národ-

ním parku České Švýcarsko, který je ve dvou verzích 

pro mladší a pro starší žáky. Značně oblíbená byla i 

možnost pro MŠ S oslíkem za zvířátky a nemalý zá-

jem byl také o klasické služby Průvodce po zoo.

Kromě celoroční nabídky programů chystá Zoo-

Škola pro své návštěvníky vždy také něco speciál-

ního. Nejinak i v roce 2017.

Únorové EkoKino bylo ohlédnutím za 42. roční-

kem mezinárodního filmového festivalu Ekofilm, je-

hož tématem byla Voda a sucho. ZooŠkola nabízela 

ke shlédnutí vybrané soutěžní snímky. Aktivita probě-

hla v klubovně Expozice Rajské ostrovy a cílovou sku-

pinou byli žáci a studenti místních škol. Projekce 

jednoho vybraného snímku Malí lidé, velké stromy se 

konala ve spolupráci s Městskou knihovnou v Děčíně 

ve Velkém sále knihovny a určena byla široké veřej-

nosti. EkoKino navštívilo 100 diváků.

Jeden dubnový týden věnovala ZooŠkola oslavám 

Dne Země. Cenově zvýhodněnou nabídku programů 

ZooŠkoly využilo 459 dětí, žáků a studentů.

I když mají školská zařízení o hlavních letních 

prázdninách volno, ZooŠkola poskytuje svoje služby 

celoročně. Jen cílová skupina se mění. Školní insti-

tuce jsou nahrazeny letními tábory, kdy ZooŠkola 

vzdělává i baví táborníky, kteří zavítají do zoo, pří-

padně za nimi vyjíždí přímo do místa jejich táboření. 

Pracovníci ZooŠkoly v červenci a srpnu dále orga-

nizovali program při Nocích v zoo, kontaktní zvířata 

veřejnosti představovali na Setkáních se zvířaty a 

zastávali úlohu průvodců při Večerních prohlídkách 

zoo. Spolupodíleli se také na chodu zdejšího pří-

městského tábora.

Se sloganem Hurá ZooŠkola! se v září aktivity 

opět vrátily ke školákům. Byl jim určen speciální 

program, řazený mimo běžnou nabídku, a to Dlouhá 

cesta lososa ze série Hurvínkovy cesty do přírody. 

Inspirací pro vytvoření metodiky programů byly pod-

klady pedagožky Mgr. Jany Modré, která při své 

tvorbě spolupracovala s týmem dalších lidí. Projekt, 

který přibližuje pět ohrožených zvířat České republiky 

vznikl za podpory Evropské unie a Německé spol-

kové nadace pro životní prostředí. Filmy, které jsou 

součástí programů, jsou dílem divadla Spejbla a Hur-

ZOOŠKOLA
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vínka, a oproti známým studiovým večerníčkům byly 

natočeny ve volné přírodě, v přirozeném prostředí 

zvířat. ZooŠkola postupně již od roku 2015 zařadila 

všech pět programů, přibližujících lososa atlant-

ského, rysa ostrovida, tetřívka obecného, modráska 

očkovaného a netopýra velkého. Programu Dlouhá 

cesta lososa se v září 2017 účastnilo 191 dětí.

V říjnu si zájemci mohli vyzkoušet, jak přírodu vní-

mají nevidomí. Týden bílé hole byl určen jak osobám 

s postižením zraku, tak i všem ostatním. Program, 

kde hlavní roli hraje hmat, sluch, čich a chuť oslovil 

opět nejvíce školní kolektivy. Den zrakově hendi-

kepovaných si aktivně připomnělo 186 žáků a stu-

dentů.

Děti zvířatům – zoo dětem je název pro adventní 

aktivitu. Po celý podzim mohly děti sbírat různé lesní 

plody a v prosinci pak výměnou za ně, nebo za jiný 

dárek pro zvířata v podobě krmení, získaly program 

ZooŠkoly za zvýhodněných podmínek. Akce využilo 

několik školních tříd v celkovém počtu 101 žáků.

Tříletý projekt Vzdělávání zoopedagogů, do něhož 

byla i Zoo Děčín aktivně zapojena, vyvrcholil právě v 

roce 2017. Realizoval se pod záštitou Zoo Liberec a 

Střediska ekologické výchovy Divizna. V rámci tohoto 

projektu zorganizovala ZooŠkola Seminář pro 

pedagogy a také předvedla pilotní programy, které v 

rámci projektu vznikly. Byly zrealizovány celkem dvě 

trojice programů s názvy Pochybné suvenýry aneb 

zločiny v divočině, Prales na talíři a Zvířata v ohrožení. 

Aktivit se zúčastnilo 139 osob.

Do pracovní náplně ZooŠkoly za rok 2017 patří 

také další činnosti. Zmiňme spoluúčast na řadě udá-

lostí konaných ve městě jako je např. Den dětí, Den 

zvířat, Tyršův Děčín, Mladé Labe a další, včetně po-

činů charitativních. ZooŠkola se podílela také na 

chodu zábavně-vzdělávacích aktivit přímo na akcích v 

zoo, kterými byly namátkou Noc snů, Dětská zoo, 

Startujeme nebo Masopust. Spoluorganizovala sou-

těže a přednášky, se svými programy a kontaktními 

zvířaty také navštěvovala různá zařízení pro zdra-

votně znevýhodněné, a vedla dětskou zájmovou čin-

nost. 

Pracovníci ZooŠkoly měli možnost podělit se o 

zkušenosti s kolegy z jiných zoo a probrat s nimi řadu 

aktuálních pracovních témat, a to na Setkání asoci-

ace vzdělávacích pracovníků a pracovníků propagace 

a marketingu, které se konalo v Zoo Bojnice na Slo-

vensku a pak na konferenci Zvířata v ohrožení, která 

byla součástí Projektu vzdělávání zoopedagogů a 

proběhla v Zoo Liberec.

Již zmíněnou dětskou zájmovou činnost využily v 

roce 2017 téměř čtyři desítky dětí, které v době 

školního roku docházely do kroužků při Zoo Děčín. V 

nich měly možnost rozvíjet svůj zájem o přírodu, 

rozšiřovaly si svoje znalosti o zvířatech, učily se prak-

ticky o některá domácí zvířata pečovat, pracovaly s 

přírodninami a výtvarným materiálem, učily se recyk-

lovat, hrály si a soutěžily. V rámci celodenního výletu 

pak ZooKroužky navštívily Podkrušnohorský zoopark 

Chomutov.

ZooŠkola děkuje všem svým návštěvníkům, pod-

porovatelům, spolupracovníkům a příznivcům za pro-

jevený zájem o její služby a za ochotu při výpomoci s 

organizací a chodem v roce 2017.  

Alena Šotolová
specialistka pro vzdělávání 

lektorka ZooŠkoly
zooskola@zoodecin.cz
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Spolupráce děčínské zoo s médii se již mnoho let 
drží na velmi slušné úrovni. Daří se prosazovat no-
vinky jak na okresní, krajské, tak celorepublikové 
úrovni. Jednotlivá média jsou o veškerém dění v 
zahradě informována prostřednictvím elektronické 
pošty. Kromě tiskových zpráv dostávají i kvalitní 
obrazový materiál jak v podobě fotografií, tak zpraco-
vaných videoreportáží. Spolupráce s médii si velmi 
ceníme, výrazně přispívá k propagaci naší zoo.  

Televize – Zajímavé reportáže ze Zoo Děčín od-
vysílala především ČT 1 a TV Barrandov. Spolupráce 
s TV Nova v tomto roce polevila především z důvodu 
odchodu reportérky na mateřskou dovolenou. Poda-
řilo se ale navázat spolupráci s novou TV rtm+. Zá-
jem regionálních, ale i republikových televizních sta-
nic vzbuzovaly v roce 2017 především zajímavé od-
chovy, dovezená zvířata, akce pro veřejnost. O video-
dokumentaci dění v zahradě se starali i pracovníci 
zoo. Během roku vzniklo hned několik povedených 
videí, která přiblížila průběh některých akcí, ale i 
představila nové přírůstky a další zajímavosti, jako 
například skotačení mláďat koček rybářských nebo 
průběh příměstského tábora. Odkazy na všechna vi-
dea je možné si prohlédnout na webových stránkách 
zoo v sekci Aktuality/Videa ze zoo nebo na Youtube 
profilu Zoo Děčín. 

Rozhlas – Zpravodajství o dění v zoo přebírá mno-
ho rádiových stanic. Nejčastěji to v roce 2016 byla 
regionální rádia – Český rozhlas Sever, Hitrádio FM, 
Rádio Blaník, Rádio Impuls a další. Velmi nás těší 
spolupráce s rádii, která ve svých reportážích využí-
vají mluveného slova pracovníků zoo. Několikrát do 
roka se naši zaměstnanci zúčastňují také živých 
vysílání v pořadu Svět zvířat Českého rozhlasu Sever. 
Spolupráce s Českým rozhlasem Sever se v tomto 
roce velmi zintenzivnila, nástupem nové redaktorky 
vznikla pravidelná rubrika, ve které postupně před-
stavujeme jednotlivé druhy zvířat.  

Tisk – Největším mediálním partnerem byl i pro 
tento rok Deník. Nejčastěji pak samozřejmě jeho 
děčínská odnož a další nejbližší okresní deníky. Dle 
monitoringu médií vyšlo v Deníku za rok 2017 více 
než dvě stovky článků, fotografií, anket, pozvánek a 
dalších materiálů. Velkou podporu zajišťují také de-
níky MF Dnes, Právo, Hospodářské noviny, Blesk, 
Aha, Metro, 5plus2, Haló noviny nebo týdeník Reflex, 
Sedmička nebo Tina. Mnoho zpráv a novinek ze zoo 
pravidelně zpracovává Česká tisková kancelář, která 
je poskytuje dalším médiím. Obyvatelům Děčína a 
okolí zprostředkovává pravidelné informace o akcích 
Zpravodaj města Děčína, měsíčník s kulturním 
přehledem Enter nebo Ústecké přehledy. Na začátku 

roku ukončil svoji činnost Týdeník Princip, který se 
velkou měrou podílel na zprostředkování novinek z 
děčínské zoo.     

Internet – Kromě pravidelných aktualizací na 
vlastních stránkách zoo (www.zoodecin.cz, 
www.rajskeostrovy.cz, www.dreamnight.cz) se 
informace o dění v zoologické zahradě objevují také 
na dalších nejrůznějších webových portálech, ať už 
se zaměřením na turistiku, kulturní akce, rodiny s 
dětmi, zoologii. Zoo využívá možnosti internetové 
prezentace také prostřednictvím webových stránek 
www.zoo.cz, které jsou společným dílem zoologic-
kých zahrad sloučených v Unii českých a slovenských 
zoo a na kterých tak návštěvník najde kompletní pře-
hled dění ze zahrad jak z ČR, tak SR.  

Stále větší oblibu si získává prezentace zoo a 
poskytování informací prostřednictvím sociální sítě 
Facebook. Během roku 2017 spravovala zoo své 
profily také na sociálních sítích – Youtube, Google+, 
Instagram a Twitter. 

Facebookový profil Zoo Děčín sleduje téměř 
6.500 uživatelů. Zajímavostí je, že to nejsou pouze li-
dé z České republiky, více než stovka fanoušků 
pochází z Německa a Slovenska. Dění v zoo prostřed-
nictvím facebooku sledují ale i lidé v Anglii, Polsku, 
USA, Francii, Rakousku, Maďarsku, Nizozemí… Své 
příznivce má profil ale i v Japonsku, na Filipínách 
nebo v Austrálii. Pokud zůstaneme v České republice 
nejvíce sledujících je samozřejmě z Děčína, ale hned 
na druhém místě jsou obyvatelé Prahy. 69 % fa-
noušků jsou ženy, nejčastěji ve věku 25 – 34 let.     

Jaké zprávy média nejvíce zaujaly?
Lednové zpravodajství se věnovalo zkraje měsíce 

především statistikám návštěvnosti za rok 2016, 
kdy se opět podařilo překonat dosavadní rekord. Do 
zoo si našlo cestu neuvěřitelných 114.391 lidí. 
Stoticícovou hranici návštěvnosti se zoo daří pokořit 
pravidelně od roku 2014. Velkým lednovým tématem 
se stala opatření proti hrozící ptačí chřipce, která 
musela zoo zavést. Nejenže musela některé z 
opeřenců přestěhovat do uzavřených pavilonů, ale 
bylo nutné i zaplachtování voliér.  

Únor patří v děčínské zoo vždy masopustnímu 
veselí v průvodu městem. Zoo opět vyhlásila soutěž 
O nejchutnější masopustní koblihu, O nejhezčí 
masku a připravila veselý průvod maškar městem. 
Media ale zaujala především nemilá zpráva o nočních 
návštěvách zoo šestnáctiletého mladíka, který byl 
důvodně obviněn ze sexuálního obtěžování zvířat. 
Zájem ale přitáhla například akce s názvem EkoKino, 
která se každoročně věnuje promítání snímků z 
předchozího ročníku filmového festivalu o životním 
prostředí Ekofilm. 
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Velkou březnovou zajímavostí se stal 1. ročník re-
cesistického závodu s názvem Pastýřská 50 s pod-
titulem Na běžkách bez sněhu. Soutěž připravila zoo 
společně se spolkem Konkordia Děčín a šlo o 
sportovní odpoledne v retro kostýmech na běžkách, 
který probíhal přímo v areálu zoo. V březnu pustila do 
světa také informaci o pokračování úspěšného 
projektu Jeden kraj, tři různé zoo, díky kterému byla 
možnost navštívit za zvýhodněnou cenu hned tři 
zoologické zahrady v kraji a ještě soutěžit o zajímavé 
ceny. Zoo se během třetího měsíce roku rozloučila s 
prvním mládětem mravenečníka velkého odchované-
ho v zahradě. Samička Oli odcestovala do anglického 
Drusillas Parku, kde na ni čekala zcela nová expozice 
a později i samec. 

V dubnu zahájila zoo 68. návštěvnickou sezónu. 
Na akci Startujeme! představila novinky roku 2017 a 
otevřela tzv. Školu v přírodě, což byl projekt, který do 
zoo přinesl mimo jiné i nová interaktivní zařízení v 
podobě velkého pexesa, stolečku na otiskávání od-
litků stop nebo velkých hracích kostek. Díky tomuto 
projektu mohou především děti lépe poznávat svět 
divokých zvířat, která žijí v našem okolí. Velké 
pozdvižení přineslo narození dvou koťat koček 
rybářských. Odchov tohoto vzácného druhu se daří již 
třetí rok po sobě. 

V květnu zahájila zoo oblíbené komentované kr-
mení zvířat a vypravila se se zvířaty na spousty děts-
kých dnů, aby udělala radost nejmenším k jejich 
svátku. Narodilo se tele zebu zakrslého, zoo se za-
pojila do Projektu vzdělávání zoopedagogů a připra-
vovala se na spuštění protikuřáckého zákona. 

Začátek června patřil v zoo handicapovaným a 
chronicky nemocným, pro které jsme připravili další 
ročník charitativní akce s názvem Noc snů. VIP večer 
si při ní užilo několik stovek klientů ústavů sociální 
péče z celého Ústeckého kraje i nemocní z rodin. Po 
zoologické stránce nám udělal radost odchov 4 výřat 
a také narození dvou oslíků. Velký ohlas měla kaž-
doročně se opakující akce Jedničkáři do zoo zdarma. 

V červenci u novinářů jednoznačně vedly zprávy z 
příměstského tábora v zoo, na kterém se děti staraly 
o zvířata a přitom si hrály také na veterináře v zoo. 
Stejně dobrý ohlas měla už tradiční akce Noc v zoo, 
při které dovolujeme dětem strávit noc přímo v areálu 
zoo, kdy je čeká nejen spousta zážitků při noční 
prohlídce zoo, ale také opékání buřtů a soutěže. 
Novináři si nenechali ujít ani oblíbenou prázdninovou 
aktivitu komentované krmení zvířat, večerní pro-
hlídky nebo tzv. Setkání se zvířaty, při kterém šlo o 
prezentaci kontaktních zvířat, která si návštěvníci 
mohli hladit i fotit.  

V měsíci srpnu se zájem novinářů stočil k po-
slední prázdninové akci, při které se zoo proměnila v 
pirátskou bárku, na které si děti mohly vydat na ces-
tu za pokladem. Našel se prostor i pro statistiku 
návštěvnosti, která již v srpnu dávala tušit, že rok 
2017 bude z hlediska návštěvnosti velmi úspěšným. 
Za prvních 7 měsíců roku ji navštívilo už 71 tisíc lidí, 
což bylo hned o 2 tisíce více než v roce předchozím. 
Na svět v srpnu přišel vzácný jelínek sambar skvrnitý, 
pracovníci zoo vyjeli se zvířaty potěšit seniory z do-

mova na Kamenické ulici.      
Zářijové objektivy novinářských fotoaparátů při-

táhlo především narození hned dvou lam vikuní. Jde 
o vzácný odchov, který se podařil v děčínské zoo po 
dlouhých pěti letech. Chovu vikuní se přitom zoo 
věnuje již od roku 1998 a v roce 2004 se stala první 
zahradou v Česku, které se podařil tento druh lam 
odchovat. Média projevila i zájem o Den adoptivních 
rodičů a přátel zoo, který je každoročně pořádán jako 
poděkování příznivcům zoo, kteří přispívají na chov 
zvířat. Září se stalo zároveň měsícem (29. září), kdy 
do zoo dorazil jubilejní stotisící návštěvník. Stal se 
jím Jára Sek, který se do zoo vydal společně s rodiči a 
bratrem Honzíkem.

V říjnu postihla celé Děčínsko vichřice, která na-
páchala obrovské škody. Ty se nevyhnuly ani dě-
čínské zoo. Ta dokonce na jeden den areál zoo z 
bezpečnostních důvodů zavřela. Bylo nutné odstranit 
popadané stromy, zabezpečit rozbitou bránu i 
poničené voliéry. Ke zranění nebo úniku zvířat na-
štěstí nedošlo. Zoo během října oznámila také za-
hájení oprav expozice vyder říčních, které se projevily 
jako silné destrukční komando a dokázaly během 
roku z výběhu udělat, jak se lidové říká „kůlničku na 
dříví“. V říjnu pozvala zoo své návštěvníky na akci I 
zvířata mají svátek, kterou uspořádala u příležitosti 
Mezinárodního dne zvířat. Velký zájem vyvolala i akce 
s názvem TýDen bílé hole, při které bylo možné si 
vyzkoušet, jak lze vnímat přírodu při absenci toho 
nejdůležitějšího smyslu – zraku. Proběhl i tzv. Týden 
pro seniory, který každoročně pořádá Statutární 
město Děčín. Pro své obyvatele v seniorském věku 
připravuje balíček nejrůznějších slev a pozvánek na 
zajímavé akce. Děčínská zoo se k tomuto počinu 
připojuje zvýhodněným vstupným pro všechny nad 65 
let a také komentovanou prohlídkou zoo zdarma. 
Novináři nám v tomto měsíci také pomohli shánět 
dýně pro velkou listopadovou akci s názvem Stra-
šidelná zoo. 

Listopad odstartoval velmi oblíbenou akcí – Stra-
šidelná zoo, která přilákala spousty návštěvníků i 
zájem novinářů. Dýně, které po akci zbyly, pak po-
sloužily nejen jako krmení pro zvířata, ale také pro 
jejich zábavu. V průběhu měsíce se psalo o ús-
pěšném zakončení projektu Jeden kraj – tři různé 
zoo. Velký zájem médií vzbudila reportáž o návštěvě 
chiropraktika v zoo, který pomáhal od bolesti klis-
nám huculů domácích. Měsíc listopad skončil po-
zvánkou na další populární akci Čertovský rej v zoo.

V prosinci se uskutečnila poslední velká akce 
roku – Čertovský rej. Areál zahrady se již tradičně pro-
měnil v peklo, děti plnily úkoly a učily se čertovskému 
řemeslu. Tento měsíc přinesl jako již tradičně řadu 
vánočních slev, volných vstupů do zoo a možnost 
přinést dárečky pro zvířata. 

Alena Houšková
specialistka CNS pro mediální 

a informační činnost
media@zoodecin.cz
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Úvod:    
Celková návštěvnost Zoo Děčín – Pastýřská stě-

na, p. o. za rok 2017 činila 114.489 osob, tj. 143,11 
% plánu pro rok 2017 (celkem plán činil 80 000 
návštěvníků). V roce 2016 činila celková návštěv-
nost 114.391 osob, ovšem včetně vyhlídkové věže 
na Pastýřské stěně, která byla v roce 2017 již ve 
správě nového nájemce a do návštěvnosti zoo se 
nezapočítala. Návštěvnost samotné zoo činila v roce 
2016 112.505 osob. Rok 2017 tedy přinesl opět 
mírný nárůst návštěvnosti, a to o 1.984 osob. 
Návštěvníci děčínské zoo mají vstup do Expozice 
Rajské ostrovy i nadále zdarma. S platnou vstu-
penkou ze zoo této možnosti využilo 15.105 osob. 

Vyhodnocení nákladů:
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, chybí prostředky na rozsáhlé 
investice.

Stav objektů v zoo je katastrofální, většina objek-
tů byla v minulosti vystavěna svépomocí nebo v tzv. 
Akcích Z, v podstatě nic není udělané pořádně. Ob-
jekty jsou vlhké, střechy a krovy v havarijních sta-
vech, podmínky pro chovaná zvířata jsou naprosto 
neodpovídajícím moderní době a trendům, např. kle-
ce pro velké kočky, expozice opic, která se dočká roz-
sáhlé rekonstrukce v roce 2018.

Objekt pro skladování sena je taktéž v havarijním 
stavu, zoo ovšem velký sklad sena nezbytně potře-
buje, již probíhá projektování nové haly, ve spolupráci 
s Magistátem města Děčín (MMD). V současné době 
začínají vyžadovat větší opravy i objekty, které byly 
postaveny po roce 2000, např. Expozice Českosas-
kého Švýcarska či Expozice Rajské ostrovy.

Některé z realizovaných akcí v zoo:
- pořízení rohoží do ubikace tapíra a do stájí 

pro koně
- zastřešení skladových prostor u občerstvení
- oprava rybníčku pro vodní ptactvo
- oprava okapů na ubikacích zvířat
- oprava chladícího boxu
- oprava bažantnice
- oprava vstupních bran do zoo (poškozeny 

vichřicí)
- zahájení opravy dřevěného mostu přes 

expozici prasat divokých
- nová závora u vjezdu do zoo (poškozena 

vichřicí)
- nová houpačka v dětském areálu 

„Hnízdečko“

- úprava expozice vyder
- oprava chodníků v zoo
- oprava oplocení expozice divokých prasat
- výměna veřejného osvětlení
- oprava havarijního stavu šaten 

zaměstnanců

Opravy objektu na Pastýřské stěně:
- výmalba suterénu
- oprava havárie stropu v prostoru restaurace
- oprava toalet a dolního bufetu
- oprava elektroinstalace
- oprava zábradlí u venkovního schodiště
- ve spolupráci s odborem rozvoje MMD 

probíhá na Pastýřské stěně výměna oken
        
Veškeré opravy hradíme ze schválených finanč-

ních prostředků na běžný provoz, ze schváleného plá-
nu oprav, ve spolupráci s odborem 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 2017 činily finanční dary Kč 
256.323,30. 

Plán odpisů na rok 2017 byl schválen ve výši Kč 
101.285, --.

Chovatelská oblast:

- náklady na veterinární ošetření, preventivní 

péči a povinné pitevní protokoly Kč 

243.591, --

IMPORTY                                                                                POČET KS

lemur hnědý 2

kočka divoká 1

norek evropský 1

kančil menší 1

koza šrouborohá 2

kapybara vodní 3

veverka Prévostova 2

kachnička karolínská 2

ostralka bělolící 1

hoko proměnlivý 1

křepelka korunkatá 5

jeřáb popelavý 5
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Personální zajištění činnosti příspěvkové 

organizace

a) dle náplně práce

b) dle pracovněprávních vztahů

Přepočtený stav zaměstnanců organizace je 32.

Průměrná měsíční mzda

Výsledek hospodaření

Hospodaření organizace se v roce 2017 řídilo ur-

čeným finančním plánem. Tento finanční plán byl se-

staven na základě skutečnosti za rok 2016 s ohle-

dem na předpokládané změny v roce 2017, které byly 

známy k datu jeho sestavení. Finanční plán byl na 

základě pokynů zřizovatele průběžně aktualizován. 

Bohužel v roce 2017 nastalo, díky nařízení vlády, dva-

krát poměrně výrazné zvýšení platů, což se samo-

zřejmě projevilo i v hospodaření organizace. Mzdové 

náklady jsou největší položkou celkových nákladů 

organizace.

IMPORTY                                                                                POČET KS 

sovice sněžní 1

leskoptev tříbarvá 1

majna Rothschildova 1

banánovec obecný 1

CELKEM 26

ODCHOVY                                                                               POČET KS 

klokan rudokrký 1

makak chocholatý 1

tamarín žlutoruký 2

kočka rybářská 2

rys ostrovid 2

osel domácí 2

sambar skvrnitý 1

zebu zakrslý 1

vikuňa 2

nutrie 11

kvakoš noční 1

kachnička mandarínská 5

holub chocholatý 2

hrdlička senegalská 3

výr velký 2

krkavec velký 2

CELKEM 31

NÁPLŇ PRÁCE                                                                 POČET PRACOVNÍKŮ 

ředitelka 1

asistentka 1

zoolog 1

chovatel 12

ekonom 1

mzdová účetní 1

pracovník recepce 4

pracovník údržby 6

pracovník Centra návštěvnických služeb 4

CELKEM 31

PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAH                                                 POČET PRACOVNÍKŮ 

Pracovní poměr - plný úvazek 31

Pracovní poměr - zkrácený úvazek 0

Dohoda o provedení práce 2

Dohoda o pracovní činnosti 7

PRŮMĚRNÁ MĚSÍČNÍ MZDA                                                2016 2017

CELKEM  20.833 22.656

HLAVNÍ ČINNOST

UKAZATEL ČÁSTKA (v tis. Kč)

Vlastní výkony celkem 6.340,371

- vstupné 5.820,258

- parkovné 249,226

- ostatní výkony 270,887

Zúčtování fondů 273,610

Příspěvek zřizovatele - provoz 14.370,346

Příspěvek MŽP 617,919

Výnosy celkem 21.602,246

Náklady celkem 22.364,105

Výsledek hospodaření -767,859

VEDLEJŠÍ ČINNOST

Výnosy celkem 1.686,214

Náklady celkem 924,355

Výsledek hospodaření 761,859

VÝNOSY CELKEM 23.288,460

NÁKLADY CELKEM 23.288,460

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0,000
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MZDY (v Kč)

Mzdové náklady celkem 8.748,300

z toho mzdové náklady bez OON 8.609,900

OON 138,400

Přepočtený stav pracovníků 30,800

Průměrná mzda 1 zaměstnance 23.296,000

Výsledkem hospodaření v roce 2017 je vyrov-
nané hospodaření (v hl. čin. ztráta Kč 761.859, v 
doplňkové činnosti zisk Kč 761.859). Ve srov-
nání s rokem 2016 je HV nižší o Kč 23.313,99. 

Z hospodaření roku 2017, z doplňkové činnos-
ti, bude vyčíslena a zaúčtována daň z příjmu práv-
nických osob k 30. 6. 2018, zoo využívá služeb 
daňového poradce, dle nařízení ve zřizovací 
listině. 

Zdůvodnění odchylek oproti skutečnosti roku 
2016

Celkové náklady v roce 2017 byly ve srovnání 
s rokem 2016 vyšší o Kč 1.361.214.

Celkové výnosy v roce 2017 byly ve srovnání s 
rokem 2016 vyšší o Kč 1.337.900.

Zdůvodnění rozdílu u nákladů: 
- nárůst ve spotřebě materiálu oproti roku 

2016 je hlavně zapříčiněn nárůstem cen krmiva a 
také pořizováním kvalitnějších krmných směsí 
pro vzácná zvířata

- spotřeba v oblasti energií je naopak nižší, což 
je způsobeno hlavně změnou dodavatele

- nárůst nákladů v oblasti oprav a udržování: 
opravy výběhů a opravy v areálu zoo, ve spolu-
práci a za finanční podpory odboru místního hos-
podářství Magistrátu města Děčín, dle schvále-
ného plánu oprav 

- zvýšené náklady v oblasti služeb: vyšší ná-
klady na veterinární dozor, zákonné pitvy a pre-
ventivní program, náklady na údržbu kamerového 
systému a počítačové sítě v zoo, ostraha areálu 
atd.

- velkou položkou nákladů jsou mzdové ná-
klady, sociální pojištění a zákonné sociální od-
vody, jejichž zvýšení se významně projevilo v hos-
podaření organizace, v roce 2017 proběhlo dvojí 
neplánované navýšení mezd ze strany vlády, se 
kterým jsme se museli v druhé polovině roku vy-
rovnat.

Zdůvodnění rozdílu u výnosů: 
- navýšení v oblasti výnosů z prodeje služeb a 

zboží je přímým důsledkem další rekordní návš-
těvnosti a ochotou návštěvníků nakupovat. 

Položkové čerpání investičního fondu

Výše investičního fondu k 31. 12. 2017: 
Kč 222.669,38.

Pohledávky a závazky

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

ÚČET/NÁKLADY 2016 2017

501 - materiál 3.945 4.135

502 - energie 1.415 1.372

504 - zboží 622 701

511 - opravy a udržování 1.220 1.499

512 - cestovné 22 41

513 - náklady na reprezentaci 23 25

518 - ostatní služby 2.039 2.337

521 - mzdové náklady 8.226 8.748

524 - soc. pojištění 2.761 2.939

527 - zák. soc. náklady 481 582

547 - manka a škody 1 3

549 - ost. náklady 283 372

551 - odpisy 99 101

558 - nákup DDHM a DDNH 682 331

538+569 - ost. náklady a daně 60 6

602 - výnosy z prodeje služeb 6.006 6.226

603 - výnosy z pronájmu 190 193

604 - tržby za prodané zboží 1.125 1.267

648 - čerpání fondů 116 274

649 - ost. výnovy + ost. přij. 269 270

Příspěvek CELKEM 13.700 14.370

AKCE                                ČERPÁNÍ (v Kč)

Projektová dokumentace - opice (doplatek) 9.000

POHLEDÁVKY (v Kč)                                DO SPLATNOSTI PO SPLATNOSTI

za odběrateli 32.639,86 0

krátkodobé poskytnuté zálohy 450.369,51 0

jiné pohledávky z hlavní činnosti 81.120,71 0

Krátkodobé pohledávky celkem 564.127,08 0

ZÁVAZKY (v Kč)                               DO SPLATNOSTI PO SPLATNOSTI

za dodavateli 1.040.349,34 0

krátkodobé přijaté zálohy 1.650.534,00 0

Krátkodobé závazky celkem 2.690.883,34 0
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Bankovní úvěry a půjčky
Organizace nemá k 31. 12. 2017 žádné úvěry 

ani půjčky.

Leasing
Organizace nemá k 31. 12. 2017 žádný 

leasing.

Veřejné zakázky

Čerpání účelových dotací

a) neinvestiční dotace

b) investiční dotace

Všechny poskytnuté neinvestiční dotace byly v 
plné výši v souladu s účelem a jejich přidělení vy-
pořádány. 

Vyhodnocení ukazatelů hmotné
zainteresovanosti

Výsledky kontrol
a) Česká obchodní inspekce, Inspektorát 

Ústecký a Liberecký
Datum a místo: 29. 6. 2017, recepce zoo
Kontrolní zjištění: bez připomínek

b) Česká správa sociálního zabezpečení, 
Okresní správa sociálního zabezpečení Děčín
Kontrolované období: 1. 11. 2014 – 30. 9. 2017 
Kontrolní zjištění: bez připomínek

c) Česká inspekce životního prostředí, Ob-
lastní inspektorát Ústí nad Labem
Datum a místo: 25. 10. 2017
Kontrolní zjištění: opomenutí při registraci nově 
narozených/dovezených zvířat
Uložené peněžité sankce (odvod, penále, poku-
ta, náhrada nákladů řízení): pokuta
Opatření přijatá k odstranění nedostatků: přísluš-
ný odpovědný zaměstnanec dostal napomenutí

d) Ministerstvo životního prostředí ČR
Datum a místo: 17. 8. 2017
Kontrolní zjištění: bez připomínek

e) Krajská veterinární správa Státní vete-
rinární správy pro Ústecký kraj
Datum a místo: 26. 7. 2017
Kontrolní zjištění: bez připomínek

f) Hasičský záchranný sbor Ústeckého 
kraje
Zahájení kontroly: 18. 9. 2017, Expozice Rajské 
ostrovy

g) Veřejnosprávní kontroly provedené zřizo-
vatelem 
Datum provedení: 25. – 27. 7. 2017
Kontrolní zjištění: bez připomínek

VÍTĚZNÁ FIRMA PŘEDMĚT VZ CENA v Kč bez DPH

Studio Maglen Kreativní návrh a grafické 
práce VZ UCSZOO 2016 

50.000

AZUS Březová, s.r.o. Tisk VZ UCSZOO 2016 
(dotace MŽP)

46.349,40

Štěpán Záruba Design Výroba informačních 
otočných tabulí (dotace 

90.100

Tesařství - truhlářství Martínek  Oprava mostu přes expozici 
divokých prasat

135.100

AFC Servis DC, s.r.o. Oprava vstupních dřevěných 
brán do zoo

58.490

Děčínský stavební podnik, 
s.r.o.

Oprava oplocení expozice 
divokých prasat

382.595,31

SaM Silnice a mosty Děčín, 
a.s.

Oprava chodníků v zoo 299.625,40

POSKYTOVATEL                                  ÚČEL VÝŠE (v Kč) ČERPÁNO

Magistrát města Děčín dotace na provoz 14.626.000 14.370.346

Ministerstvo ŽP ČR dotace na chov 
ohrožených zvířat

557.919 557.919

Fond Ústeckého kraje dotace na Noc snů 60.000 60.000

ZÁVAZNÝ UKAZATEL SCHVÁLENÁ HODNOTA (v Kč) HODNOTA PO ZMĚNÁCH SKUTEČNOST NA KONCI ROKU PLNĚNÍ (%)

Provozní příspěvek celkem 13.500.000 14.370.346 14.370.346 100,0

Objem prostředků na platy 8.200.000 8.900.000 8.748.300 98,3

Investiční příspěvek celkem 0 0 0 0

Přepočtený počet pracovníků 32 32 30,8 96,3

Hospodářský výsledek 0 0 0 100,0

Plánované tržby 7.450.000 7.450.000 8.026.585 107,74

Limit mzdových prostředků bez OON 8.000.000 8.700.000 8.609.000 99,0

POSKYTOVATEL                                  ÚČEL VÝŠE ČERPÁNO

0 -- 0 0
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k 31. 12. 2017

                                FUNKCE ROK NÁSTUPU

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 lektorka ZooŠkoly 2006

NÁVŠTĚVNICKÉ SLUŽBY FUNKCE V ZOO OD

Dagmar Kedlesová vedoucí/ekonom 2007

Lenka Tollarová recepční zoo 2006

Petra Sokolářová recepční zoo 2006 (t. č. MD)

Miroslava Spilková recepční zoo 2015

Alena Egrová recepční Expozice Rajské ostrovy 2006

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 Slouková chovatelka zvěře 1984

Jiří Doubek chovatel zvěře 1992

Bc. Sabina Petrlíková chovatelka zvěře 1997

Jiří Chadima chovatel zvěře 1999 (odchod 2017)

Radka Krejčová chovatelka zvěře 1990

Pavla Cabrnochová chovatelka zvěře 2002

Lenka Kovářová chovatelka zvěře 2003 (t. č. MD)

Zdeněk Šimek chovatel zvěře 2006

Naďa Malečková chovatelka zvěře 2006

Pavel Liška chovatel zvěře 2007

Eliška Studená chovatelka zvěře 2015

Ing. Klára Křížková chovatelka zvěře 2006

Eliška Urbánková chovatelka zvěře 1. 9. 2017

Veronika Krejčová brigádník - pomocná chovatelka zvěře 3. - 17. 7. 2017

Tereza Vacková brigádník - pomocná chovatelka zvěře 17. - 28. 7. 2017

Petra Beytlerová brigádník - pomocná chovatelka zvěře 1. - 11. 8. 2017

Anna Neumannová brigádník - pomocná chovatelka zvěře 21. - 31. 8. 2017
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CENTRUM PÉČE O ZVÍŘATA
Vojtěch Hejduk pomocný chovatel zvěře 19. 8. - 1. 9. 2017

Eva Fiegerová zahradnice 1989

Ivan Stodola pracovník pro údržbu a rozvoj/řidič 1995

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

Řídídí a komunikační centrum 0 0

Centrum návštěvnických služeb 0 0

Centrum péče o zvířata 6* 6*

Celkem 6 6

* 5 z toho sezónní brigádníci (studenti)

TERMÍN ZAMĚSTNANEC MÍSTO KONÁNÍ/ ÚČEL

27. 2. 2017 Jiří Doubek Čáslav / zásobování Expozice Rajské ostrovy

23. - 28. 3. 2017 Mgr. Tomáš Rus Skotsko / EAZA Felid Tag

27. - 28. 4. 2017 Ing. Klára Křížková Zoo Dvůr Králové nad Labem / Komise primátů a kočkovitých šelem

5. 5. 2017 Alena Šotolová, Mgr. Tomáš Rus Rumburk / Koruna pro zoo

10. 5. 2017 Jiří Doubek Neratovice / zásobování Expozice Rajské ostrovy

16. - 17. 5. 2017 Kateřina Majerová, Roman Řehák, Dagmar Kedlesová Zoo Jihlava / VH UCSZOO

12. 6. 2017 Roman Řehák, Mgr. Tomáš Rus Mnichov / transport kapybar vodních

22. 6. 2017 Ivan Stodola, Eva Fiegerová Berlín / transport koz šrouborohých

2. 7. 2017 Jiří Doubek Čáslav / zásobování Expozice Rajské ostrovy

14. 9. 2017 Kateřina Majerová Praha / konference zadávání veřejných zakázek

21. 9. 2017 Pavel Brůža, Rudolf Černý, Eva Fiegerová, Iossif Mašek Praha / Veletrh For Arch

3. - 4. 10. 2017 Roman Řehák, Pavla Cabrnochová Zoo Košice / Komise pro papoušky

9. - 12. 10. 2017 Ing. Dagmar Floriánová, Alena Houšková, Alena Šotolová Zoo Bojnice / Komise AVP

8. - 9. 11. 2017 Mgr. Tomáš Rus Zoo Liberec / Konference Zvířata v ohrožení

11. 11. 2017 Jiří Doubek Čáslav / zásobování Expozice Rajské ostrovy

FLUKTUACE ZAMĚSTNANCŮ

PŘEHLED PRACOVNÍCH CEST
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čáp bílý
Ciconia ciconia



ZOOLOGICKÁ ZAHRADA DĚČÍN
- PASTÝŘSKÁ STĚNA, P. O.

Žižkova 1286/15
405 02  Děčín 4

Czech republic
tel.: +420 412 531 164
e-mail: info@zoodecin.cz

www.zoodecin.cz 


