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Vážení čtenáři naší výroční zprávy,
rok 2018 byl pro děčínskou zoo dosti smutným, 

řekla bych, že i zlomovým rokem… rozloučili jsme se 
se zvířecími legendami, zvířaty, která měla naše zoo v 
logu a provázela celý grafický manuál, s medvědy 
grizzly. Dožili se požehnaného věku (36 let) a s jejich 
odchodem jsme počítali, přesto to byla těžká, smutná 
událost pro nás všechny v zoo i pro naše návštěvníky.

Ale po každé takto významné a přelomové události 
nastává příležitost k novému začátku a jsme moc rá-
di, že již na konci roku 2018 jsme věděli, že na jaře 
2019 dorazí mladý medvěd ze Zoo Brno, medvěd 
kamčatský, ale netušili jsme, jaký „šoumen“ to bude, 
ale to se ve výroční zprávě dozvíte až za rok, na živo to 
můžete vidět hned…

Přesto to rok 2018 opět přepsal historické ta-
bulky, zavítalo k nám celkem 115 298 návštěvníků. 
Děkujeme!

V roce 2018 byly ve spolupráci, a hlavně za finan-
ční podpory statutárního města Děčín, zahájeny velké 
investiční akce jako výstavba expozic pro rosomáky, 
kozorožce a sovy, výstavba nového seníku, který je 
naprosto nezbytný, pro provoz zoo a dále dlouho oče-
kávaná rekonstrukce expozice opic, do které se na-
stěhuje skupinka opičáků ze Zoo Praha – chápani 
středoameričtí mexičtí. Společně s pražskou zoo je 
budeme chovat jako jediní v Evropě. Dále proběhla 
další etapa oprav chodníků, tentokrát kolem expozice 
rysů až po expozici vyder.

V zoo je samozřejmě stále co opravovat a vylep-
šovat, pro zajímavost uvedu jen pár příkladů, protože 
věřím, že si návštěvníci zoo všímají naší neustálé 
snahy o modernizaci – novou barvu dostala ubikace 
horských kopytníků, opravili jsme domeček kloka-
nům, proběhla výměna oken v ZooKlubu v Expozici 
Rajské ostrovy, proběhly opravy dřevěných dveří v Ex-
pozici ČŠŠ, máme nový rozhlas, makakové dostali 
nové prolézačky atd.

Dovezli jsem několik nových, zajímavých druhů zví-
řat, nejvýznamnější bylo získání dvou druhů rajek, a to 
rajky spiráloocasé a rajky královské, sice jsou to 
návštěvnicky ne až tak atraktivní zvířata, za to v od-
borných kruzích velmi ceněná. K vidění jsou v Ptačím 
domě. Dále jsme se vrátili k chovu veverek Prévos-
tových, jezevců lesních, mar stepních, nově do naší 
kolekce přibyli např. klokánci králíkovití.

Z odchovů zmíním např. dva klokany rudokrké, ma-
kaka chocholatého, dvě mláďata vikuní a po velmi 
dlouhé době se nám opět podařilo odchovat kapybaru 
vodní. Kapybary jsme odchovali jako vůbec první zoo 
v ČR, v roce 1997, a jsme rádi, že se jejich chov u nás 
úspěšně obnovil. Podrobnější informace se dočtete 
ve zprávách od kolegů ze zoologického oddělení.

Již třetím rokem pokračuje spolupráce mezi Krajs-
kým úřadem Ústeckého kraje, Zooparkem Chomutov, 
Zoo Ústí nad Labem a naší zoo v rámci společné 

vstupenky a marke-
tingové kampaně – 
Jeden kraj, tři různé 
zoo. Z Fondu Ústec-
kého kraje byla pod-
pořena i tradiční 
charitativní akce 
pro zdravotně zne-
výhodněné a chro-
nicky nemocné – 
Noc snů, kterou si 
užilo 394 dětí i dos-
pělých.

Za finanční pod-
pory Ministerstva životního prostředí jsme zreali-
zovali projekt „Stezka stromů“.

Návštěvnicky nejúspěšnější akcí roku 2018 byla 
tradičně podzimní „Strašidelná zoo“, tentokrát ins-
pirovaná světoznámým Harry Potterem. Do zoo si na-
šlo cestu 1 449 osob, čímž byl překonán rekord 
návštěvnosti na jednotlivou akci, dalšími v pořadí byla 
zahajovací akce „Startujeme!“, pak následovala „Zví-
řecí párty“, akce k Mezinárodnímu dni zvířat a „Děts-
ká zoo“ jako dárek k Mezinárodnímu dni dětí.

Závěrem, velké poděkování patří našemu zřizo-
vateli, statutárnímu městu Děčín, za stálou finanční 
podporu, spolupráci a pomoc při realizaci oprav i zce-
la nových projektů, Ministerstvu životního prostředí 
České republiky za dotaci na chov vzácných a oh-
rožených zvířat a Ústeckému kraji, za marketingovou i 
finanční podporu.

ROK 2018 OČIMA ŘEDITELKY

NÁVŠTĚVNOST: AREÁL ZOO DĚČÍN

dospělí 49.760

děti 30.659

neplatící 13.490

CELKEM 93.909

NÁVŠTĚVNOST: EXPOZICE RAJSKÉ OSTROVY

dospělí 3.742

děti 2.519

neplatící 778

neplatící ze zoo 14.350

CELKEM 21.389

NÁVŠTĚVNOST CELKEM: ZOO DĚČÍN A EXPOZICE RAJSKÉ OSTROVY

dospělí 53.502

děti 33.178

neplatící 28.618

CELKEM 115.298
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Mé osobní díky patří skvělým zaměstnancům 
děčínské zoo (a i jejich rodinným příslušníkům, dě-
tem a známým) za jejich práci, nadšení a ochotu 
vrhat se i do náročných úkolů, za dobrovolnickou 
práci během akcí pro veřejnost! Dále bych chtěla 
poděkovat studentům, školním a jiným kolektivům a 
všem ostatním, kteří kdy přiložili ručku k dílu, moc si 
toho vážím a bez vás by naše zoo nebyla taková, jaká 
je.

Věřím, že jubilejní rok 2019, kdy oslavíme 70. vý-
ročí otevření děčínské zoo bude skvělý, plný chova-
telských úspěchů, pohody a spokojenosti! Pravou 
vpřed! Těšíme se na vás…

Kateřina Majerová
ředitelka 

katerina.majerova@zoodecin.cz

DIRECTOR'S 2018 REPORT

Dear Reader,
for the zoo in Děčín, the 2018 was quite a sad year. I 

could say that it was maybe a turning point… We said our 
farewell to grizzly bears – our animal legends. Creatures 
that our zoo's logo had been showing and that were 
predominant throughout the zoo's corporate identity 
handbook, they lived to a ripe old age of 36 years and even 
though they were anticipated to pass away, it was a hard, 
sad event for everyone at the zoo and our visitors.

But yes, there is an opportunity of a new beginning 
every time after an important and ground-breaking event 
like this and we feel more than happy knowing, already at 
the end of 2018, about a young male Kamchatka brown 
bear to arrive from Brno in the spring of 2019 although we 
still had not any guess of what kind of performer that guy 
was going to be. Well, this is something to be definitely 
covered in the next annual report, but if you wish to see it 
right now, just go ahead!

Yet the unhappy moments we saw were not enough to 
prevent the visitors to override our historical records with 
a total of 115,298 guests passing through the gate. 
Thank you everyone! 

In 2018, large capital projects were launched in 
collaboration with, and, in particular, as part of financial 
support received from the Statutory City of Děčín. From 
the construction of exhibits designed for wolverines, 
ibexes and owls, through a new facility to store hay – 
absolutely essential for the zoo to operate! – to the rede-
signed exhibit for primates which is about to welcome 
creatures of this kind coming from Prague Zoo: Mexican 
spider monkeys, in which case Děčín and Prague will now 
be the only holders in Europe. There was another batch of 
visitor pavements repaired – this time we made it easier 
for the guests as they walk down from the lynx enclosure 
to that of otters.

Obviously, the zoo still has a lot to repair and improve; I 
will keep myself from giving a host of examples because I 
believe that our visitors are noticing our continuous 
efforts to upgrade. So, mountain hoofed mammals' faca-
de was re-painted; the kangaroo house was repaired; win-
dows were replaced at the Paradise Islands' education 
room; and wooden doors were fixed throughout the Czech-
Saxon Switzerland Fauna complex. We also have a new 
public address system and our macaques have got new 
climbing frames.

Other than building activity, we imported several new, 
attractive species. Most importantly, we added two bird-
of-paradise species, the magnificent bird-of-paradise and 

the king bird-of-paradise, to our Bird House; although 
these are rather not very eye-catching animals, they are 
really valued amongst experts. On display are in a bird 
house. In addition to brand new species – which now also 
include the brush-tailed bettong, for example, we restored 
our stock of Prevost's squirrels, European badgers and 
Patagonian maras.

For animals born and reared with success, let me 
mention two red-necked wallabies, a Sulawesi-crested 
macaque and two vicunas. After a very long time, in 
addition, capybaras were bred and reared with success – 
an animal that we were the first zoo in the Czech Republic 
to see offspring born and being reared back in 1997. We 
feel a real pleasure to see the entire stock coming back. 
Please, hear more on this and other updates from the 
Animal Department colleagues in the respective sections.

2018 was the third year in the row when co-operation 
continued between the Regional Authority of Ústí nad 
Labem Region, Zoopark Chomutov, Ústí nad Labem Zoo 
and Děčín as part of the marketing campaign entitled One 
Region – Three Kinds of Zoos and incorporating the 
chance to buy a single ticket to visit all of the three parks. 
The same region also supported, through it special fund, 
the well-established charity event for the disabled and 
chronically ill – the Dreamnight at the Zoo. 394 children 
and adults enjoyed the night! 

Supported by the Czech Ministry for the Environment, 
we completed a special project of a canopy trail.

In terms of traffic, the Zoo of Ghosts was the biggest 
visitor hit in 2018 – as in the previous year, after all; 
inspired by no one greater than Harry Potter, this attracted 
1,449 persons to find the way to the zoo on that autumn 
day to break the record of the count of visitors per single 
event. By the way, the “Ghosts” were followed by the 
season-launching “Let's Start!”, “Animal Party”, the cele-
bration of the World Animal Day, and by the “Children Zoo” 
that was a gift for the small guests to celebrate the 
International Day of Children.

To conclude, I wish to say thanks to our founder – the 
Statutory City of Děčín – for its permanent financial 
support, co-operation and assistance whether it aims at 
repairing and restoring facilities or building brand new 
projects. Thanks also go to the Ministry for the 
Environment of the Czech Republic for co-funding our 
efforts to hold rare and endangered species. Last but not 
least, Ústí nad Labem Region needs to be appreciated for 
the marketing and financial assistance.

My personal thanks to the great staff of the zoo in 
Děčín – as well as their families, children and friends – for 
their work, enthusiasm and commitment to dive into even 
challenging tasks and volunteering during the visitor 
events! Thank you all the students, school teams and 
other groups and, actually, everyone else who ever lent 
their hands. I do value this as without you all our zoo would 
never be as great as it is.

I believe that the 2019' jubilee – when we are to 
celebrate 70 years from the day the zoo opened for the 
first time – will be a great season filled with breeding 
success, good times and happiness. 

Moving forward! 
We look forward to your visit!

Kateřina Majerová
Zoo Director & CEO

katerina.majerova@zoodecin.cz
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DAS JAHR 2018 
AUS DER ANSICHT DER DIREKTORIN

Sehr geehrte Leser unseres Jahresberichts,
das Jahr 2018 war für den Zoo Děčín ein trauriges, ich 

würde sagen auch das Wendejahr... wir nahmen Abschied 
von unseren Legenden, Tieren, die in unserem Logo stan-
den und die die ganze graphische Identität des Zoos 
begleiteten, den Grizzlybären. Sie erlebten gesegnetes 
Alter (36 Jahren) und zwar ihr Abgang erwartet wurde, war 
das ein schweres und trauriges Ereignis für die Zoo-
angestellten sowie für unsere Besucher.

Aber jedes bedeutende Wendeereignis stellt die Ge-
legenheit für einen neuen Anfang dar. Schon zur Ende des 
Jahres 2018 wussten wir, dass im Frühling 2019 ein neu-
er junger Bär aus dem Zoo Brno kommt, der Kamtschatka-
Bär. Wir hatten doch keine Ahnung, was für einen „Show-
man“ wir bekommen, das werden Sie aber erst im nächs-
ten Jahresbericht erfahren. „Live“ können Sie ihn gleich 
sehen …

Das Jahr 2018 schrieb wieder die historischen Tabe-
llen um, es sind insgesamt 115 298 Besucher gekom-
men. Vielen Dank! 

Im Jahr 2018 wurden in der Zusammenarbeit mit der 
Statutarischen Stadt Děčín und hauptsächlich unter derer 
finanzieller Unterstützung große Investitionsprojekte 
angefangen: der Aufbau von Expositionen für Vielfraße, 
Steinböcke und Eulen, der Bau eines neuen und für den 
Betrieb des Zoos unbedingt erforderlichen Heubodens 
sowie der lang erwartete Wiederaufbau der Affenex-
position. Die wird neu eine Affengruppe aus dem Prager 
Zoo bewohnen – die Mexikanischen Klammeraffen. Zu-
sammen mit dem Prager Zoo werden wir die europaweit 
einzigen Züchter dieser Unterart. Darüber hinaus fand 
eine weitere Phase der Wegereparatur statt, diesmal war 
es der Weg entlang dem Auslauf für die Luchse bis hin zur 
Exposition der Ottern. Natürlich gibt es im Zoo noch eini-
ges zu reparieren und zu verbessern. Ich werde hier nur 
ein paar Beispiele nennen, denn ich glaube, dass die Be-
sucher des Zoos unsere ständigen Bemühungen be-
merken. Dem Stall der Berghuftiere wurde eine neue 
Farbe verliehen, das Känguruhaus wurde repariert. Der 
Zoo-Club in Exposition der Paradiesinseln bekam neue 
Fenster, in der Exposition der Fauna der Böhmisch-Säch-
sischen Schweiz wurden die Holztüren renoviert, wir ha-
ben einen neuen Rundfunk, die Makaken bekamen neue 
Klettergerüste usw.

Wir brachten einige neue interessante Tierarten. Sehr 
bedeutend sind für uns zwei Arten der Paradiesvögeln – 
der Sichelschwanz-Paradiesvogel und der Königs-Para-
diesvogel. Für die Besucher sind sie nicht so anziehend, 
doch in den Fachkreisen werden sie sehr geschätzt. Sie 
sind im Vogelhaus zu sehen. Weiter sind wird wieder zur 
Zucht der Prevost-Hörnchen, der Europäischen Dachse 
und der Pampahasen zurückgekommen. Neu züchten wir 
z. B. die Bürstenschwanz-Rattenkängurus. 

Aus der Aufzucht nenne ich zwei Rotnackenwallabys, 
den Schopfmakak, zwei Vikunjas und nach einer sehr lan-
gen Zeit ist uns wieder die Aufzucht des Wasserschweins 
gelungen. Unsere Wasserschweine wurden zur tsche-
chischen Erstaufzucht im Jahre 1997 und wir sind froh, 
dass ihre Aufzucht erfolgsreich erneuert wurde.

Schon drittes Jahr setzt die Zusammenarbeit zwischen 
dem Regionalamt der Region Ústí nad Labem, dem Zoo-
park Chomutov, dem Zoo Ústí nad Labem und unserem 
Zoo im Rahmen der gemeinsamen Eintrittskarte und der 
Marketingkampagne fort - Eine Region, drei verschiedene 
Zoos. Aus dem Fond der Region Ústí wurde auch die tra-
ditionelle Wohltätigkeitsveranstaltung für körperlich Be-
nachteiligte und chronisch Kranke unterstützt und zwar 

Die Traumnacht im Zoo, an der 394 Kinder und 
Erwachsene teilnahmen. Mit finanzieller Unterstützung 
des Umweltministeriums haben wir das Projekt „Baum-
pfad“ verwirklicht. Die erfolgreichste Veranstaltung im 
Jahr 2018 war schon traditionell die herbstliche Ver-
anstaltung „Der Gespenster-Zoo“, die diesmal vom welt-
berühmten Harry Potter inspiriert wurde. Ihren Weg in den 
Zoo fanden 1 449 Leute, womit der Besucherrekord für 
eine einzelne Veranstaltung überschritten wurde. Zu wei-
teren Veranstaltungen gehör ten die Anfangsveran-
staltung „Wir starten!“, gefolgt von der „Tierparty“ zum 
Welttierschutztag und „Zoo für Kinder“ als Geschenk zum 
Internationalen Kindertag.

Zum Abschluss möchte ich meinen Dank an unseren 
Gründer, die Statutarische Stadt Děčín für ihre dauerhafte 
finanzielle Unterstützung, Zusammenarbeit und Unter-
stützung bei der Durchführung von Reparaturen und völlig 
neuen Projekten, dem Umweltministerium für Subven-
tionen für die Zucht seltener und gefährdeter Tiere und der 
Region Ústí für Marketing- und finanzielle Unterstützung 
abstatten.

Mein persönlicher Dank gilt den großartigen Mitarbei-
tern des Zoos Děčín (und ihren Familienmitgliedern, Kin-
dern und Bekannten) für ihre Arbeit, ihren Enthusiasmus 
und ihre Bereitschaft, sich anspruchsvollen Aufgaben zu 
widmen und sich bei öffentlichen Veranstaltungen frei-
willig zu engagieren! Darüber hinaus möchte ich den Schü-
lern, den Schulen und anderen Kollektiven sowie allen an-
deren danken, die jemals an der Arbeit mitgearbeitet 
haben. Ich weiß das zu schätzen und ohne Sie wäre unser 
Zoo nicht so, wie er ist.

Ich glaube, dass das Jubiläumsjahr 2019, in dem wir 
den 70. Jahrestag der Eröffnung des Zoos in Děčín feiern, 
voller Zuchterfolge, Wohlbefinden und Zufriedenheit sein 
wird! Mit rechter Pfote vorwärts! Wir freuen uns auf Sie…

Kateřina Majerová
Direktorin

katerina.majerova@zoodecin.cz
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SAVCI (MAMMALIA) stav 
k 1. 1. 2018

příchod
arrival/Ankunft

odchov
birth/Aufzucht

odchod
depart./Abgang

úhyn
death/Tod

stav 
k 31. 12. 2018 

alpaka (Lama pacos) 1.1 0.1 1.2

hutie stromová (Capromys pilorides) RDB=LC 1.2 1.2 1.1 0.1 1.2

jaguarundi (Herpailurus yagouaroundi) ESB, RDB=LC, CITES(I), EU(A) 1.1 1.0 0.1

jezevec lesní (Meles meles meles) 0 1.1 1.1

kančil menší (Tragulus javanicanus) EEP, RDB=DD 0.1 0.1 0

kapybara (Hydrochoerus hydrochaeris) RDB=LC 1.2 0.0.1 1.2.1

klokan rudokrký (Macropus rufogriseus) RDB=LC 1.2 0.2 0.1 1.3

klokánek králíkovitý (Bettonia pemicillata) EEP, RDB=CR, CITES(I), EA(A) 0 1.1 1.1

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

kočka rybářská (Prionailurus viverrinus) EEP, ISB, RDB=VU, CITES(II), EU(B) 1.1 1.1 0.1 2.1

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) 1.2 0.1 1.1

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) 1.1 1.1 0

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) 4.5 0.1 0.2 1.0 3.4

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 0 1.1 1.1

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 0

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

mýval severní (Procyon lotor) RDB=LC 0.2.3 0.1.3 0.1

muflon (Ovis aries musimon) 1.1 0.1 0.1 1.1

norek evropský (Mustela lutreola) EEP, RDB=CR 1.1 2.1 0.1 3.1

nutrie (Myocastor coypus) RDB=LC 1.2.10 0.0.6 1.2.4

osel domácí (Equus asinus) 2.3 1.1 1.2

outloň malý (Nycticebus pygmaeus) EEP, ISB, RDB=VU, CITES(I), EU(A) 3.2 1.1 2.1

ovce domácí - kamerunská (Ovis orientalis aries) 3.0 3.0

SEZNAM ZVÍŘAT
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veverka Prévostova

Callosciurus prevostii rafflesii



stav 
k 1. 1. 2018

příchod
arrival/Ankunft

odchov
birth/Aufzucht

odchod
depart./Abgang

úhyn
death/Tod

stav 
k 31. 12. 2018 

prase divoké (Sus scrofa) RDB=LC 0 0.2 0.2

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

psoun prériový (Cynomys ludovicianus) RDB=LC 0.0.6 3.5 0.0.3 3.5.3

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

1.1 1.1

sambar skvrnitý (Rusa alfredi) ESB, ISB, RDB=EN 0.2 1.0 1.0 2.2

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

tamarín žlutoruký (Saguinus midas) ESB, RDB=LC, CITES(II), EU(B) 1.3 0.0.2 0.2.2 1.1

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

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

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

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

veverka Prévostova (Callosciurus prevostii rafflesii) RDB=LC 1.1 2.0 1.0 2.1

vikuňa (Vicugna vicugna) EEP, ISB, RDB=LC, CITES(I), EU(A) 2.4 2.0 1.2 3.2

vlk hřivnatý (Chrysocyon brachyurus) EEP, ISB, RDB=NT, CITES(II), EU(B) 0.1 0.1 0

vlk eurasijský (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. 2018

příchod
arrival/Ankunft

odchov
birth/Aufzucht

odchod
depart./Abgang

úhyn
death/Tod

stav 
k 31. 12. 2018 

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

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

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

bažant lesklý (Lophophorus impejanus) RDB=LC, CITES(I), EU(A) 2.1 0.0.2 1.0 0.0.2 1.1

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

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

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 1.0

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

holub chocholatý (Ocyphaps lophotes) RDB=LC 1.1.6 0.0.5 1.1.11

hrdlička senegalská (Spilopelia senegalensis) RDB=LC 1.1.5 0.0.2 1.1.7

jeřáb bělošíjí (Grus vipio) EEP, ISB, RDB=VU, CITES(I), EU(A) 1.0 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 0.1 0.1 1.1

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

Budorcas taxicolor taxicolor
takin indický

Budorcas taxicolor taxicolor



stav 
k 1. 1. 2018

příchod
arrival/Ankunft

odchov
birth/Aufzucht

odchod
depart./Abgang

úhyn
death/Tod

stav 
k 31. 12. 2018 

kachnička karolínská (Aix sponsa) RDB=LC 1.1 1.1

kachnička mandarínská (Aix galericulata) RDB=LC 5.4 0.0.6 3.2 2.2.6

kachnička šedoboká (Calonetta leucophrys) RDB=LC 2.4 0.1 2.3

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 1.0 1.1

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) 2.0 2.0 0

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

krkavec velký (Corvus corax) CROH=OH, RDB=LC 1.3 3.4 0.2 4.5

křepelka korunkatá (Rollulus rouloul) RDB=NT 2.2 0.0.2 0.1.2 2.1

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

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

leskoptev tříbarvá (Spreo superbus) RDB=LC 1.1 0.0.4 1.1.4

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

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

ostralka bělolící (Anas bahamensis) RDB=LC 1.1 1.1

papoušek vlnkovaný (Melopsittacus undulatus) RDB=LC 5.5 5.5

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

pižmovka velká (Cairina moschata) RDB=LC, CITES(III), EU(C) 0.4 1.0 0.1 1.3

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) 0.1 0.1

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

rajka královská (Cicinnurus regius) ESB, RDB=LC, Cites(II), EU(B) 0 1.0 1.0

rajka spiráloocasá (Cicinnurus magnificus) RDB=LC, CITES(II), EU(B) 0 1.2 1.2

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 0.0.2

sokol stěhovavý (Falco peregrinus) CROH=KOH, RDB=LC, CITES(I), EU(A) 1.0 1.1 1.0 1.1

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

sovice krahujová (Surnia ulula) RDB=LC, CITES(II), EU(A) 1.0 0.1 1.1

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

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) 1.2 1.2

timálie čínská (Leiothrix lutea) RDB=LC, CITES=II, EU(B) 1.0 1.0

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) 1.1.4 0.0.2 1.1.2
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stav 
k 1. 1. 2018

příchod
arrival/Ankunft

odchov
birth/Aufzucht

odchod
depart./Abgang

úhyn
death/Tod

stav 
k 31. 12. 2018 

zoborožec vrásčitý (Rhabdotorrhinus corrugatus) EEP, RDB=NT, CITES(II), EU(B) 1.0 1.0 0

PLAZI (REPTILIA) stav 
k 1. 1. 2018

příchod
arrival/Ankunft

odchov
birth/Aufzucht

odchod
depart./Abgang

úhyn
death/Tod

stav 
k 31. 12. 2018 

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 3.1

chameleon jemenský (Chamaeleo calyptratus) RDB=LC, CITES(II), EU(B) 0.1 0.1 0

krajta královská (Python regius) RDB=LC,CITES(II), EU(B) 0 0.0.2 0.0.2

krajta tygrovitá (Python molorus molurus) CITES(I), EU(A) 1.1 1.0 0.1

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

leguán zelený (Iguana iguana) CITES(II), EU(B) 1.0 0.1 0.1 1.0

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 1.1.1 0.0.6

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

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

želva zelenavá (Testudo hermanni) RDB=NT, CITES(II), EU(A) 0.1 0.1 0

OBOJŽIVELNÍCI (AMPHIBIA) stav 
k 1. 1. 2018

příchod
arrival/Ankunft

odchov
birth/Aufzucht

odchod
depart./Abgang

úhyn
death/Tod

stav 
k 31. 12. 2018 

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

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

skokan hnědý (Rana temporaria) RDB=LC  0.0.3 0.0.3

RYBY (PISCES) stav 
k 1. 1. 2018

příchod
arrival/Ankunft

odchov
birth/Aufzucht

odchod
depart./Abgang

úhyn
death/Tod

stav 
k 31. 12. 2018 

bodlok běloprsý (Acanthurus leucosternon)  1 1

bodlok Desjardivův (Zebrasoma desjardinii) 1 1 0

bodlok hnědý (Zebrasoma scopas) 1 1

bodlok pestrý (Paracanthurus hepatus) 1 1

bodlok plachtonoš (Zebrasoma veliferum) 1 1

bodlok Tennetův (Acanthurus tennetii) 1 1

PARYBY (CHONDRITHYES) stav 
k 1. 1. 2018

příchod
arrival/Ankunft

odchov
birth/Aufzucht

odchod
depart./Abgang

úhyn
death/Tod

stav 
k 31. 12. 2018 

trnucha skvrnitá (Potamotrogon motoro)  0 2.2 1.0 1.2
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agama filipínská 

Hydrosaurus pustulatus



stav 
k 1. 1. 2018

příchod
arrival/Ankunft

odchov
birth/Aufzucht

odchod
depart./Abgang

úhyn
death/Tod

stav 
k 31. 12. 2018 

bodlok Vlamingův (Naso vlamingii) 1 1

bodlok žlutý (Zebrasoma flavescens) 2 2

bradáč šupinoploutvý (Pseudanthias squamipinis) 1.3 1.3

havýš rohatý (Lactoria cornuta) 1 1 1 1

havýš žlutohnědý (Ostracion cubicus) 1 1

hlaváč modropásý (Valenciennea strigata) 1 1 0

hranobřich drobnokropenatý (Canthigaster compressa) 0 1 1

ježík hnědý (Diodon holocanthus) 1 1

klaun očkatý (Amphiprion ocellaris) 1.1 0.0.4 0.0.2 1.1.2

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) 1 1 0

králíčkovec jednoskvrnný (Siganus unimaculatus) 1 1

lezec obojživelný (Periophthalmus barbarus) 1 1

parmovec příčnopruhý (Sphaeamia nematoptera) 2 2

parmovec skvělý (Pterapogon kauderni) 1 1

perutýn ohnivý (Pterois volitans) 1 2 1 2

pomčík ohnivý (Centropyge loricula) 1 1

pomec císařský (Pomacanthus imperator) 1 1

sapín zelený (Chromis viridis) 16 6 10

sapínek zlatoocasý (Chrysiptera parasema) 2 2

štětičkovec obecný (Oxycirrhites typus) 1 1 0

vřeténka ozdobná (Synchiropus picturatus) 0 1 1

zobec obecný (Chelmon rostratus) 0 4 3 1
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BEZOBRATLÍ (EVERTEBRATA) stav 
k 1. 1. 2018

příchod
arrival/Ankunft

odchov
birth/Aufzucht

odchod
depart./Abgang

úhyn
death/Tod

stav 
k 31. 12. 2018 

hadice olivovězelená (Ophiarachna incrassata)  1 1

hvězdice modrá (Linckia laevigata) 1 1 0

hvězdice páskovaná (Archaster typicus) 12 1 11

ježovka diadémová (Diadema setosun) 1 1

ježovka kulovitá (Mespilia globulus) 1 1 0

kreveta drsná (Stenopus hispidus) 2 1 1

krevetka pruhovaná (Lysmata amboinensis) 2 2

krevetka šarlatová (Lysmata debelius) 2 2 3 1

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. 2018 / CENSUS OF ANIMALS BY 31. 12. 2018 Druhů / Species Jedinců / Specimens

bezobratlí (Invertebrata) 9 20

ryby (Pisces) 27 50

obojživelníci (Amphibians) 3 15

plazi (Reptiles) 17 37

ptáci (Birds) 53 166

savci (Mammals) 44 125

CELKEM (Total) 153 413

FINANČNÍ HODNOTA ZVÍŘAT

stav k 1. 1. 2018 627.693,40 Kč

stav k 31. 12. 2018 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.............. 21
jedinci/specimens.......... 54

3,1  Hroznýšovec kubánský (Chilabothrus angulifer)
1,0  Jeřáb bělošíjí (Antigone vipio)
1,1  Jeřáb mandžuský (Grus japonensis)
1,1  Kakadu žlutolící sumbský (Cacatua sulphurea citrinocristata) 
1,1  Klokánek králíkovitý (Bettongia penicillata)
2,1  Kočka rybářská (Prionailurus viverrinus)
2,0  Kotul veverovitý (Saimiri sciureus)
1,1  Koza šrouborohá (Capra falconeri heptneri)
2,0  Lemur vari červený (Varecia rubra)
1,0  Levhart obláčkový (Neofelis nebulosa)
1,1  Majna Rothschildova (Leucopsar rothschildi)
3,4  Makak chocholatý (Macaca nigra nigra)
1,1  Mravenečník velký (Myrmecophaga tridactyla)
0,1  Margay (Leopardus wiedii)
3,1  Norek evropský (Mustela lutreola)
2,1  Outloň malý (Nycticebus pygmaeus)
1,3  Prase visajánské (Sus cebifrons negrinus)
1,0  Tapír jihoamerický (Tapirus terrestris)
3,2  Vikuňa (Vicugna vicugna)
0,2  Vlk eurasijský (Canis lupus lupus)
0,2  Vydra říční (Lutra lutra)

Druhy zvířat zapsaných v evropských plemenných knihách (ESB)
European studbook animals (ESB)
druhy/species............... 11 
jedinci/specimens.......... 27

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

Druhy zvířat zapsaných v mezinárodních plemenných knihách (ISB)
International studbook animals (ISB)
druhy/species............... 12
jedinci/specimens.......... 30

1,1,3  Ara vojenský (Ara militaris mexicana)
1,0  Jeřáb bělošíjí (Antigone vipio)
1,1  Jeřáb mandžuský (Grus japonensis)
2,1  Kočka rybářská (Prionailurus viverrinus)
1,0  Korunáč Sclaterův (Goura sclaterii)
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)
2,1  Outloň malý (Nycticebus pygmaeus)
2,2  Sambar skvrnitý (Rusa alfredi)
3,2  Vikuňa (Vicugna vicugna)

Druhy zvířat zapsaných v Červeném seznamu IUCN
Red Data Book of IUCN
druhy/species............... 106
jedinci/specimens.......... 317

1,0  Agama filipínská (Hydrosaurus pustulatus)
1,1,3  Ara vojenský (Ara militaris mexicana)
0,1  Bažant bělochocholatý (Lophura leucomelanos hamiltonii)
1,1  Bažant lesklý (Lophophorus impejanus)
1,4  Bažant obecný obojkový (Phasianus colchicus torquatus)
1,1  Bažant zlatý (Chrysolophus pictus)
1,1  Banánovec obecný (Musophaga violacea)
0,1  Bazilišek páskovaný (Basiliscus 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)
1,1,11 Holub chocholatý (Ocyphaps lophotes)
1,1,7  Hrdlička senegalská (Spilopelia senegalensis)
3,1  Hroznýšovec kubánský (Chilabothrus angulifer)
1,2  Hutie stromová (Capromys pilorides)
0,1  Jaguarundi (Herpailurus yagouaroundi)
0,1  Jeřáb bělošíjí (Antigone vipio)

1,1  Jeřáb mandžuský (Grus japonensis)
1,1  Jeřáb panenský (Anthropoides virgo)
1,1  Jezevec lesní (Meles meles meles)
1,1  Kachnička karolínská (Aix sponsa)
2,2,6  Kachnička mandarínská (Aix galericulata)
2,3  Kachnička šedoboká (Callonetta leucophrys)
2,0  Kakadu brýlový (Cacatua ophthalmica)
1,1  Kakadu žlutolící sumbský (Cacatua sulphurea citrinocristata)
0,0,3  Kalous ušatý (Asio otus)
0,0,2  Káně lesní (Buteo buteo)
1,2,1  Kapybara (Hydrochoerus hydrochaeris)
1,3  Klokan rudokrký (Macropus rufogriseus)
1,1  Klokánek králíkovitý (Bettongia penicillata)
1,0  Kočka divoká (Felis silvestris)
2,1  Kočka rybářská (Prionailurus viverrinus)
1,0  Korunáč Sclaterův (Goura sclaterii)
2,0  Kotul veverovitý (Saimiri sciureus)
1,1  Koza šrouborohá (Capra falconeri heptneri)
1,4  Kozorožec kavkazský (Capra caucasica)
0,0,2  Krajta královská (Python regius)
4,5  Krkavec velký (Corvus corax)
2,1  Křepelka korunkatá (Rollulus rouloul)
3,4,2  Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax)
0,1  Labuť koskoroba (Coscoroba coscoroba)
0,1  Leguán kubánský (Cyclura nubila nubila)
2,0  Lemur vari červený (Varecia rubra)
1,1,4  Leskoptev tříbarvá (Spreo superbus)
1,0  Levhart obláčkový (Neofelis nebulosa)
1,2  Liška obecná (Vulpes vulpes)
1,1  Majna Rothschildova (Leucopsar rothschildi)
3,4  Makak chocholatý (Macaca nigra nigra)
0,1  Mangabej černý (Lophocebus aterrimus)
1,3  Mangusta liščí (Cyncitis penicillata)
1,1  Mara stepní (Dolichotis patagonum)
0,1  Margay (Leopardus wiedii)
0,0,2  Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra)
1,1  Mravenečník velký (Myrmecophaga tridactyla)
0,1  Mýval severní (Procyon lotor)
1,1  Nandu pampový (Rhea americana)
3,1  Norek evropský (Mustela lutreola)
1,2,4  Nutrie (Myocastor coypus)
1,1  Ostralka bělolící (Anas bahamensis)
2,1  Outloň malý (Nycticebus pygmaeus)
5,5  Papoušek vlnkovaný (Melopsittacus undulatus)
1,2  Páv korunkatý (Pavo cristatus)
1,3  Pižmovka velká (Cairina moschata)
0,2  Prase divoké (Sus scrofa)
1,3  Prase visajánské (Sus cebifrons negrinus)
3,5,3  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)
1,0  Rajka královská (Cicinnurus regius)
1,2  Rajka spiráloocasá (Cicinnurus magnificus)
1,1  Raroh velký (Falco cherrug)
5,5  Ropucha obecná (Bufo bufo)
1,1  Rys ostrovid karpatský (Lynx lynx carpathicus)
2,2  Sambar skvrnitý (Rusa alfredi)
0,1  Sklípkan Smithův (Brachypelma smithi)
0,0,3  Skokan hnědý (Rana temporaria)
0,0,2  Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus)
1,1  Sokol stěhovavý (Falco peregrinus)
0,2  Sova pálená (Tyto alba)
1,1  Sovice krahujová (Surnia ulula)
1,1  Sovice sněžní (Bubo scandiacus)
0,0,1  Sýc rousný (Aegolius funereus)
1,2  Sýček obecný (Athene noctua)
1,1  Takin indický (Budorcas taxicolor taxicolor)
1,1  Tamarín žlutoruký (Saguinus midas)
1,0  Tapír jihoamerický (Tapirus terrestris)
1,0  Timálie čínská (Leiothrix lutea)
0,1  Urzon kanadský (Erethizon dorsatum)
1,1  Užovka červená (Pantherophis guttatus)
0,0,2  Včelojed lesní (Pernis apivorus)
1,0  Veverka obecná (Sciurus vulgaris)
2,1  Veverka Prévostova (Callosciurus prevostii rafflesii)
3,2  Vikuňa (Vicugna vicugna)
0,2  Vlk eurasijský (Canis lupus lupus)
0,0,1  Volavka popelavá (Ardea cinerea)
0,2  Vydra říční (Lutra lutra)
1,1,2  Výr velký (Bubo bubo)
3,0  Želva annámská (Mauremys annamensis)
0,0,6  Želva nádherná (Trachemys scripta elegans)
3,1  Želva pardálí (Stigmochelys pardalis)
0,0,1  Želva vroubená (Testudo marginata)
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Ohrožené druhy fauny ČR
Native fauna endangered species
druhy/species............... 20
jedinci/specimens.......... 61

1,0  Čáp bílý (Ciconia ciconia)
1,1  Čáp černý (Ciconia nigra)
1,0  Kočka divoká (Felis silvestris)
3,4,2  Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax)
4,5  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)
1,1  Sokol stěhovavý (Falco peregrinus)
0,2  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 eurasijský (Canis lupus lupus)
1,1,2  Výr velký (Bubo bubo)
0,2  Vydra říční (Lutra lutra)
1,1  Zmije obecná (Vipera berus)

vlk eurasijský 

Canis lupus lupus
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I když patřil rok 2018 mezi ty relativně 
klidnější, přeci jen se stalo několik událostí, kte-
ré je potřeba zmínit. Ať už to byl konec chovu er-
bovního zvířete děčínské zoologické zahrady, 
import několika nových druhů velmi vzácných zví-
řat, nebo několik cenných odchovů.

U makaků chocholatých (Macaca nigra) jsme 
se hned na počátku roku dočkali odchovu, když 
se v lednu narodilo jedno mládě. V dubnu pak 
odešly na doporučení koordinátorky dvě samice 
do dánského Givskudu. Na konci roku uhynul 
chovný samec, pitva prokázala hnisavý zánět 
ledvin, vrozenou dislokaci pravé ledviny do duti-
ny hrudní, smíšenou bakteriální infekci a sub-
akutní mykotický zánět plic. Proto se v roce 
2019 budeme snažit jednak o umístění dospíva-
jícího samce Hitama, který se již začíná ve skupi-
ně chovat značně dominantně, tak o získání mla-
dých samic a samozřejmě také nového chov-
ného samce, abychom mohli tento kriticky ohro-
žený druh opic i nadále množit.

U tamarínů žlutorukých (Saguinus midas) 
jsme se dočkali v tomto roce dokonce dvou od-
chovů, prvního v lednu, kdy se narodila dvě mlá-
ďata, druhého pak na podzim, kdy se narodila 
dokonce tři mláďata, z nichž se ovšem jen dvě 
podařilo odchovat.

Soukromému majiteli byly navráceny depono-
vané chovné páry lemurů hnědých i běločelých 
(Eulemur fulvus fulvus a Eulemur albifrons), je-
jich místo v pavilonu opic zaujmou již začátkem 
roku zajímavé a v současnosti také velmi málo 
chované opice chápani středoameričtí mexičtí 
(Ateles geoffroyi vellerosus), pro které se u pavi-
lonu také postavila moderní zasíťovaná voliéra, 
která nahradila zastaralou tyčovou klec. 

Odešli také dva outloni malí (Nycticebus pyg-
maeus) do deponace do Planckendaelu a Ploc-
ku.

Na úseku kopytníků nedošlo během roku k 
žádným významnějším změnám. Skončili jsme s 
chovem kančilů menších, jejichž chov byl dlou-
hodobě neperspektivní, stejně jako v minulosti 
třeba chov muntžaků. 

Dvě mladé samice lamy vikuni (Vicugna vicug-
na) odešly do Zoo Helsinky a Zoo Opole a po vy-
kastrování odešel i mladý samec, umístěný do 
samčí skupiny. V průběhu podzimu se narodila 
dvě mláďata, samečci.  Za zmínku určitě stojí, že 
matka jednoho z nich utrpěla pár dní po porodu 
zlomeninu krčku stehenní kosti, takže byla i s 
mládětem oddělena od skupiny a čekalo se, zda 
dojde ke stabilizaci fraktury, protože jinak by 
bylo nutno samici utratit. Tím pádem bychom 
pravděpodobně přišli i o mládě. Naštěstí se zvíře 
stabilizovalo do té míry, že samice nohu takřka 
bez omezení používá, a tak mohla být na sklonku 
roku vypuštěna zpět do skupiny.

V září jsme ze Zookoutku v pražské Malé Chu-
chli dovezli dvě roční bachyňky prasete divokého 
(Sus scrofa), které obsadily zrekonstruovaný 
výběh v Expozici Českosaského Švýcarska.

Také sambaři skvrnití (Cervus alfredi) se roz-
množili, když se na Štědrý den narodil sameček, 
čímž se naše skupinka rozrostla na počet čtyř 
kusů.

Nejvýznamnější (a také nejsmutnější) událo-
stí roku na úseku šelem byla bezesporu euta-
názie obou medvědů grizzly (Ursus arctos horri-
bilis). Na jaře byl kvůli vleklým a stále se zhor-
šujícím problémům s artrózou kloubů uspán sa-
mec Siegfried a na podzim z těch samých dů-
vodů i samice Helga (více o eutanazii medvědů v 
samostatném článku veterinární lékařky na str. 
32). Přesto, že medvědi grizzly byli několik de-
setiletí erbovním zvířetem Zoo Děčín, a my jsme 
velmi stáli o pokračování chovu tohoto poddruhu 
medvěda, který se v Evropě již takřka nechová, 
nebyl už nám další chov koordinátorem dopo-
ručen, zejména z důvodu již dost početné popu-
lace těchto medvědů v přírodě i severoame-
rických zoologických zahradách. Proto jsme mu-
seli hledat nějakou alternativu a jako nejlepší 
možnost se jeví chov medvědů kamčatských (Ur-
sus arctos beringianus). Proto jsme na sklonku 
roku zahájili diskuzi s koordinátorem a doufáme, 
že v nadcházející návštěvnické sezóně již bude-
me moci návštěvníkům představit nové obyvate-
le našeho medvědího výběhu.

V květnu se po několika letech rozmnožili nor-
ci evropští (Mustela lutreola), od kterých jsme 
odchovali dva samečky, kteří by měli odejít na 
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klokánek králíkovitý

Bettongia penicillata



jaře do francouzského Zoodyssée. 
Také od koček rybářských (Prionailurus vive-

rrinus) jsme se i letos dočkali odchovu, když v 
červenci kočka porodila tři mláďata. Jedno, vel-
mi malé a slabé kotě uhynulo hned po porodu a 
mladou samičku bylo nutno ve čtyřech měsících 
utratit pro poranění krční páteře, které si nezku-
šené zvíře zřejmě přivodilo lezením po plotě 
obehnaným elektrickým ohradníkem. Zůstal te-
dy jen mladý samec, pro kterého budeme muset 
již brzy sehnat vhodné umístění. Jedná se už o 
čtvrtý odchov ve čtyřech letech a Zoo Děčín se 
tak už bezesporu umístila mezi velmi dobré cho-
vatele tohoto druhu koček.

Eutanazován byl také starý samce jaguarun-
diho (Puma yagouaroundi), kvůli akutním prob-
lémům s ledvinami. K naší samici by však měl 
brzy přibýt samec ze Zoo Brno. Již brzy bychom 
měli přivézt i mladého samce margaye (Leopar-
dus wiedii) z Francie.

Několik let opuštěný výběh jezevců (Meles 
meles) se dočkal nových obyvatel, když v březnu 
přišel mladý pár od soukromého chovatele. Pro 
jezevce jsme upravili vnitřní brloh, nyní vybavený 
průzorem a osvětlením, takže i přes den, kdy 
jezevci spí, je mohou návštěvníci vidět.

Klokani rudokrcí (Macropus rufogriseus) od-
chovali dvě mláďata – pár, samičku jsme odvezli 
do Zoo Hluboká a sameček rozšíří chov sou-
kromého chovatele.

Novým druhem v Zoo Děčín jsou pak klokánci 
králíkovití (Bettongia penicillata), kteří obsadili 
expozici po kančilech menších, ve stáji sambarů 
skvrnitých. Na podzim jsme dovezli samičku z 
odchovu v Zoo Hluboká a samce z lotyšské Rigy. 
Expozici klokánků bychom rádi do budoucna 
obsadili ještě nějakým druhem australských 
ptáků.

Výrazné změny zaznamenala skupina hutií 
stromových (Capromys pilorides), kdy jsme da-
rovali starou, uměle odchovanou samici do sou-
kromého chovu a se Zoo Plzeň vyměnili samce, 
ke kterému posléze přišly z holandského Rotter-
damu dvě mladé samice. Omlazení skupiny se 
záhy projevilo, protože už po několika měsících 
porodila jedna ze samic dvě mláďata, která se 
ale bohužel odchovat nepodařilo. Doufáme, že 
příští odchov již bude úspěšný a staneme se tak 
po delší době opět institucí, která odchovává 

tento velice vzácný druh stromového hlodavce.
V září přišlo na svět také první mládě samice 

kapybary (Hydrochoerus hydrochaeris) z mladé 
skupiny, kterou jsme dovezli v loňském roce. V 
listopadu potom porodila i druhá samice, a to 
dokonce čtyři mláďata, bohužel všechna byla 
narozena mrtvá, nebo uhynula těsně po porodu, 
což zřejmě souvisí se stresem, který u zvířat 
vyvolala práce těžké techniky bezprostředně v 
blízkosti jejich výběhu, při úpravách návštěvnic-
kých cest. Přesto jsme rádi, že se ukázalo, že se 
naše skupinka kapybar sžila a dochází k páření a 
věříme, že příští rok již bude v odchovu tohoto 
největšího hlodavce světa mnohem úspěšnější.

V říjnu jsme z Hannoveru dovezli nový pár mar 
stepních (Dolichotis patagonum), které nyní obý-
vají výběh nad výběhem tapíra jihoamerického a 
také skupinku psounů prériových (Cynomys lu-
dovicianus), která doplnila naše stará a už dlou-
hou dobu se nemnožící zvířata.

V listopadu uhynul samec ursona kanads-
kého (Erethizon dorsatum), vzhledem k tomu, že 
je nabídka zvířat velmi omezena, řešíme v sou-
časnosti alespoň zapůjčení samce za účelem 
napáření samice se Zoo Olomouc.

Od soukromého chovatele jsme do deponace 
získali dva druhy velmi vzácných a v lidské péči 
velice málo chovaných druhů ptáků, novoguinej-
ských endemitů, rajek – rajky spiráloocasé (Cici-
nnurus magnificus) a rajky královské (Cicinnu-
rus regius). Chovu těchto netradičních ptáků 
bychom se do budoucna chtěli věnovat více, a 
proto jsme navázali spolupráci se zoo San Diego 
a ptačím parkem v německém Walsrode, kde se 
chovu rajek dlouhodobě věnují a jejichž odbor-
níci nám poskytli mnoho cenných rad, jak k cho-
vu, tak i odchovu těchto ptačích klenotů.

V září jsme dovezli mladého samce sovice 
krahujové (Surnia ulula) ze Zoo Hluboká a doufá-
me, že se v následujícím roce dočkáme od to-
hoto krásného druhu denní sovy odchovu.

Z odchovů stojí za pozornost mládě jeřába pa-
nenského (Anthropoides virgo), či trojice mláďat 
ary ararauny (Ara ararauna).

Přišli jsme o samce labutě koskoroby (Cosco-
roba coscoroba) a v současné době se horlivě 
snažíme o dopárování, bohužel je těchto ptáků v 
Evropě velmi málo, a tak se i přes intenzivní 
snahu nedaří žádného samce k naší samici 
sehnat. 

Petr Haberland
vrchní chovatel

haberland@zoodecin.cz

VAČNATCI

HLODAVCI

25

PTÁCI



rajka královská

Cicinnurus magnificus



Na podzim roku 2018 nám soukromý chovatel 

poskytl do deponace 1.0 rajka královská (Cicinnurus 

regius) a 1.2 rajka spiráloocasá (Cicinnurus magni-

ficus). Jedná se o velmi vzácné druhy ptáků, které v 

celé Evropě chová pouze německý Weltvogelpark 

Walsrode. Touto deponací jsme se tedy stali teprve 

druhou evropskou zoo, která má tyto opeřence ve 

své péči.

Ptáky jsme umístili do našeho průchozího pavi-

lonu Ptačí dům, kde sdílí společný prostor s leskopt-

vemi tříbarvými, holuby chocholatými, majnami Roth-

schildovými, hrdličkami vínorudými a křepelkami ko-

runkatými. Potravu jsme rajkám podávali stejnou ja-

ko ostatním zmíněným ptákům. Nikde v odborné lite-

ratuře se nám totiž nepodařilo dohledat informace o 

chovu rajek v zajetí.

Díky veterinární konferenci konané v Praze se 

však o chovu rajek v naší zoo dozvěděli odborníci z 

americké Zoo San Diego a právě německého ptačího 

parku Walsrode. Po domluvě se přijeli na rajky podí-

vat a poskytli nám spoustu cenných informací a rad, 

jak je chovat. Poradili nám, jaké chyby v chovu od-

stranit a jaké jim zajistit podmínky, aby bylo možné je 

úspěšně rozmnožovat. Za toto jsme byli velmi rádi a 

s kolegy z Weltvogelsparku Walsrode jsme navázali 

vítanou spolupráci.

Krmení rajek jsme dle rad odborníků ihned upra-

vili. Jejich krmná dávka obsahuje Mazuri peletky pro 

plodožravé ptáky, granule BEO pro loskutáky s níz-

kým obsahem železa, nadrobno nakrájenou hrušku, 

jablko, meloun a také borůvky. V době klidu, kdy rajky 

nehnízdí, se jim nesmí podávat mouční červi ani jiný 

hmyz, kvůli ztučnění jater. Tím se jejich život pod-

statně zkracuje. Krmení se podává  2x denně, dopo-

ledne a odpoledne.

V pavilonu Ptačí dům musíme vybudovat dvě sa-

mostatné dvojvoliéry, kam zvlášť umístíme samce a 

samice, tedy odděleně. Jakmile začne samice stavět 

hnízdo, je samec připouštěn předělovací stěnou k 

samici (průletovými okýnky) pouze na páření. Po sne-

sení vajec (rajky královské snáší 1 vejce, rajky spirá-

loocasé 2 vejce) je již samec opět oddělen. Samičce 

se před inkubací vejce začne do krmení přidávat 

hmyz. Je vhodnější krmit cvrčky či sarančaty, pouze v 

krajním případě moučnými červy, čerstvě svlečený-

mi.

Nyní jsme v neustálém kontaktu s kolegy z Welt-

vogelparku Walsrode, předběžně dokonce jednáme o 

výměně jedné naší samičky rajky spiráloocasé za sa-

mičku rajky královské, abychom tak mohli dopárovat 

našeho samotného samce. Pokud chceme dosá-

hnout úspěšného odchovu, je pro nás základním 

úkolem zbudování samostatných voliér uvnitř Ptačí-

ho domu, abychom tak mohli separovat nejen samce 

od samiček, ale také od ostatních ptačích obyvatel v 

pavilonu. Leskoptve a majny jsou totiž vůči rajkám 

agresivní, ničí jejich hnízda a vybírají mláďata.

Roman Řehák
zoolog

zoolog@zoodecin.cz
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PŘEHLED VETERINÁRNÍ ČINNOSTI ZA ROK 2018 Počet 

klinické vyšetření s ošetřením 28

aplikace léčiv 8

vakcinace 49

vakcinace narkotizační puškou individ. 9

vakcinace narkotizační puškou skupin. 3

ošetření v anestezii 3

anestezie narkotizační puškou 5

odběr krve 4

aplikace individuální 11

odběr vzorku 3

koprologické vyšetření trusu 138

individuální odčervení 9

koprologie + kultivace 6

Vemodia vyšetření 2

specializované laboratorní vyšetření 4

ošetření proti ektoparazitům 6

úprava chrupu 6

tuberkulinace 2

úprava paznehtů 2

kastrace samců 2

léčba skupiny 1

ortopedické vyšetření + RTG 1

USG 2

eutanazie 5

pitva 1

dietetické doplňky pro podporu pohybového aparátu 9

dietetické doplňky pro šelmy 6

administrativní činnost 1

veterinární zprávy 4

VETERINÁRNÍ ČINNOST
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Pokus o inseminaci raroha velkého 

An effort to inseminate a saker falcon

Versuch um die künstliche Befrüchtung der Würgfalke



EEP - KOČKA RYBÁŘSKÁ

30

V rámci programu EEP bylo na konci roku 
2018 evidováno 83 jedinců (38.45) ve 33 insti-
tucích, které jsou účastníky programu. Dalších 
13 jedinců (4.9) je dočasně deponováno v 5 ins-
titucích, které sice nejsou členy EAZA a ani EEP 
účastníky, avšak s koordinátorem komunikují a 
zasílají reporty a dbají doporučení. Z tohoto hle-
diska nejsou deponovaní jedinci označeni „lost 
to follow up“, a nadále jsou zahrnuti v EEP stud-
booku. Narodilo se 14 mláďat, z nichž 8 přežilo 
více než 30 dní. Průměrná 30denní úmrtnost 
podle dat v plemenné knize 39%, přičemž úmrt-
nost koťat, která se nedožila více než 30 dní, 
byla v roce 42%. Protože v roce 2017 bylo za-
znamenáno méně odchovů, než bylo plánováno v 
doporučení pro chov pomocí nástroje Reproduc-
tive planning v programu PMx, byla tato doporu-
čení přenesena též do roku 2018, a případné 
změny v doporučení byly řešeny individuálně s 
konkrétními institucemi. Úspěšné odchovy byly 
zaznamenány v těchto institucích: Bekesbrne 
(1.0), Děčín (1.1), Mnichov (1.0), Novosibirsk 
(1.1), Ostrava (1.0) a Rotterdam (0.1).

V roce 2018 byla z programu vyřazena ins-
tituce Coulange, neboť již není členem EAZA. Na-
opak novým účastníkem programu se stala zoo v 
Singapuru a obohatila tak EEP o dalších deset 
jedinců (5.5) kočky rybářské. Mírně se zlepšuje i 
poměr pohlaví jedinců zaznamenaných v progra-
mu EEP.

V roce 2018 byla ustanovena komise (Spe-
cies Committee), jejíž členové jsou:

Anne Fletcher – Tamworth
Briony Smith – Headcorn
Dave Rich – Newquay
Jerome Catinaud – Nesles
Jiří Novák – Ostrava
Johannes Pfleiderer – Duisburg
Lena Bockreiss – Munich
Linn Lagerstrom – Eskilstuna
Neville Buck – Port Lympne
Tiit Maran – Tallin

Jako poradce pro komisi byla zvolena Sam 
Harley – Chester. 

Úkolem komise bude stanovit, zda nadále 
chovat populaci koček rybářských odděleně od 
populace původem ze Srí Lanky, či nikoliv, spolu-
práce na doporučení chovu, připravě příručky k 
chovu (Best Practise Guidelines) a plánu chovu 

(Long Term Management Plan).

Summary:
  At the end of 2018 there were 83 (38,45) 

Fishing Cats in 33 EEP-participant institutions 
and 13 (4.9) in 5 non EEP-participant insti-
tutions. In 2018 14 births were recorded with 8 
surviving kittens (5.3), thus 30 days mortality ra-
te is 42 percent. Successful breeding was recor-
ded at Bekesbrne, Decin, Munich, Novosibirsk, 
Ostrava and Rotterdam.

Singapore became a new programme partici-
pant, Coulange has left the EEP in 2018.

A new EEP Fishing cat Species Committee has 
been established and members are:

Anne Fletcher – Tamworth
Briony Smith – Headcorn
Dave Rich – Newquay
Jerome Catinaud – Nesles
Jiří Novák – Ostrava
Johannes Pfleiderer – Duisburg
Lena Bockreiss – Munich
Linn Lagerstrom – Eskilstuna
Neville Buck – Port Lympne
Tiit Maran – Tallin

Sam Harley as an advisor – Chester

Although Fishing cats from Sri Lanka and from 
mainland appears as one population, the 
decision, if they will be kept separately will be on 
Species Committee.

Next tasks for committe will be to participate 
on breeding recommendations, preparation of 
Best practice guidelines and Long term 
management plan.

Mgr. Tomáš Rus
Koordinátor EEP pro kočky rybářské

vyuka@zoodecin.cz 

EEP FISHING CAT



kočka rybářská

Prionailurus viverrinus



KDYŽ SE ZOO LOUČÍ SE SVÝMI IKONAMI

Tváře děčínské zoo - medvědi grizzly Helga a 
Siegfried - byli už v době, když jsem začala pra-
covat v děčínské zoo jako veterinární lékařka 
(2014), ve velmi pokročilém věku, který dávno 
převyšoval běžný věk přežití tohoto druhu med-
vědů ve volné přírodě. Stáří se nejcitelněji proje-
vovalo na jejich pohybovém aparátu. Trápila je 
pokročilá artróza kloubů a zhoršení stavu 
přicházelo v podstatě s každou změnou počasí. 

Pro zmírnění bolestí jsme do krmení přidávali 
doplňky s MSM. Při zhoršení jsme dávky MSM 
zvýšili. Zkusili jsme i doplňky s boswélii a ďá-
belským drápem. Úpravou krmné dávky jsme se 
snažili předejít tomu, aby zbytečně nepřibírali. 

Bohužel čas je neúprosný a věk nikdo neošá-
lí. V zimně 2017/2018 se samec Siegfried začal 
rapidně zhoršovat. V dubnu se dostal do stavu, 
kdy téměř nebyl schopný stoupnout si na pánev-
ní končetiny. Jen ležel a kálel pod sebe. Nasadi-
la jsem mu Danilon (NSAID pro koně). Na chvíli 
se zlepšil, ale bylo jasné, že je to jen krátkodobé 
zlepšení, a že se bude muset v brzké době při-
stoupit k eutanazii. Rozhodování o ní nebylo 
jednoduché, bylo mu 35 let a téměř tak dlouho žil 
v Děčíně. Nejen pro zaměstnance, ale i návštěv-
níky byl neodmyslitelnou součástí zoo. Ozývaly 
se hlasy, které volaly po jeho záchraně. Bohužel 
stejně tak, jako humánní lékaři, ani my veteriná-
ři, nemáme lék na všechno, ale na rozdíl od na-
šich kolegů, ale máme možnost ukončit trápení, 
když už dosahuje neúnosné míry. Proto jsem 10. 
5. 2018 přistoupila k jeho eutanazii. Siegfried 
odešel klidně a důstojně.

Helga zůstala ve výběhu sama. Vzhledem k 
tomu, že její stav byl jenom o něco lepší, než 

stav samce, rozhodli jsme se rozloučit se s ní 
dříve, než by dospěla do stejně kritického stavu, 
jako Siegfried. Nechtěli jsme jí vystavovat další-
mu zimování, které bývá náročné i pro medvědy 
v lepší fyzické kondici. Proto jsem 6. 11. 2018 
uspala i ji. 

S úhynem samice Helgy chov medvědů 
grizzly v děčínské zoo a potažmo i v celé České 
republice definitivně skončil. Ačkoli zoo v po-
sledních letech ubezpečovala návštěvníky, že 
by ráda v chovu grizzlyů pokračovala a také 
hned po úhynu samce zahájila jednání o dovozu 
nových medvědů grizzly, žádost byla koordiná-
torem zamítnuta. Důvodem tohoto rozhodnutí je 
nízký stav ohrožení grizzlyů ve volné přírodě a 
nutnost podpory chovu ohroženějších druhů. 

Siegfried a Helga přišli do děčínské zoo v ro-
ce 1983 ze Zoo Lipsko, samec jako roční mládě, 
Helga už jako dvouletá. Díky své majestátnosti 
se stali tváří děčínské zoo. V roce 1994 dokonce 
získali čestné místo v logu zoo a vdechli i novou 
tvář informačnímu systému. Helga přivedla na 
svět celkem 5 mláďat.

I když rozhodnutí o eutanazii dlouho viselo ve 
vzduchu a všichni tušili, že jednou přijde, 
odchod medvědů zasáhl celou zoo. Ani já jsem 
se těmito majestátnými zvířaty neloučila s leh-
kým srdcem. Ač se mnou mnozí nesouhlasí, 
myslím, že jsme jim vzdali poslední hold tím, že 
jsme je ušetřili dalšího přežívání v silných bo-
lestech.

MVDr. Lýdia Čačková
externí veterinární lékařka
mvdr.cackova@seznam.cz
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medvěd hnědý grizzly

Ursus arctos horribilis



 Rok 2018 se odehrával ve znamení mnoha 
vynikajících úspěchů a neutuchající přízně laické 
i odborné veřejnosti. Zaznamenali jsme dosud 
absolutně nejvyšší návštěvnost, potěšily nás 
mnohé přírůstky zvířat a budování expozice pro 
chápany středoamerické mexické, které budou 
zajisté velkým tahákem roku následujícího.

Návštěvnost 115.298 osob byla nejvyšší v 
historii děčínské zoo. V prvních třech měsících 
roku 2018 byl počet návštěvníků do jisté míry 
ovlivněn ideálními podmínkami pro návštěvu hor 
a lyžařských středisek. Do naší zahrady se návš-
těvníci ve větším počtu navrátili až po výrazném 

oteplení, které přišlo v dubnu a s ním i 12.882 
osob. Byla překonána tedy i nejvyšší návštěv-
nost tohoto měsíce. Stejné to bylo i v měsíci 
květnu, kdy návštěvnost činila 13.985 osob. A o-
pět se stala historicky nejvyšší květnovou návš-
těvností. Menší propad nastal o letních prázdni-
nách. Ovšem ihned v měsících září až říjen jsme 
zaznamenali zase nejvyšší historickou měsíční 
návštěvnost (8.947 a 7.856). Mírnější pokles 
návštěvníků přinesl závěr roku. Opět se tedy po-
tvrdilo, že růst návštěvnosti nespočívá pouze ve 
zvyšování komfortu, ale záleží hlavně na přízni 
počasí. 
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Graf: Vývoj návštěvnosti zoo v posledních 10 letech

Graf: Srovnání návštěvnosti v letech dle měsíců
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ČINNOST CENTRA NÁVŠTĚVNICKÝCH SLUŽEB

AKCE POŘÁDANÉ PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST

DATUM NÁZEV AKCE ÚČAST SPOLUPRÁCE / SPONZOŘI POPIS AKCE

1. 1. 2018 VSTUP DO ZOO ZDARMA 700 odhad

31. 1. 2018 ZOOOLYMPIÁDA 30 MIKOV s.r.o., Valdemar Grešík - Natura
 s.r.o., INO

Vyhlášení tříkolové soutěže pro starší školní věk.

3. 2. 2018 MASOPUST 508 Statutární město Děčín,
 DDM Děčín, Restaurace a

 Apartmány U růžové zahrady, 
Vinotéka Děčín, TianDe 

Valdemar Grešík - Natura, s.r.o., 
Tupperware, INO, Hostel Děčín,

 Restaurace Latrínka, Rabina s.r.o., 
ShŠ Exitus in Dubio, Cukrárna a pekařství

 Jindra, Pekařství Hefi, SŠŘaS Děčín

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.

10. 2. - 18. 2. 2018 JARNÍ PRÁZDNINY 1.106 Dům tisku, Aquapark Děčín, 
Oriflame - Alena Šotolová

Fotosoutěž pro širokou veřejnost, hlasování probíhalo 
na facebooku. Na akci Pastýřská 50 se 

předaly ceny výhercům.

3. 3. 2018
SVĚTOVÝ DEN 

DIVOKÉ PŘÍRODY
NP České Švýcarsko

V rámci Světového dne divoké přírody vyhlásila zoo soutěž 
ve výrobě ptačích budek a krmítek. Akce byla také 

součástí aktivit kampaně EAZA Silent Forest.

17. 3. 2018 PASTÝŘSKÁ 50 74 Konkordia Děčín Sportovní odpoledne na běžkách bez sněhu 
v retro stylu. 

24. 3. 2018 ZAHÁJENÍ TURISTICKÉ SEZÓNY 467 Statutární město Děčín Společná akce organizací v Děčíně k otevření sezóny.
 Děčínská zoo se připojila 50% slevou na vstupném.

1. 4. 2018 MEZINÁRODNÍ DEN PTACTVA 480
Sleva na vstupném 50% pro návštěvníky 

s ptačím příjmením. Rozdávání letáků s návodem 
na výrobu hnízdící budky. 

21. 4. 2018 STARTUJEME! 1.075 EAZA Silent Forest Campaign Akce k zahájení 69. návštěvnické sezóny plná novinek,
 vyhodnocení soutěže ve výrobě ptačích budek a krmítek,

 představení nové kampaně EAZA.

1. 5. 2018 MAYDAY 819 UCSZOO, Angel of Death - Escape game Společná akce UCSZOO. Stanovištní soutěž 
pro návštěvníky. Předání cen proběhlo na akci 12. května.

12. 5. 2018 DĚTSKÁ ZOO 742 Cyklopůjčovna Děčín Oslava Dne dětí. Hostem odpoledne byl Jakub Ouvín 
a Luděk Coufal, kteří předvedli spoustu triků na kolech.

V amfiteátru probíhaly aktivity v rámci kampaně 
EAZA Silent Forest. 

23. 5. 2018 SVĚTOVÝ DEN ŽELV 106 www.morskezelvy.cz Informační stánek v zoo, kde se návštěvníci dozvěděli 
vše o želvách, otevření nové expozice pro želvy. 

Večer proběhla přednáška Hany Svobodové 
v Městské knihovně Děčín.

1. 6. 2018 NOC SNŮ 394 Akci podpořil Ústecký kraj, Rabina s.r.o.,
 Silisan spol. s r.o., MAR-MAT CZ s.r.o.,

 Lengau s.r.o., Inpeko a.s., 
He a Fi pekařství, Dům tisku, 
Cukrárna Expres, ZUŠ Děčín, 

ZŠ Slovanka Česká Lípa, SLŠ Šluknov, 
HC Děčín, DDM Děčín, 

1. koedukovaný oddíl Stopa, ČPZP

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

 nezapomenutelný večer, kdy mohli přírodu vnímat 
všemi smysly.

 

2. - 3. 6. 2018 ZOO DĚTEM 1.405 Vstup pro děti za symbolických 10 korun jako dárek 
k Mezinárodnímu dni dětí.

29. 6. - 1. 7. 2018 HURÁ PRÁZDNINY! 2.089 Jedničkáři do zoo zdarma.

13. 7. 2018 VEČERNÍ PROHLÍDKA PRO DĚTI 19 Prohlídka zoo s hrami pro děti po zavírací době. 
Omezená kapacita, pouze pro objednané.

13. 7. 2018 VEČERNÍ PROHLÍDKA 25 Prohlídka zoo s odborným komentářem. 
Omezená kapacita, pouze pro objednané.

20. 7. 2018 NOC V ZOO 15 Hasičský záchranný sbor 
Ústeckého kraje

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

23. - 27. 7. 2018 PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 25 Jiří Hommer, MAR-MAT CZ s.r.o. Celotáborová hra: Noemova archa.

27. 7. 2018 NOC V ZOO 16 Hasičský záchranný sbor 
Ústeckého kraje

Akce pro děti školního věku s přespáním v zoo 
a s doprovodným programem. 
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AKCE POŘÁDANÉ PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST

DATUM NÁZEV AKCE ÚČAST SPOLUPRÁCE / SPONZOŘI POPIS AKCE

10. 8. 2018 VEČERNÍ PROHLÍDKA PRO DĚTI 24 Prohlídka zoo s hrami pro děti po zavírací době. 
Omezená kapacita, pouze pro objednané.

10. 8. 2018 VEČERNÍ PROHLÍDKA 27 Prohlídka zoo s odborným komentářem.
Omezená kapacita, pouze pro objednané.

18. 8. 2018 DEN PROTI PALMOVÉMU OLEJI 815 UCSZOO, Občerstvení Bamburger
Stanovištní soutěž o palmě olejné, jejím pěstování,

 důvodech pro/proti jejímu zpracování. Soutěž doplněna 
o informace z oblasti této problematiky. 

25. 8. 2018 NA DIVOKÉM ZÁPADĚ 659 Najděte svůj zlatý poklad! Akce ke konci prázdnin v duchu
 divokého západu. Příchozí dítě obdrželo soutěžní kartičku 

a cestou plnilo úkoly mezi kovboji a indiány. 
Na vše dohlížel šerif, který i vydával poklad.

15. 9. 2018 DEN ADOPTIVNÍCH RODIČŮ 67 Agrokomplex spol. s r.o., 
MAR-MAT CZ 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.

1. - 7. 10. 2018 TÝDEN (NEJEN) PRO SENIORY 2.282 Statutární město Děčín - KPSS Pro seniory 65+ pouze symbolické vstupné 10 Kč, 
v rámci akce Zvířecí párty – proběhla prohlídka zoo 

s průvodcem zdarma. 
V tomto týdnu si mohli senioři navíc vyslechnout 

i přednášku a navštívit akci Zvířecí párty.

6. 10. 2018 ZVÍŘECÍ PÁRTY 759 UCSZOO, Magistrát Děčín, 
CHKO Labské pískovce, 
CHKO České středohoří, 

Městský útulek pro toulavá zvířata Děčín

Společná akce UCSZOO. V rámci Týdne (nejen) pro seniory 
– zdarma komentovaná prohlídka zoo pro seniory 65+.
 Během akce v amfiteátru se hrály pohádky: Mrkvomen 

a Vlk a ovce běží z kopce. Představily se organizace pracující 
se zvířaty a přírodou. Při vstupu do zoo mohli návštěvníci
 soutěžit o pokladničku zoo v soutěži Cesta kolem světa 
za 80 minut. Na soutěž navazovaly aktivity na relaxační
 louce. Děti si mohly vykartáčovat koně, osla, pohladit
 slepici, husu. Největší zážitek měli návštěvníci u vlků, 

kde se mohli fotit s vycpaným vlkem a podívat 
se na mimořádné krmení vlků.

20. 10. 2018 DEN STROMŮ 622 Otevření stezky stromů v děčínské zoo pro veřejnost. 
Po zoo označeny na dvě desítky stromů a keřů + 4 speciální
 porovnávací stanoviště s upozorněním na jedovaté rostliny.

V rámci této aktivity zoo vydala i leporelo s dřevinami.

27. - 30. 10. 2018 PODZIMNÍ PRÁZDNINY 995 Stanovištní soutěž pro děti na téma odpady.

3. 11. 2018 STRAŠIDELNÁ ZOO 1.449 Tradiční podvečer se strašidly a dloubáním dýní, 
zakončený lampionovým průvodem. Letošním ústředním

motivem byl film Harry Potter.

1. 12. 2018 ČERTOVSKÝ REJ 346 Silisan spol. s r.o., Chocoland, 
Rabina s.r.o., MAR-MAT CZ s.r.o.,

 Valdemar Grešík - Natura

Akce byla obdobou Mikulášské nadílky. 
Děti vstoupily do pekla, kde plnily úkoly čertovského

 řemesla. Za splnění dostaly nejen mikulášský balíček, 
ale také buřt, který si mohly opéct na pekelném ohni.

24. 12. 2018 VSTUP DO ZOO ZDARMA 900 odhad

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

DATUM NÁZEV AKCE ÚČAST PŘEDNÁŠEJÍCÍ

4. 1. 2018 ARMÉNIE 51 Pavel Houser a Ondra Zrna

1. 2. 2018 MEGETI - ZTRACENÁ VLČICE 21 Ozvěny ekofilmu

1. 3. 2018 PŮL ROKU V JIŽNÍ AMERICE 45 Jiří Kašpar

5. 4. 2018 MŮJ ŽIVOT SE PSY 20 Dagmar Nešněrová

23. 5. 2018 OCHRANÁŘEM NEJEN NA BORNEU 21 Hana Svobodová

4. 10. 2018 RUSKO - ZNÁMÉ I NEZNÁMÉ 57 Simova a Klára Vrabcovy a Libuše Davidová

1. 11. 2018 JAPONSKO 68 Tomáš Šulc

6. 12. 2018 ČESKÝ BANÁT A JAPONSKÝ ZEN 35 Ondřej Landa

2
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PREZENTACE MIMO AREÁL ZOO

AKCE POŘADATEL POPIS

Jeden kraj tři různé zoo
Zoo Děčín, Zoo Ústí nad Labem, Zoopark 

Chomutov, Ústecký kraj
Společná propagace tří zoo v kraji formou zvýhodněné vstupenky.

S Koubasketem za pohádkou Koubasket Prezentace zoo s kontaktními zvířaty 
a rozdávání informačních materiálů.

Den Země CHKO Labské pískovce Prezentace zoo s kontaktními zvířaty a rozdávání informačních 
materiálů, doplněné o soutěže v rámci kampaně EAZA.

Mladé Labe DDM Děčín Prezentace zoo s kontaktními zvířaty 
a rozdávání informačních materiálů.

Dětský den plný her DDM Děčín - Florbalový klub Prezentace zoo s kontaktními zvířaty 
a rozdávání informačních materiálů.

Dětský den DDM Děčín - Březiny Prezentace zoo s kontaktními zvířaty 
a rozdávání informačních materiálů.

Dětský den v nemocnici Krajská zdravotní a.s. Prezentace zoo s kontaktními zvířaty 
a rozdávání informačních materiálů, soutěže.

Rozloučení s předškoláky MŠ Riegrova, Děčín 2
Prezentace zoo s kontaktními zvířaty 

a rozdávání informačních materiálů, soutěže.

Rockfest Růžová u Děčína pro Johanku Rockfest Růžová Prezentace zoo s kontaktními zvířaty, soutěže.

Koruna pro zoo DDM Rumburk Prezentace zoo s kontaktními zvířaty jako poděkování 
za adopci medvědů grizzly.

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

Skřítkiáda MC Rákosníček Prezentace zoo s kontaktními zvířaty, soutěže.

Výstava - Jak zoo pomáhají Zoo Liberec, UCSZOO, 
Městská knihovna Děčín

Výstava o vzdělávání, výzkumu, záchranářských projektech 
českých a slovenských zoo.

AKTIVITY NA PROPAGACI ZOO

POPIS AKTIVITY UMÍSTĚNÍ POPIS AKTIVITY UMÍSTĚNÍ

Haleja s.r.o. TOP 50 – distribuce letáků Zámeček „Nebíčko” umístění stojanů s letáky

CCBC Partnerství 2018 Zlaté stránky (Mediatel) inzerce

Děčínská sportovní, p. o. 
- plavecký areál 

umístění stojanů s letáky zoo Zpravodaj (děčínský čtrnáctideník) informace o dění v zoo

Zpravodaj Enter měsíční přehled akcí Zámek Děčín - informační centum umístění stojanů s letáky zoo

EUROCARD s. r. o., Praha propagační vizitky do infocenter Živé firmy registrace na internetovém portálu

Pivovar OC umístění stojanů s letáky zoo Bannery zoo Zimní stadion Děčín, BK Armex Děčín, Babylon 
Liberec, Ústecká ulice – objekt Kabelovny, Tyršova 
ulice – parkoviště, Tyršova ulice – zastávka – pouze na 
akci Masopust, areál restaurace Pastýřská stěna, 
Sportovní areál Jedlová, oplocení DDM Teplická Děčín 
2x

Reklamní cedule Pastýřská stěna - výstup u via ferraty

VLTAVA-LABE-MEDIA 
- Deníky ústeckého kraje

inzerce ve vánoční příloze

Výlep letáků na sloupech osvětlení apod. / bus Voucher místní hotely mohou nabízet svým hostům zvýhodněné 
rodinné poukazy

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 2018. 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. mag-
netky, kšiltovky, samolepky, omalovánky, psací sady, pokladničky, stolní kalendář, apod.

Ing. Dagmar Floriánová
vedoucí Centra návštěvnických služeb

marketing/akce pro veřejnost/
sponzoři/adopce
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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 
adoptovat. Adoptivní rodič se tak určitou finanční 
částkou spolupodílí na chovu vybraného zvířete a jeho 
peníze pomáhají zkvalitnit život tohoto tvora v 
expozici.

Podpisem adopční smlouvy tak adoptivní rodič zís-
ká nejen dobrý pocit, ale i adopční listinu, drobný dá-
rek, a hlavně své jméno u adoptovaného druhu zvíře-
te. Mimo jiné též získá jeden volný vstup do zoo, aby 
mohl „svého svěřence“ navštívit. Dále je uveden na 
internetových stránkách a je zván na Den adoptivních 
rodičů a přátel zoo. 

Nejčastěji adoptované druhy zvířat v roce 2018 by-
ly: želva nádherná (5x), kotul veverovitý (5x), mrave-
nečník velký (3x), papoušek vlnkovaný (3x), kalous u-
šatý (3x), kvakoš noční (3x), psoun prériový (3x) a ta-
pír jihoamerický (3x). Jako tradičně žádného sponzora 
neměli například lemur vari červený, mangabej černý, 
zebu, takin indický či koza šrouborohá. 

V roce 2018 bylo sepsáno 116 adopčních smluv. 
Celková částka za adopci činila 251.548,02 Kč 
(haléře jsou způsobeny zahraniční platbou na účet). 
Do přehledu adopcí pro rok 2018 jsou započítány 

pouze adopce, které byly v daném roce uhrazeny. 
Nejvíce peněz, dá-li se to takto říci, obdržela již 

tradičně tato zvířata: mravenečník velký (18.150 Kč – 
Labuta s.r.o.), medvěd grizzly (17.554 Kč - „Rumbur-
ské děti“), a kotul veverovitý (13.396 Kč – ZŠ Komen-
ského náměstí, Děčín). Minimální částka 1.000 Kč 
byla uhrazena celkem 48krát.

Jako poděkování zveme též adoptivní rodiče na 
setkání s „jejich“ zvířaty a se zaměstnanci zoo. Kaž-
doroční setkání se stala již dobrou tradicí. Ani rok 
2018 tento zvyk tedy neporušil a 15. září jsme se 
setkali v areálu děčínské zoo již po dvacáté sedmé. 
Tentokrát jsme přivítali 67 adoptivních rodičů či přátel 
zoo. Během připraveného programu si mohli prohlíd-
nout areál a seznámit se s novinkami z úst ředitelky 
zoo, zoologa a vrchního chovatele.

Ing. Dagmar Floriánová
vedoucí Centra návštěvnických služeb

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

PŘEHLED FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z ADOPCÍ ZA POSLEDNÍCH 10 LET

ROK ČÁSTKA (v tis. Kč) POČET UZAVŘENÝCH SMLUV 

2009 247 125

2010 250 148

2011 237 111

2012 288 120

2013 258 138

2014 324 121

2015 255 121

2016 257 130

2017 256 121

2018 252 116

ADOPCE
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PŘEHLED ADOPTIVNÍCH RODIČŮ V ROCE 2018

ADOPTIVNÍ RODIČ ADOPTOVANÉ ZVÍŘE ČÁSTKA V KČ

10.001 - 20.000 Kč

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

RUMBURSKÉ DĚTI, Rumburk medvěd hnědý grizzly 17.554,00 Kč

ZŠ Komenského nám., Děčín 1 kotul veverovitý 13.396,00 Kč

Stanislav Daniš, Roudnice nad Labem
výr velký, včelojed lesní, slípka zelenonohá, bažant 
Hamiltonův, kalous ušatý, majna Rotschildova

12.500,00 Kč

5.001 - 10.000 Kč

KABELOVNA Děčín Podmokly, s.r.o., Děčín 5 kapybara vodní 9.000,00 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

Gerd Ahnert, Pirna urson kanadský 6.795,80 Kč

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

3.001 - 5.000 Kč

Petr Jetel. Děčín 2 ovce kamerunská 4.600,00 Kč

Thoralf Böser, Drážďany psoun prériový 4.574,79 Kč

Marie Juhnová - Hotel Formule, Děčín 6 mýval severní 4.200,00 Kč

Klárka Antoňová, Česká Kamenice tapír jihoamerický 3.200,00 Kč

Jana Krupa a Dieter Wünsche, Pirna kvakoš noční 2x 3.009,36 Kč

2.001 - 3.000 Kč

Dagmar Brožová, Děčín 9 kočka divoká 3.000,00 Kč

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

Eurex ship s.r.o. - Alexandr Dudek, Děčín výr velký 3.000,00 Kč

Žáci ze ZŠ Generála Svobody, Nový Bor kotul veverovitý 2.631,00 Kč

Tomáš Kraus, Žatec ježík hnědý 2.600,00 Kč

Žáci ze ZŠ a MŠ Dobkovice kotul veverovitý 2.600,00 Kč

Petra a Václav Drozdovi, Děčín 8 drozd východní, papoušek vlnkovaný 2.500,00 Kč

Klub českých turistů, Krásná Lípa čáp černý 2.500,00 Kč

MVDr. Lýdia Čačková tapír jihoamerický 2.500,00 Kč

Dr. Barbara Schulze, Dresden - Pappritz lama alpaka 2.012,63 Kč

1.001 - 2.000 Kč

Sbor dobrovolných hasičů, Krásná Lípa papoušek vlnkovaný, želva nádherná 2.000,00 Kč

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

Karolína a Vilém Kebrtovi, Děčín 2 agama kočinčinská 2.000,00 Kč

Kooperativa pojišťovna a.s., Kancelář Děčín bazilišek pruhovaný 2.000,00 Kč

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

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

Rodina Bojanova, Horní Libchava jaguarundi 2.000,00 Kč

† Božena Dolejší, Děčín kachnička mandarínská 2.000,00 Kč

Dušan Erban, Ústí nad Labem kapybara vodní 2.000,00 Kč
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PŘEHLED ADOPTIVNÍCH RODIČŮ V ROCE 2018

ADOPTIVNÍ RODIČ ADOPTOVANÉ ZVÍŘE ČÁSTKA V KČ

1.001 - 2.000 Kč

Milada Rejmanová, Děčín 2 korunáč Sclaterův 2.000,00 Kč

Třída Zajíčků, MŠ p.o., Doksy mravenečník velký 2.000,00 Kč

Rodina Vrábelova, Děčín 2 sýček obecný 2.000,00 Kč

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

Janička Klaubenschalková, Libouchec volavka popelavá 2.000,00 Kč

Ada Májová, Praha 6 banánovec obecný 2.000,00 Kč

Barbara Niklas, Dresden čáp černý 1.785,83 Kč

Žáci ze ZŠ Horní Beřkovice kakadu žlutolící sumbský 1.600,00 Kč

Dana a Milan Skalských, Děčín 32 sova pálená 1.600,00 Kč

Rodina Granátova, Děčín 32 sova pálená 1.600,00 Kč

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

Nina Blavková, Děčín 9 sovice sněžná 1.600,00 Kč

Martin Rosulek, Děčín berneška kanadská malá 1.500,00 Kč

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

Lucie Lepilová, Děčín 2 hutie kubánská 1.500,00 Kč

PRVNÍ ULIČNÍ VÝBOR POD KAPLÍ, Děčín 6 kalous ušatý 1.500,00 Kč

Rudolf Seidl, Rumburk kvakoš noční 1.500,00 Kč

Hynek Tajovský, Praha 4 liška obecná 1.500,00 Kč

Ondra Sladkovský a Aleš Švajka, Děčín 32 makak chocholatý 1.500,00 Kč

Mgr. Alena Houdková, Ústí nad Labem mlok skvrnitý 1.500,00 Kč

Zdeněk Babor, Šumperk puštík obecný 1.500,00 Kč

Ingeborg Knöckel, Moritzburg majna Rothschildova 1.483,25 Kč

Žáci z MŠ K. H. Borovského, Děčín makak chocholatý 1.300,00 Kč

Rüdiger Ahlswede, Pirna želva nádherná 1.255,36 Kč

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

Rodina Fraňkova, Česká Kamenice želva nádherná 1.200,00 Kč

Jiří Kalous, Jílové u Děčína kalous ušatý 1.100,00 Kč

1.000 Kč nebo minimální adopce

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

Amálka Martinů a Jeník a Péťa Voldřichovi, Tisá a Rumburk gekončík noční 1.000,00 Kč

Joachim Max Petzold, Terezín holub chocholatý 1000,00 Kč

BROCHIER s.r.o., Praha 10 ještěrka obecná 1.000,00 Kč

Olga Kopáčová, Praha 4 ještěrka obecná 1.000,00 Kč

Gabriela Říhová, Nehvizdy kapybara vodní 1.000,00 Kč

Miloš Hamáček, Frýdlant klokan rudokrký 1.000,00 Kč

Petr Krejčiřík, Děčín 6 kočka rybářská 1.000,00 Kč

Třída 5.B, ZŠ a MŠ Školní, Děčín 6 korela chocholatá 1.000,00 Kč

Václav a Jiřina Růžičkovi, Jedlka korela chocholatá 1.000,00 Kč
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PŘEHLED ADOPTIVNÍCH RODIČŮ V ROCE 2018

ADOPTIVNÍ RODIČ ADOPTOVANÉ ZVÍŘE ČÁSTKA V KČ

1.000 nebo minimální adopce 

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

Lukáš Hochwalder, Děčín 2 kotul veverovitý 1.000,00 Kč

Občanské sdružení KLIK - a přijďte k nám, Doksy krkavec velký 2.000,00 Kč

Rodina Bendova, Děčín 3 kvakoš noční 1.000,00 Kč

Zuzana, Miroslav, Martin a Lukáš Březinovi, Česká Lípa levhart obláčkový 1.000,00 Kč

Dana Hradilová, Beroun liška obecná 1.000,00 Kč

Jakub Secký, Velké Březno margay 1.000,00 Kč

Lucie Čekalová, Arnoltice margay 1.000,00 Kč

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

ThDr. Martin  Marek Krupica, Th.D., Litoměřice mlok skvrnitý 1.000,00 Kč

Jan Balcar, Děčín 2 mravenečník velký 1.000,00 Kč

Martin Čekal, Arnoltice mýval severní 1.000,00 Kč

Žaneta Hamáčková, Frýdlant nutrie 1.000,00 Kč

Děti z MŠ Riegrova, Děčín 2 osel domácí 1.000,00 Kč

Pavel Šíma, Mimoň osel domácí 1.000,00 Kč

Petr Vacek, Česká Lípa outloň malý 1.000,00 Kč

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

Miroslav Kužel, Děčín prase göttingenské 1.000,00 Kč

Barbora Kočová, Jílové psoun prériový 1.000,00 Kč

Jiřina Růžičková, Jedlka psoun prériový 1.000,00 Kč

Žáci ze ZŠ U Nemocnice, Rumburk puštík bělavý 1.000,00 Kč

Lenka Secká, Velké Březno puštík obecný 1.000,00 Kč

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

Manželé Puffovi, Děčín 2 sklípkan Herkules 1.000,00 Kč

Daniel Štercl, Ústí nad Labem sovice sněžná 1.000,00 Kč

Mgr. Vladimír Šamša, Jiříkov sýček obecný 1.000,00 Kč

Naďa Kočová, Jílové tapír jihoamerický 1.000,00 Kč

Matouš Slatinský, Děčín timálie čínská 1.000,00 Kč

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

Marie Kadlečková, Děčín 27 želva annámská 1.000,00 Kč

Pavlína Hašková, Děčín 1 želva nádherná 1.000,00 Kč

Rodina Jakubcova, Šluknov želva nádherná 1.000,00 Kč

jiná forma podpory zvířat 

Silisan, spol s r.o., Děčín 5 vydra říční 45.000,00 Kč

Tastit s.r.o., Děčín 5 vydra říční 9.000,00 Kč

DeNas Děčín s.r.o., Děčín 9 klokan rudokrký 7.000,00 Kč

TERMO DĚČÍN a.s., Děčín 1 sokol stěhovavý 3.000,00 Kč
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mangusta liščí

Cynictis penicillata



makak chocholatý

Macaca nigra nigra
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Statutární město Děčín

Ministerstvo životního prostředí ČR

Ústecký kraj

1. Koedukovaný oddíl Stopa

Agrokomplex spol. s r.o.

Angel of Death – Escape game

Aquapark Děčín

BK Armex Děčín

Cukrárna Expres Děčín

Cukrárna a pekárna Jindra Děčín

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Český červený kříž

DDM Děčín

Dobrovolníci

Dům tisku Ústí nad Labem

Ekofilm

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje – Děčín

HC Děčín

He-Fi Pekařství

Hostel Děčín

CHKO Labské pískovce

CHKO České Středohoří

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

MIKOV s.r.o.

Milan Figedi

NP České Švýcarsko

Oriflame – Alena Šotolová

Rabina s.r.o.

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

TianDe a Tupperware – Simona Vrabcová

Vinotéka Děčín + Zdravá sámoška

Valdemar Grešík – Natura s.r.o. Děčín

www.morskezelvy.cz - Hana Svobodová

ZŠ Slovanka, Česká Lípa

ZUŠ Děčín

poskytnutí příspěvku na provozování zoo

poskytnutí příspěvku na provozování zoo

poskytnutí příspěvku z Fondu Ústeckého kraje

spolupráce při akcích

poskytnutí zboží na akce

spolupráce při akcích

spolupráce při akcích

spolupráce při akcích

Noc snů – dodání zboží zdarma

dodání zboží na akce jen za výrobní náklady

spolupráce při akcích

spolupráce při akcích

spolupráce při akcích

spolupráce při akcích

spolupráce při akcích

zapůjčení filmů zdarma v rámci akce EkoKino-Ozvěny Ekofilmu

zápůjčka vojenského stanu zdarma

spolupráce při akcích

Noc snů – dodání zboží za výrobní náklady

spolupráce při akcích

spolupráce při akcích

spolupráce při akcích

spolupráce při akcích

spolupráce při akcích

spolupráce při akcích

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

dodání cen do soutěží

vstřícnost při výlepu plakátů

spolupráce při akcích

dodání cen do soutěží

spolupráce při akcích

spolupráce při akcích

spolupráce při akcích

spolupráce při akcích

spolupráce při akcích

spolupráce při akcích

ukázky sokolnictví během akcí

dodání cen do soutěží a spolupráce při akcích

spolupráce při akcích

dodání cen do soutěží a podpora při rekonstrukcích expozic

přednáška a spolupráce při akcích

spolupráce při akcích

malování na obličej při akcích
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Charitativní akce Noc snů.
Finalisté ZooOlympiády

Finalists for the ZooOlympics competition

Finalisten des Wettbewerbs ZooOlympiade



Nabídkou a realizacemi výukově-zážitkových 

programů plnila ZooŠkola i v roce 2018 svou hlavní 

úlohu. Tou je především environmentální výchova a 

vzdělávání. ZooŠkola je v tomto ohledu partnerem 

mateřských, základních i středních škol při výuce, 

protože výukové programy navazují na školní vzdě-

lávání, případně výuku rozšiřují. Je ale také cílem nej-

různějších výletů za zážitkem a poznáním.

ZooŠkola nabízí své programy na objednávku ce-

loročně v pracovní dny. Víkendovým návštěvníkům 

jsou k dispozici pracovní listy ZooŠkoly na různá té-

mata. Při realizaci programů využívá ZooŠkola učeb-

nu v hlavní budově zoo. Učebna je velmi dobře tech-

nicky vybavena, kromě jiného také interaktivní tabulí. 

Dalšími krytými prostorami, kde mohou probíhat 

některé výukově-zážitkové programy, je klubová míst-

nost v odloučené Expozici Rajské ostrovy. Programy 

se uskutečňují také přímo ve venkovním areálu Zoo 

Děčín a od loňského roku má ZooŠkola k dispozici i 

učebnu v přírodě. Lektoři ZooŠkoly také pečují o 

několik kontaktních zvířat, jako např. morče domácí, 

či užovka červená, která jsou součástí některých 

programů, a žáci tak mohou přijít do užšího kontaktu 

přímo s živým zvířetem.

Návštěvnost ZooŠkoly se po dlouhá léta drží na 

podobných hodnotách. V roce 2018 to bylo číslo 

3635, které zahrnuje především školáky, a to jak z 

místních škol, tak ze vzdálenějších koutů naší vlasti. 

Opakovaně ZooŠkola realizuje i programy pro 

zahraniční žáky a studenty, především z Německa. 

Součet všech institucí, které služeb ZooŠkoly v roce 

2018 využily je 82. Uskutečnilo se 121 programů ze 

stálé nabídky. 

Z programů, které jsou ve stálé nabídce a jsou 

tedy nabízeny celoročně, byl v roce 2018 největší 

zájem o tyto: 

Rekordmani světa zvířat. Zde se děti seznamují s 

výjimečnými zvířaty Zoo Děčín a způsobem jejich 

života. Poznají tak např. největší kočkovitou šelmu 

Evropy nebo největší zvíře z řádu hlodavců a další. 

Kromě zajímavých zvířecích zástupců děčínské zoo 

program zmiňuje i další rekordmany ze světa zvířat. 

Své poznatky si děti zaznamenávají do pracovních 

listů. O zvířecí rekordy se v roce 2018 zajímalo 12 

skupin.

Na lovu s rysy a vlky. Děti při programu porovná-

vají vědomosti a síly ve dvou týmových skupinách, ja-

ko rysové a vlci.  Při soutěžení se dozvídají zajíma-

vosti ze života těchto dvou šelem, ale i dalších zvířat. 

Také poznávají přírodniny a nechybí ani ukázka 

kontakt-ního zvířete. Program se uskutečnil 12x.

Domácí zvířata v zoo. Jedná se o pohádkový 

příběh, při kterém se děti seznámí se zástupci domá-

cích, ale i dalších zvířat v zoo. Děti svou aktivitou mají 

za úkol vysvobodit princeznu a prince ze zakletí. 

Přijdou do kontaktu s vybranými druhy živých zvířat, 

dozvědí se o významu domácích zvířat pro člověka a 

poznávají přírodniny. O Domácí zvířata v zoo projevilo 

v roce 2018 zájem 11 tříd.

S oslíkem za zvířátky. Určeno pro mateřské školy. 

Děti se vydají na procházku po části zoo, dozvědí se 

bližší informace o některých zvířatech zoo, plní různé 

úkoly týkající se zvířat a poznávají přírodniny.  Celou 

dobu je po zoo provází kromě lektora i živý oslík. 

Procházku a program s oslíkem využilo 11 skupin. 

Zvířata v náručí. Program je zaměřen na získání 

pozitivních zážitků prostřednictvím kontaktu se živý-

mi zvířaty, např. morče, had, králík, ještěr. Klienti mo-

hou také pracovat s obrázky a zvukovými nahráv-

kami. V roce 2018 se uskutečnil 11x, a to z velké 

části jako program výjezdní, v různých zařízeních pro 

seniory nebo zdravotně znevýhodněné.

Velké číslo udává také počet realizací nabídky 

Prohlídka s průvodcem, a to 14. V tomto souhrnu 

jsou započítány prohlídky s průvodcem běžné, ty v 

areálu zoo – Pastýřská stěna, i ty v Expozici Rajské 

ostrovy; dále prohlídky s průvodcem speciální, to 

jsou prohlídky večerní a dětské, a pak také prohlídky 

s průvodcem v rámci různých akcí, např. prohlídky 

zoo určené pro seniory.

Dalšími programy ve stálé nabídce ZooŠkoly Zoo 

Děčín v roce 2018 byly: Vyprávění žabího prince, Zví-

řata a jejich mláďata, Stopy zvířat, Ptačí stezka, Eko-

logie, Mezi vlky, Putování po Národním parku České 

Švýcarsko, Patenty a vynálezy přírody, Ohrožená zví-

řata, Světem obojživelníků, Abeceda zvířat, Světem 

zvířat s oslíkem.

Kromě již zmíněných stálých programů, nabízela 

ZooŠkola i programy mimořádné. Ty byly v nabídce 

vždy jen po omezenou dobu. Celkový počet realizací 

programů řazených do tzv. mimořádné nabídky je 31. 

Mimořádně byly v roce 2018 nabízeny tyto programy 

a aktivity:

EkoKino – ozvěny Ekofilmu. Jedná se o ohlédnutí 

za mezinárodním festivalem Ekofilm, který je nej-

starším mezinárodním filmovým festivalem s tema-

tikou životního prostředí v Evropě. Jeho kořeny spa-

dají až do roku 1974, , kdy vznikl odtržením od festi-
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valu Techfilm.  Od roku 1991 je jeho hlavním pořada-

telem Ministerstvo životního prostředí. V Expozici 

Rajské ostrovy byly pro školy i jiné skupiny v nabídce 

filmy z 43. ročníku tohoto festivalu. Vítězný snímek – 

Megeti, ztracená vlčice, byl pak nabídnut široké ve-

řejnosti, a to ve spolupráci s Městskou knihovnou 

Děčín, a promítnut právě v sále knihovny v centru 

města. EkoKino proběhlo v únoru 2018 a zájem o ně 

projevilo 58 osob.

TýDen Země – aktivita, kterou řada škol využívá při 

svých projektových dnech u příležitosti Dne Země. 

Základní a střední školy mohly za zvýhodněných 

podmínek využít programy ZooŠkoly, a mateřské 

školy měly zvýhodněné vstupné na prohlídku zoo. Za 

jeden dubnový týden se zúčastnilo 417 dětí.

Hurá ZooŠkola – program Ježek na dlani. Tento 

program se při svém uvedení v roce 2013 setkal s 

obrovským zájmem, a proto ho ZooŠkola zařadila 

opakovaně do své nabídky i v září 2018. Program je 

určen pro předškoláky z mateřských škol a pro mlad-

ší žáky ze škol základních. Děti se dozvědí obecné 

informace o ježkovi, ale také o jeho ohrožení a možné 

správné pomoci ze strany člověka. Při tomto pro-

gramu je lákavá i tvořivá činnost dětí – výroba spole-

čného díla – ježka z papíru. Mimochodem, ZooŠkola 

Zoo Děčín touto cestou recyklovala značné množství 

odpadu, a to obalového materiálu – kartonu. Tento 

program během září 2018 navštívilo 509 dětí.

TýDen bílé hole - Aktivita umožňující vnímání 

přírody bez použití jednoho ze základních smyslů – 

zraku. Účastníci vnímají přírodu, sluchem, hmatem, 

využívá se i chuť. Nabídka byla cílena na školy i 

širokou veřejnost a samozřejmě také přímo na osoby 

s postižením zraku. Uskutečnilo se v říjnu. Účast byla 

ovlivněna nepřízní počasí, zájem vyzkoušet si vnímá-

ní přírody beze zraku projevilo 8 osob.

Prales na talíři. Mimořádně zařazený program, v 

nabídce ve vybraných dnech v měsíci listopad. Žáci 

při programu poznávají dopady pěstování palmy olej-

né na ekosystém deštného tropického lesa. Program 

je přivádí k zamyšlení nad možnostmi řešení tohoto 

globálního problému vzhledem ke svému spotřebitel-

skému způsobu života. Tento program byl zařazen do 

nabídky ZooŠkoly Zoo Děčín na základě projektu 

Vzdělávání zoopedagogů, jehož se lektoři ZooŠkoly v 

několika minulých letech aktivně účastnili, a na 

kterém se podílela Zoo Liberec se svým Střediskem 

ekologické výchovy Divizna. Nabídky využilo a pro-

gramu se zúčastnilo 52 žáků.

Přijďte si nahrabat. Aktivita probíhala v měsících 

říjen a listopad ve spolupráci s pracovníky oddělení 

údržby a rozvoje Zoo Děčín. Školním kolektivům byla 

nabídnuta možnost aktivně se zapojit do úklidu 

spadaného listí v areálu zoo. Jako poděkování pak 

kolektivy získaly volný vstup do zoo a výukově-zážit-

kový program. Zúčastnilo se 21 skupin z 9 škol.

ZooOlympiáda. Vyhlášení a organizace tříkolové 

soutěže pro žáky ze základních škol a odpovídajících 

ročníků gymnázií s názvem ZooOlympiáda bylo dal-

ším z počinů ZooŠkoly. ZooOlympiáda hravou formou 

prověřovala znalosti žáků v oblasti biologie. Otázky 

se týkaly všeobecného přehledu, problematiky och-

ranářské kampaně EAZA Silent Forest – Ztichlý les, a 

nechyběly také obrazové a zvukové hádanky. Dvě 

kola probíhala ve školách a klání posledního kola se 

konalo přímo v atraktivním prostředí zoologické 

zahrady. Zúčastnilo se 30 žáků z 12 škol z celé Čes-

ké republiky.

ZooŠkola se v roce 2018 podílela i na dalších akti-

vitách Zoo Děčín. Zmiňme např. připojení k aktivitě 

Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií při 

akci May Day, dále Den bez palmového oleje, kdy Zoo 

Děčín různou formou informovala veřejnost o prob-

lematice pěstování palmy olejné v Indonésii, nebo 

Světový den želv, zahrnující informační stánek a sta-

novištní soutěž v zoo a přednášku v Městské kni-

hovně Děčín, a to za spolupráce s uznávanou biolož-

kou a ochranářkou mořských želv Mgr. Hanou Svobo-

dovou.

Lektoři ZooŠkoly se spolupodíleli také na chodu 

letního příměstského tábora, organizovali aktivity při 

prázdninovém spaní v zoo s názvem Noc v zoo, pomá-

hali s realizací přednášek ve spolupráci s Městskou 

knihovnou Děčín, podíleli se na programu akcí pro 

veřejnost konaných v areálu zoo - např. Dětská zoo, 

Startujeme!, Strašidelná zoo apod. Mimo areál Zoo 

Děčín, při výjezdech na různá místa, se ZooŠkola 

účastnila i mnoha charitativních a společenských 

akcí v Děčíně i jinde, např. Den zvířat, Mladé Labe a 

dalších.

ZooŠkola také pomáhala dětem smysluplně trávit 

volný čas, a to kromě zmiňovaných prázdninových 

nabídek, také chodem zájmových klubů. V roce 2018 

pracovalo v Zoo Děčín 5 kroužků se všeobecným 

zaměřením a se zaměřením na péči o koně. Navště-

vovaly je téměř čtyři desítky dětí. Náplní kroužků bylo 

vzdělávání v oblasti biologie, péče o zvířata, práce s 

přírodninami, recyklace odpadu, hry a soutěže v are-

álu zoo, výlety do přírody a v roce 2018 to byl také 

výlet do Zoo Liberec.

ZooŠkola děkuje všem za spolupráci v roce 2018, 

za využívání jejích služeb, za podporu a pomoc.

Alena Šotolová
specialistka pro vzdělávání 

lektorka ZooŠkoly
zooskola@zoodecin.cz
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Podzimní brigáda pro školy - Přijďte si nahrabat do zoo

An autumn volunteering event entitled Come to the zoo to rake in 

Freiwillige Arbeit der Schulen - die Veranstaltung Kommen Sie in den Zoo zu horten



Natáčení o jezevcích do pořadu Wifina pro ČT Déčko

Filming for the Czech TV's Wifina programme featuring badgers

Filmen von Dachsen für die Tschechische TV Wifina



Spolupráce děčínské zoo s médii se již mnoho let 
drží na velmi slušné úrovni. Daří se prosazovat 
novinky jak na okresní, krajské, tak celorepublikové 
úrovni. 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 zpra-
covaných videoreportáží. Spolupráce s médii si velmi 
ceníme, výrazně přispívá k propagaci naší zoo. 
Obecně nejsledovanější zprávou bylo v tomto roce 
oznámení o úhynu medvědů grizzly a s nimi i konec 
chovu tohoto druhu v České republice vůbec. 

Televize – Zajímavé reportáže ze Zoo Děčín 
odvysílala především TV Nova, ČT 1, TV Barrandov a 
regionální televize TV rtm+. Velkou reportáž o 
jezevcích v dubnu přímo v zoo natočila TV Déčko pro 
pořad Wifina. Zájem regionálních, ale i republikových 
televizních stanic vzbuzovaly v roce 2018 především 
zajímavé odchovy, dovezená zvířata, akce pro 
veřejnost. Produkce zajímavých videí vznikala i přímo 
v zoo, přiblížila především průběh některých akcí, ale 
představila i nové přírůstky a další zajímavosti, jako 
například průběh příměstského tábora. Odkazy na 
všechna videa 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 2018 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 byla i v tomto 
roce velmi intenzivní, nad rámec běžného vysílání 
naši zaměstnanci přispívali i do rubriky, ve které 
postupně představujeme jednotlivé druhy zvířat z 
naší zoo.  

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 2018 více 
než dvě stovky článků, fotografií, anket, pozvánek a 
dalších materiálů. Velkou podporu zajišťují také 
deníky 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. 

Internet – Kromě pravidelných aktualizací na 
vlastních stránkách zoo www.zoodecin.cz využívá zoo 

také možnosti internetové prezentace prostřednict-
vím webových stránek www.zoo.cz, které jsou spo-
lečným dílem zoologických zahrad sloučených v Unii 
českých a slovenských zoo a na kterých tak návš-
těvník najde kompletní přehled dění ze zahrad jak z 
ČR, tak SR. Z důvodu nízké návštěvnosti zrušila zoo 
webové stránky Expozice Rajské ostrovy a stránky 
věnující se akci pro handicapované a chronicky ne-
mocné Noc snů (www. ra jskeost rovy.cz ,  
www.dreamnight.cz). Veškeré informace z nich pře-
sunula na www.zoodecin.cz, návštěvníci tak o dů-
ležité informace nepřišli. Informace o dění v zoolo-
gické zahradě se objevují na mnoha dalších webo-
vých portálech, ať už se zaměřením na zpravodajství, 
turistiku, kulturní akce, rodiny s dětmi, zoologii. 

Stále větší oblibu si získává prezentace zoo a 
poskytování informací prostřednictvím sociální sítě 
Facebook. Facebookový profil Zoo Děčín sleduje té-
měř 7.358 uživatelů. Každoročně počet fanoušků 
stoupá. Zajímavostí je, že to nejsou pouze lidé z Čes-
ké republiky, více než stovka fanoušků pochází z 
Německa a Slovenska. Dění v zoo prostřednictvím 
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. 70 % fanouš-
ků jsou ženy nejčastěji ve věku 25 – 34 let. Během 
roku 2018 spravovala zoo své profily také na 
sociálních sítích – Youtube, Twitter, Google+ a Insta-
gram.    

Jaké zprávy média nejvíce zaujaly?
Lednové zpravodajství se věnovalo z kraje mě-

síce především statistikám návštěvnosti za rok 
2017, který byl opět rokem rekordním. Do zoo si na-
šlo cestu neuvěřitelných 114.489 lidí. Stotisícícovou 
hranici návštěvnosti se zoo daří překonávat od roku 
2014. Novináře zajímaly také plány do roku 2018 – 
tím největším se stala pro naši zoo stavba nové 
venkovní expozice pro chápany středoamerické 
mexické. A nechyběla ani zmínka o prvních letošních 
mláďatech, kterými se stala dvojčata tamarínů 
žlutorukých. Velkým lednovým tématem se stala i 
bouře Frederik, která se prohnala Děčínskem a 
nevyhnula se ani naší zoo.   

Únor patří v děčínské zoo vždy masopustnímu 
veselí v průvodu městem. Zoo opět vyhlásila soutěž 
O nejchutnější masopustní koblihu, O nejhezčí mas-
ku a připravila veselý průvod maškar městem. Média 
ale zaujala i zpráva o dalším ročníku tzv. ZooOlym-
piády, která se v zoo koná každé čtyři roky. Zájem  
přitáhla například i akce s názvem EkoKino, která se 
každoročně věnuje promítání snímků z předchozího 
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ročníku filmového festivalu o životním prostředí 
Ekofilm. 

Jednou z březnových zajímavostí se stalo 
vyhlášení soutěže ve výrobě ptačích krmítek a budek, 
kterou zoo vyhlásila v rámci kampaně EAZA Silent 
forest. Proběhnul i 2. ročník recesistického závodu s 
názvem Pastýřská 50 – soutěž v běhu na běžkách 
bez sněhu. Soutěž připravila zoo společně se spol-
kem Konkordia Děčín a šlo o sportovní odpoledne v 
retro kostýmech na běžkách, který probíhal přímo v 
areálu zoo. V březnu pustila naše zoo do světa také 
informaci o pokračování úspěšného projektu Jeden 
kraj, tři různé zoo, díky kterému mohli lidé navštívit za 
zvýhodněnou cenu hned tři zoologické zahrady v kraji 
a ještě hrát o zajímavé ceny. Už podruhé navštívil zoo 
a především klisny huculů chiropraktik, který jim 
pomocí speciální masáže ulevil od bolestí pohy-
bového aparátu.

V dubnu zahájila zoo 69. návštěvnickou sezónu. 
Na akci Startujeme! představila novinky a plány do 
roku 2018. Společně s dalšími unijními zoologickými 
zahradami se zoo zapojila do sbírky dalekohledů v 
rámci kampaně EAZA. Velké pozdvižení přinesla 
zpráva o pokusu o umělé oplodnění rarohů velkých, 
které provedli sokolníci z letiště Praha Kbely.  

Květen byl pro děčínskou zoo měsícem smutku. Z 
důvodu vleklých zdravotních komplikací musela 
nechat uspat samce medvěda grizzly Siegfrieda. Bylo 
mu 35 let. Zoo informovala zároveň i o špatném 
zdravotním stavu medvědice Helgy, která je o rok 
starší a také ji trápí především bolavé klouby. V tomto 
měsíci zahájila zoo oblíbené komentované krmení 
zvířat a vypravila se se zvířaty na spousty dětských 
dnů, aby udělala radost nejmenším k jejich svátku. 

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 jeřába 
panenského. Velký ohlas měl dárek pro děti v rámci 
Mezinárodního dne dětí, kdy zoo nabídka vstup jen za 
desetikorunu. Na konci června snížila zoo vstup do 
Expozice Rajské ostrovy z důvodu havárie na velkém 
mořském akváriu. 

V červenci u novinářů jednoznačně vedly zprávy z 
příměstského tábora v zoo, na kterém se děti staraly 
o zvířata a přitom zachraňovaly zvířata na Noemovu 
archu. 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 sou-
těže. Novináři si ale nenechali ujít ani oblíbenou 
prázdninovou aktivitu, kterou je komentované krme-
ní zvířat. Zajímavou novinkou byla i dobrovolnická čin-
nost, kterou poprvé přišla do naší zoo vykonat 
společnost Tesco. Po zoologické stránce velkou 
radost přinesl nový druh zvířete, který jsme začali 
chovat v Expozici Rajské ostrovy. Staly se jím trnuchy 
skvrnité.

V měsíci srpnu se zájem novinářů stočil k pos-
lední prázdninové akci, při které se zoo proměnila na 
divoký západ a děti si tak užily stezku plnou úkolů v 
indiánsko-kovbojském stylu. Našel se prostor i pro 

statistiku návštěvnosti, která již v srpnu dávala tušit, 
že rok 2017 bude z hlediska návštěvnosti velmi 
úspěšným rokem. 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 domova na Kamenické ulici.

Zářijové objektivy novinářských fotoaparátů při-
táhla zajímavost v podobě tří narozených dvojčat. 
Přírůstky jsme zaznamenali u koček rybářských, ta-
marínů žlutorukých (už podruhé v tomto roce) a hutií 
kubánských. Radost přinesla i dokončená rekonst-
rukce expozice prasat divokých.  

V říjnu oznámila zoo světu, že se tu po tříleté přes-
távce narodilo v zoo opět mládě kapybary vodní. Zoo 
vyhlásila podzimní brigádu pro školy s názvem Přijďte 
si nahrabat do zoo. Do hrabání listí se zapojilo na 
desítky školních tříd, které si jako odměnu za svou 
práci vysloužili výukový program ZooŠkoly zdarma. V 
říjnu pozvala zoo své návštěvníky na akci I zvířata 
mají svátek, kterou uspořádala u příležitosti Mezi-
národního dne zvířat. Proběhl i tzv. Týden pro seniory, 
který každoročně pořádá Statutární město Děčín. 
Pro své obyvatele v seniorském věku připravuje ba-
líček 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. Zoo se 
připojila k tzv. Dnu stromů. Otevřela Stezku stromů, 
díky které se označilo v areálu zoo několik desítek 
stromů a keřů a která má za cíl návštěvníky upozornit 
na některé jedovaté rostliny. 

Listopad odstartoval velmi oblíbenou akcí – Stra-
šidelná zoo, která přilákala spousty návštěvníků i 
zájem novinářů – tentokrát na téma oblíbeného filmu 
o čarodějnickém učni Harry Potterovi. Dýně, které po 
akci zbyly, pak posloužily nejen jako krmení pro zví-
řata, ale také pro jejich zábavu. Předposlední měsíc 
roku bohužel přinesl i smutné zprávy. Do medvědího 
nebe odešla samice medvěda grizzly Helga a 
definitivně tak skončil chov medvědů grizzly v rámci 
českých i slovenských zoologických zahrad. 
Koordinátor chovu již nedoporučil pokračování chovu 
z důvodu nízkého ohrožení grizzlyů ve volné přírodě. 

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. Zoo se taktéž začala 
připravovat na rok 2019, který pro ni bude rokem 
jubilejním – oslaví totiž 70. výročí od otevření. Do 
novin putovala výzva pro pamětníky.

Alena Houšková
specialistka CNS pro mediální 

a informační činnost
media@zoodecin.cz
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TECHNICKÝ ÚSEK

Nejdůležitějším a také nejvíce finančně náročným 
počinem na technickém úseku zoo v roce 2018 byla 
demolice a počátek výstavby nového skladu sena v 
horní hospodářské části zoo. Stávající starý seník byl 
již nevyhovující a v opravdu dezolátním stavu. Dokon-
čení této stavby je naplánováno na počátek roku 
2019. Do té doby musíme řešit náhradní uskladnění 
sena, rád bych proto poděkoval Farmě Koliba za 
bezplatné poskytnutí jejich skladových prostor.

V návštěvnické části zoo byla hned na jaře reali-
zována stavba nového mlatového chodníku vedoucí 
od výběhu rysů karpatských k ubikaci kapybar vod-
ních. U expozice kapybar došlo napojení tohoto mla-
tu na novou pískovcovou dlažbu, po které mohou 
návštěvníci pohodlně projít až k expozici vyder říč-
ních.

Kromě nových chodníků proběhla u expozice ka-
pybar také výměna starého dřevěného plotu za nové 
plastové oplocení, a to u vyhlídkové části kapyba-
ry/mravenečník. Celá obnova oplocení, včetně výmě-
ny navazujícího krajinkového oplocení u mraveneční-
ků velkých a vyhlídkové části  ursoni/psouni, bude 
dokončena v příštím roce. Materiál na opravu je již 
pořízený, opravu však zajišťujeme vlastními silami a 
proto je práce rozdělena do více časových úseků.

Dále jsme pokračovali rekonstrukcí expozice je-
zevců lesních. Původní herní prvek pro malé návš-
těvníky v podobě umělé nory pro jezevce jsme přebu-
dovali na prosklené lože s umělým nočním osvět-
lením spojené s chodbičkou, která ústí do venkovní-
ho výběhu jezevců. V rámci rekonstrukce zde byly 
také nainstalovány dva nové bezpečnostní šubry.

V Expozici Českosaského Švýcarska byla dokon-
čena kompletní výměna oplocení u výběhu prasat 
divokých za pozinkované kari sítě a také celková re-
konstrukce dřevěné lávky pro návštěvníky vedoucí 
přes výběh prasat. V Českosaském Švýcarsku jsme 
ještě provedli nutnou výměnu dřevěných dveří a rámů 
včetně oplechování, a to zhruba u poloviny všech ex-
pozic (rysi, bažanti, sova pálená, norci, raroh, sokol, 
atd). Oprava byla opravdu nutná, dřevěné dveře zde 
sloužily od samotného otevření této rozsáhlé expo-
zice v roce 2000, tedy celých 18 let. S druhou po-
lovinou oprav počítáme v roce 2019, opět ji reali-
zujeme vlastními silami.

Ve venkovním výběhu v expozici makaků cho-
cholatých byly obnoveny provazové prvky zahrnující 
nové lanové sítě, houpací lana a lanové žebříky. Z 
druhé strany pavilonu opic začala dlouho očekávaná 
rekonstrukce přední nevyhovující a zastaralé části, 
po jejím dokončení zde bude umístěn nový druh opic 
– chápani středoameričtí mexičtí.

V expozici Rajské ostrovy na Teplické ulici došlo k 
rozlepení dvouskla u velkého mořského akvária (ob-
jem 5000 l), havárii jsme řešili upuštěním 1/3 vody a 

zakurtováním celého obvodu akvária. Připravili jsme 
náhradní plastové nádrže včetně filtrace na dočasné 
umístění korálů a mořských živočichů. Poptávka na 
opravu akvária byla zadána externímu dodavateli, a 
protože se jedná o velkou investici, museli jsme za-
žádat také našeho zřizovatele Město Děčín o pos-
kytnutí financí na výměnu celého akvária. Zřizovatel 
finanční podporu schválil, ale bohužel dodavatelská 
firma kvůli nedostatku svých zaměstnanců zakázku 
nakonec odmítla. Nyní jsme poptali jiného dodava-
tele, na základě kladných referencí.

V rámci běžné údržby zoo byly prováděny udr-
žovací nátěry dřevěných ubikací, např. u klokanů ru-
dokrkých, takinů indických a také výměna dřevěných 
podhledů na stájích takinů a vikuní. 

Roman Řehák
vedoucí technického úseku/zoolog 

zoolog@zoodecin.cz





Úvod:    
Celková návštěvnost Zoo Děčín – Pastýřská 

stěna, p.o. za rok 2018 činila 115 298 osob, tj. 144 
% plánu pro rok 2018 (celkem plán činil 80 000 
návštěvníků). V roce 2017 činila celková návštěv-
nost 114 489 osob. Rok 2018 tedy přinesl opět 
mírný nárůst návštěvnosti, a to o 809 osob. 
Návštěvníci děčínské zoo mají vstup do Expozice 
Rajské ostrovy i nadále zdarma, s platnou 
vstupenkou ze zoo, této možnosti využilo 14 350 
osob. 

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

Některé z realizovaných akcí v zoo:
ź opravy ubikací u takinů, vikuní, kozorožců, pra-

sat visajanských, jezevců
ź oprava interiéru učebny ZooŠkoly
ź oprava chodníků
ź oprava dřevěného mostu přes expozici prasat 

divokých
ź oprava zimoviště klokanů
ź oprava chladicího boxu kafilerie
ź výměna oken v ZooKlubu v Expozici Rajské ost-

rovy
ź oprava střechy na správní budově a Ptačím do-

mě
ź oprava dřevěných dveří v Expozici České Švý-

carsko, vč. oplechování
ź oprava kanalizace u expozice opic
ź oprava optického vedení kabelů po areálu zoo
ź oprava zvukového zařízení (veřejný rozhlas v 

areálu zoo)
ź opravy vozového parku
ź výměna oplocení u kapybar atd.

Opravy na objektu restaurace na Pastýřské stěně:
ź oprava venkovního schodiště
ź oprava laviček
ź montáž plynového kotle
ź oprava zábradlí atd.

        
Veškeré opravy hradíme ze schválených finanč-

ních prostředků na běžný provoz, ze schváleného 
plánu oprav, ve spolupráci s oborem místního hos-
podářství 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 cho-

vaných zvířat), za rok 2018 činily finanční dary Kč 
251 548,02. 

Plán odpisů na rok 2018 byl schválen ve výši Kč 
100 309,27.

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

tivní péči a povinné pitevní protokoly činily Kč 
265 864,88.

IMPORTY  POČET KS                                                                              

klokánek králikovitý 2

jezevec lesní 2

lama alpaka 1

muflon 1

prase divoké 2

sambar skvrnitý 1

hutie stromová 3

mara stepní 2

psoun prériový 8

urson kanadský 1

veverka Prévostova 2

nandu pampový 1

sokol stěhovavý 2

bažant zlatý 2

sova pálená 1

sovice krahujová 1

krkavec velký 7

rajka královská 1

rajka spiráloocasá 2

krajta královská 2

leguán zelený 1
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Personální zajištění činnosti příspěvkové 

organizace

a) dle náplně práce

b) dle pracovněprávních vztahů

Průměrná měsíční mzda

Výsledek hospodaření

Hospodaření organizace se v roce 2018 řídilo ur-

čeným finančním plánem. Tento finanční plán byl se-

staven na základě skutečnosti za rok 2017 s oh-

ledem na předpokládané změny v roce 2018, které 

byly známy k datu jeho sestavení. Finanční plán byl na 

základě pokynů zřizovatele průběžně aktualizován.  

Nejvyšší podíl v nákladech organizace mají mzdové 

náklady, zákonné sociální a zdravotní pojištění, ná-

klady na energie a krmení zvířat.

Výsledek hospodaření v roce 2018 je vyrovnané 

hospodaření (v hlavní činnosti ztráta Kč 770 609, --, v 

doplňkové činnosti zisk Kč 770 609, --). Ve srovnání s 

rokem 2017 je HV stejný, tedy vyrovnaný. Z hospo-

daření roku 2018, z doplňkové činnosti, bude vyčís-

lena a zaúčtována daň z příjmu právnických osob k 

30. 6. 2019, zoo využívá služeb daňového poradce, 

dle nařízení ve zřizovací listině. 

* proběhl odpis starých tiskovin (průvodce, lepo-

rela atd.), které byly cca 15 let staré, neaktuální a 

neprodejné.

ODCHOVY POČET KS                                                                               

klokan rudokrký 2

makak chocholatý 1

tamarín žlutoruký 2

kočka rybářská 1

norek evropský 2

sambar skvrnitý 1

vikuňa 2

kapybara 1

jeřáb panenský 1

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 0

Dohoda o pracovní činnosti 8

PRŮMĚRNÁ MĚSÍČNÍ MZDA V KČ                                                2017 2018

CELKEM  23.296 24.296

59

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ V KČ                                                 2017 2018

náklady  23.288.460,-- 25.094.567,--

výnosy 23.288.460,-- 25.094.567,--

+zisk/-ztráta 0,-- 0,--

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

ÚČET/NÁKLADY 2017 2018

501 - materiál 4.135 4.569

502 - energie 1.372 1.379

504 - zboží 701 806

511 - opravy a udržování 1.499 1.735

512 - cestovné 41 24

513 - náklady na reprezentaci 25 21

518 - ostatní služby 2.337 2.411

521 - mzdové náklady 8.748 9.648

524 - soc. pojištění 2.939 3.248

527 - zák. soc. náklady 582 568

547 - manka a škody * 3 37

549 - ost. náklady 372 293

551 - odpisy 101 100

558 - nákup DDHM a DDNH 331 173

538+569 - ost. náklady a daně 100 81

602 - výnosy z prodeje služeb 6.225 6.261

603 - výnosy z pronájmu 193 211

604 - tržby za prodané zboží 1.267 1.452

648 - čerpání fondů 274 526

649 - ost. výnovy + ost. přij. 341 422

Příspěvek CELKEM 14.998 16.223



Zdůvodnění odchylek oproti skuteč. roku 2017:
Celkové náklady v roce 2018 byly ve srovnání 

s rokem 2017 vyšší o Kč 1 806 107, --. Celkové 
výnosy v roce 2018 byly ve srovnání s rokem 
2017 vyšší o Kč 1 806 107, --. 

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

2017 je hlavně zapříčiněn nárůstem cen 
krmiva v důsledku dlouhodobého sucha a 
také pořizováním kvalitnějších krmných 
směsí

ź spotřeba v oblasti energií je téměř totožná 
jako v loňském roce

ź nárůst nákladů v oblasti oprav a udržování: 
opravy výběhů a opravy v areálu zoo, ve 
spolupráci a za finanční podpory odboru 
místního hospodářství Magistrátu města 
Děčín, dle schváleného plánu oprav 

ź náklady v oblasti služeb jsou téměř stejné 
jako v roce 2017

ź největší položkou nákladů jsou mzdové ná-
klady, sociální pojištění a zákonné sociální 
odvody, jejichž opětovné zvýšení se význam-
ně projevilo v hospodaření organizace

Zdůvodnění rozdílu u výnosů: 
ź navýšení v oblasti výnosů je z pronájmů ob-

čerstvení a objektu na Pastýřské stěně, 
vyšší tržby z prodeje zboží, kde jsou ale i 
vyšší náklady na jeho pořízení, návštěvnost 
se pohybuje již několik let na rekordních 
hodnotách kolem 115 tis., což příznivě ov-
livňuje tržby z vlastních výkonů. V příštím ro-
ce, po dokončení nových expozic, bychom 
rádi přistoupili k navýšení cen za vstupné, 
které se nezvyšovalo již několik let, přes-
tože náklady na provoz neustále rostou.

Položkové čerpání investičního fondu

Výše investičního fondu k 31. 12. 2018: 
Kč 322.978,65.

Pohledávky a závazky

Bankovní úvěry a půjčky
Organizace nemá k 31. 12. 2018 žádné úvěry 

ani půjčky.

Leasing
Organizace nemá k 31. 12. 2018 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. 

Výsledky kontrol
1. Krajská veterinární správa Státní veterinární 
správy pro Ústecký kraj
Datum a místo: 17. 9. 2018
Uložené peněžité sankce (odvod, penále, poku-

AKCE                                ČERPÁNÍ (v Kč)

-  0, --

POHLEDÁVKY (v Kč)                                DO SPLATNOSTI PO SPLATNOSTI

za odběrateli 42.628,14 0

krátkodobé poskytnuté zálohy 704.549,51 0

jiné pohledávky z hlavní činnosti 0,00 0

Krátkodobé pohledávky celkem 744.177,65 0

ZÁVAZKY (v Kč)                               DO SPLATNOSTI PO SPLATNOSTI

za dodavateli 183.769,95 0

krátkodobé přijaté zálohy 71.239,00 0

Krátkodobé závazky celkem 256.008,95 0
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VÍTĚZNÁ FIRMA PŘEDMĚT VZ CENA v Kč bez DPH

České ploty, s.r.o. plastové plotovky na opravu 
plotu u kapybar, mravenečníků 

a ursona

58.685,69

Studio Maglen s.r.o. grafické práce na VZ UCSZOO 
2017 (dotace MŽP)

50.000,00

AZUS Březová, s.r.o. tisk a kompletace VZ UCSZOO 
2017 (dotace MŽP)

47.740,20

AFC Servis DC a.s. oprava dřevěných dveří 
v Expozici ČSŠ

80.536,00

Česká digitální tiskárna s.r.o. tisk leporela Stezka stromů 
(dotace MŽP)

66.116,00

Plynoservis Ladislav Soukup oprava kotle v objektu 
restaurace na Pastýřské 

stěně

80.380,00

Bajger s.r.o. oprava chodníků v zoo 
(2. část)

425.401,00

POSKYTOVATEL                                  ÚČEL VÝŠE (v Kč) ČERPÁNO

Magistrát města Děčín dotace na provoz 15.658.653 15.374.653

Ministerstvo ŽP ČR dotace na chov 
ohrožených zvířat

494.730 494.730

Fond Ústeckého kraje dotace na Noc snů 
2018

70.000 70.000

POSKYTOVATEL                                  ÚČEL VÝŠE ČERPÁNO

0 -- 0 0



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

Provozní příspěvek celkem 15.000.000 16.251.730 16.251.730 100,0

Objem prostředků na platy 9.900.000 9.900.000 9.648.000 97,0

Investiční příspěvek celkem 0 0 0 0

Přepočtený počet pracovníků 32 32 31,81 99,0

Hospodářský výsledek 0 0 0 0

Plánované tržby 5.000.000 5.000.000 6.261.000 125,00

Limit mzdových prostředků bez OON 9.700.000 9.700.000 9.516.000 98,0
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ta, náhrada nákladů řízení): ne
Opatření přijatá k odstranění nedostatků: žádná 
opatření

2. Krajské ředitelství Policie Ústeckého kraje
Zahájení kontroly: 27. 3. 2018
Uložené peněžité sankce (odvod, penále, poku-
ta, náhrada nákladů řízení): ne

Opatření přijatá k odstranění nedostatků: žádná 
opatření 

3. Veřejnosprávní kontroly provedené zřizova-
telem
Kontrola v roce 2018 neproběhla, proběhne dle 
plánu v roce 2019.

Vyhodnocení ukazatelů hmotné zainteresovanosti

SEZNAM ZAMĚSTNANCŮ
JMÉNO                                FUNKCE V ZOO OD

Kateřina Majerová ředitelka 1997 (ve funkci od 2007)

Bc. Dita Hendlová asistentka 2000

Jaroslava Granátová účetní/personalistka 1999

CENTRUM NÁVŠTĚVNICKÝCH SLUŽEB FUNKCE V ZOO OD

Ing. Dagmar Floriánová vedoucí/specialistka pro marketing 2006

Alena Houšková specialistka pro mediální a informační služby/tisková mluvčí 2006

Mgr. Tomáš Rus lektor ZooŠkoly/asistent zoologa 2008

Alena Šotolová specialistka pro vzdělávání/lektorka ZooŠkoly 2006

NÁVŠTĚVNICKÉ SLUŽBY FUNKCE V ZOO OD

Dagmar Kedlesová vedoucí/ekonom 2007

Lenka Tollarová recepční zoo 2006

Petra Sokolářová recepční zoo 2006, odchod 08/2018 

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



JMÉNO                                FUNKCE ROK NÁSTUPU

Radka Krejčová chovatelka zvěře 1990

Pavla Cabrnochová chovatelka zvěře 2002, od 11/2018 MD

Lenka Kovářová chovatelka zvěře 2003, návrat po RD 02/2018

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

Jiří Kuthan chovatel zvěře 07/2018, zástup za MD, RD

Eliška Urbánková chovatelka zvěře 2017, odchod 02/2018

Veronika Krejčová brigádník - pomocná chovatelka zvěře 06/ 2018

Vojtěch Hejduk brigádník - pomocný chovatel zvěře 07/2018

Ludmila Mráčková brigádník - pomocná chovatelka zvěře 08/2018

Hana Mrázková pomocná chovatelka zvěře (zástup za nemoc) 08 - 12/2017

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
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PŘÍCHOD ODCHOD

Řídící a komunikační centrum 0 0

Centrum návštěvnických služeb 0 1

Centrum péče o zvířata 5 5

Celkem 5 6

FLUKTUACE ZAMĚSTNANCŮ



TERMÍN ZAMĚSTNANEC MÍSTO KONÁNÍ/ ÚČEL

25. 1. 2018 Ing. Dagmar Floriánová, Alena Houšková Zoo Plzeň / Konference k nové kampani EAZA

13. - 14. 2. 2018 Ing. Klára Křížková Zoo Ostrava / Krmivářská komise

21. 2. 2018 Roman Řehák, Petr Haberland, Dita Hendlová, Alena Houšková, Alena Šotolová Zoo Lipsko / transport zvěře, poznávací výjezd

22. 3. 2018 Roman Řehák Náchod / transport zvěře

24. 3. 2018 Jiří Doubek Čáslav / zásobování Expozice Rajské ostovy

25. - 27. 4. 2018 Petr Haberland, Eliška Studená Zoo Hluboká / Komise primátů

9. 5. 2018 Mgr. Tomáš Rus, Ivan Stodola Tierpark Berlín / transport zvěře

25. 5. 2018 Ing. Dagmar Floriánová, Alena Houšková, Dagmar Kedlesová Zoo Dvůr Králové / Marketingová komise / Ekonomická komise

25. 5. 2018 Kateřina Majerová Zoo Dvůr Králové / Valná hromada UCSZOO

16. 6. 2018 Alena Houšková, Barbora Kočová Praha / Výstava Noemova archa

27. 6. 2018 Alena Šotolová, Mgr. Tomáš Rus Rumburk / Koruna pro zoo

11. 8. 2018 Jiří Doubek Čáslav / zásobování Expozice Rajské ostrovy

11. 9. 2018 Alena Šotolová Ústí nad Labem / Konference EVVO

11. 10. 2018 Roman Řehák, Dita Hendlová Zoo Hannover / transport zvěře

31. 10. 2018 Jiří Doubek Kutná Hora / zásobování Expozice Rajské ostrovy

7. - 9. 11. 2018 Ing. Dagmar Floriánová, Alena Houšková Zoo Hluboká / Komise AVP

18. - 19. 11. 2018 Petr Haberland ČZU Praha / Kurz pro přepravce zvířat

21. 11. 2018 Roman Řehák, Petr Haberland, Radka Krejčová, Eliška Studená Zoo Praha / poznávací výjezd - chápani středoameričtí

22. 11. 2018 Kateřina Majerová, Roman Řehák, Petr Haberland Zoo Brno / poznávací výjezd - medvědi kamčatští
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PŘEHLED PRACOVNÍCH CEST



mravenečník velký

Myrmecophaga tridactyla



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 


