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ROK 2019 OČIMA ŘEDITELKY

Vážení příznivci děčínské zoo,
vítám vás při čtení naší 
výroční zprávy za rok 
2019. Rok, který pro 
nás byl ve znamení os-
lav 70. výročí založení 
zoo, rok rekordní…

Hned začátkem sezó-
ny jsme otevřeli novou, 
krásnou, moderní expo-
zici pro chápany středo-
americké mexické. Byla 
to po velmi dlouhé době 
významná investice a 
další následovaly záhy. 
Na podzim byl dokončen 
i komplex tří nových ex-
pozic pro zvířata z chlad-
ných krajů, tj. rosomáky, 

kozorožce a sovy, a to zdaleka nebylo vše, co se v 
roce 2019 událo. 

Před Velikonocemi k nám z brněnské zoo přicesto-
vala naše budoucí největší hvězda – tříletý medvěd 
kamčatský Bruno a opravdu nezklamal, velmi rychle 
se stal miláčkem jak chovatelů, tak hlavně návštěv-
níků, se kterými velmi intenzivně komunikuje. Není 
tedy divu, že je Bruno také tváří většiny nových su-
venýrů – magnetek, kelímků i našeho vůbec prvního 
piva – Medvědího škopku.

Pořádali jsme neuvěřitelné množství různých akcí 
pro veřejnost, Masopustem počínaje, přes Pohád-
kovou zoo, historickou výstavu v Centru Pivovar až po 
Strašidelnou zoo či Čertovský rej. Krásné počasí, 
nové expozice i zvířata, pravidelná autobusová linka 
od Dopravního podniku města Děčína a prezentace 
zoo na veřejnosti, to vše nám přineslo v jubilejní rok 
těžko uvěřitelnou návštěvnost 134 295 osob, tedy o 
20 tisíc návštěvníků více, než v roce 2018 a téměř 
dvojnásobnou, než bývala v minulých letech.  

Jak jsem již zmiňovala výše, v roce 2019 byly ve 

spolupráci, a hlavně za finanční podpory statutár-
ního města Děčín, dokončeny velké investiční akce – 
výstavba expozic pro rosomáky, kozorožce a sovy, 
výstavba nového seníku a rekonstrukce expozice 
opic.

Další významnou událostí pro nás byla kontrola ze 
strany Evropské asociace zoo a akvárií. Mezinárodní 
tým kontrolorů dospěl k závěru, že naše zoo se může 
zařadit mezi významné evropské zoo a akreditaci 
jsme získali. 

 Kromě medvěda jsme dovezli i další zvířata např. 
korunáče Sclaterova, margaye, chápany, výra virgin-
ského, puštíka bradatého – do nových expozic, kozo-
rožce kavkazského či sovice sněžní a mnoho dal-
ších. Jako by zvířata tušila, že slavíme významné 
jubileum, podařilo se nám odchovat i rekordní počet 
mláďat (což samozřejmě souvisí s tvrdou prací cho-
vatelů, přesném dodržování krmných dávek, vete-
rinární péči a prostředí…), odchovy byly u rysů ost-
rovidů, čáj chocholatých, koz šrouborohých, kozo-
rožců kavkazských, kapybar, mangust, hutií, klokanů 
rudokrkých atd.

Čtvrtým rokem pokračuje spolupráce mezi Kraj-
ským úřadem Ústeckého kraje, Zooparkem Chomu-
tov, Zoo Ústí nad Labem a naší zoo v rámci společné 
vstupenky a marketingové kampaně – Jeden kraj, tři 
různé zoo. Z Fondu Ústeckého kraje byla opět pod-
pořena tradiční charitativní akce pro zdravotně 
znevýhodněné a chronicky nemocné – Noc snů, kte-
rou si užilo 397 dětí i dospělých.

Za finanční podpory Ministerstva životního prost-

NÁVŠTĚVNOST: AREÁL ZOO DĚČÍN

dospělí 58.464

děti 35.101

neplatící 16.005

CELKEM 109.570

NÁVŠTĚVNOST: EXPOZICE RAJSKÉ OSTROVY

dospělí 4.380

děti 3.053

neplatící 942

neplatící ze zoo 16.350

CELKEM 24.725

NÁVŠTĚVNOST CELKEM: ZOO DĚČÍN A EXPOZICE RAJSKÉ OSTROVY

dospělí 62.844

děti 38.154

neplatící 33.297

CELKEM 134.295



ředí jsme zrealizovali EVVO projekt „Děčínská zoo – 
oáza v centru města“. Návštěvnicky nejúspěšnější 
akcí roku 2019 byla překvapivě prázdninová akce „Z 
pohádky do pohádky“, kterou si nenechalo ujít 1 115 
osob, další v pořadí byla podzimní „Strašidelná zoo“.

Závěrem, sice tradičně, ale v podstatě to nejdů-
ležitější… Velké poděkování patří našemu zřizova-
teli, 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 ohro-
žených zvířat a Ústeckému kraji, za marketingovou i 
finanční podporu a mé osobní a díky patří skvělým 
zaměstnancům děčínské zoo (a i jejich rodinným pří-
slušníkům, dětem a známým) za jejich práci, nadšení 
a ochotu vrhat se i do náročných úkolů, za dobrovol-
nickou 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.

        
 Protože tuto zprávu píšeme v roce 2020, tak již 

víme, jak těžký rok je před námi… Přátelé, v této 
zvláštní době přeji nám všem hlavně zdraví, psy-
chickou odolnost a moc se na vás všechny těšíme v 
děčínské zoo, skutečné zelené oáze v centru města!

Kateřina Majerová
ředitelka 

katerina.majerova@zoodecin.cz

DIRECTOR'S 2019 REPORT

Dear supporters and friends of Děčín Zoo,
You are more than welcome to take a deep dive into the 

zoo's annual report covering the year 2019 – a period that 
marked the 70th anniversary of the zoo and featured 
numerous record-breaking events! Right at the onset of 
the visitor season, we opened a new, beautiful and state-
of-the-art exhibit to house Mexican spider monkeys. It was 
a major capital project after a very long time. Others 
followed very soon and included a complex of three new 
facilities for animals from cold regions – wolverines, 
ibexes and owls. Even this achievement was far from 
being the last on the list of the 2019's updates. 

What arrived from Brno Zoo before Easter was 
something intended to become our greatest star: Bruno, a 
three-year-old Kamchatka brown bear. It really did not 
disappoint anyone; the creature quickly became a 
sweetheart of animal keepers and, most importantly, of 
visitors with whom he has developed more than busy 
contacts and communication. No wonder, then, that 
Bruno is also the face of most of zoo's new souvenirs – 
magnets, drinking cups, and, our first beer ever – Medvědí 
škopek (Bear's Tub).

We arranged an incredible variety of events for the 
public, ranging from a specific Shrovetide celebration, 
through a festival dedicated to fairy stories and an 
exhibition held inside a local shopping centre, up to the 
traditional events of Zoo of Ghosts and Devil's Ball. 
Beautiful weather, new exhibits and animals, a standard 
city bus line and the ways the zoo was presented to the 
public, all brought us the total attendance of 134,295 
people in this very special year, which is by 20 thousand 
more than in 2018 and almost twice as many than it used 

to be in the past.  
As I already mentioned, large capital projects were 

completed in collaboration with, and, in particular, as part 
of financial support received from the Statutory City of 
Děčín. They included exhibits designed for wolverines, 
ibexes and owls, a new facility to store hay and a 
redesigned primate house.

A screening visit by the European Association of Zoos 
and Aquaria was another big event for the zoo. Their 
international team concluded that our zoo is eligible for 
accreditation and can retain its status of being a member 
of the Europe's 'good zoos' community. 

In addition to the bear, we imported other animals, be 
it the Sclater's crowned pigeon, the margay, the spider 
monkeys, the great horned owl and the great grey owl – all 
of them to stay inside the new exhibits, or, the West 
Caucasian tur, the snowy owl and many others. As if the 
animals had known that we were celebrating a major 
anniversary, we managed to keep and rear a record-
breaking number of young animals; this of course relates 
to the hard work of animal keepers, the meticulous 
observance of prescribed animal diets, the veterinary 
management and the setting the animals are housed in. 
Breeding success was seen in the stock of the European 
lynx, the crested screamer, the markhor, the capybara, the 
mongoose, the Cuban hutia, the red-necked wallaby, etc.

2019 was the fourth 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 animal 
parks. The same region also supported, through its 
special fund, the well-established charity event for the 
disabled and chronically ill – the Dreamnight at the Zoo. 
397 children and adults enjoyed the night!

Supported by the Czech Ministry for the Environment, 
the zoo completed a special conservation education 
scheme entitled Děčín Zoo – An Oasis in the Heart of the 
City. Surprisingly, a summer holiday event of Travelling 
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through the World of Fairy Stories met with the greatest 
success in 2019; it attracted 1,115 people. In terms of 
visitor numbers, this event was followed by the autumn 
season's Zoo of Ghosts.

My conclusion will be nothing new, but essential in 
terms of the success we have seen... I wish to say big 
thanks to our founder – the Statutory City of Děčín – for its 
permanent financial suppor t, co-operation and 
assistance whether it aimed at repairing and restoring 
facilities or 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 members of staff of Děčín 
Zoo – as well as their families, children and friends – for 
their effort, enthusiasm and commitment to plunge into 
even challenging tasks as well as their volunteering 
activities 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.

As this report is under development in 2020, we 
already know how difficult the year is that we are facing… 
Friends, things to wish for us all in this weird time 
definitely include good state of health and mental power. 
All that we look forward to is seeing you and meeting you 
at the zoo in Děčín – truly a green oasis in the city centre!

Kateřina Majerová
Zoo Director & CEO

katerina.majerova@zoodecin.cz

DAS JAHR 2019 AUS DER SICHT DER DIREKTORIN

Sehr geehrte Anhänger des Zoos Děčín,
ich begrüße Sie herzlichst beim Lesen von unserem 

Jahresbericht für 2019. Ein Jahr, das für uns von der Feier 
des 70. Jubiläums geprägt war, ein Rekordjahr...Gleich zu 
Beginn der Saison haben wir eine neue, schöne und 
moderne Exposition für die Geoffroy-Klammeraffen 
eröffnet. Es war eine bedeutende Investition nach sehr 
langer Zeit und andere folgten bald. Im Herbst wurde auch 
ein Komplex der drei neuen Expositionen für Tiere aus 
kalten Gebieten, d.h. die Vielfräße, Steinböcke und Eulen, 
vollendet und das war noch lange nicht alles, was in dem 
Jahr 2019 geschah. 

Vor Ostern ist zu uns aus dem Zoo Brno unser 
zukünftiger Star gereist – der dreijährige Kamtschatkabär 
Bruno, der wirklich nicht versagt hat – sehr schnell wurde 
er Liebling sowohl von den Tierpflegern als auch von den 
Besuchern, mit denen er sehr intensiv kommuniziert. Es 
ist also kein Wunder, das Sie Bruno auf den meisten 
neuen Souvenirs finden - auf den Magneten, Bechern und 
auf der Etikette von unserem ersten Bier mit bezeich-
nendem Namen „Medvědí škopek“ (Bärenbottich).

Wir haben unglaublich viele verschiedene Veranstal-
tungen für die Öffentlichkeit organisiert – vom Fasching 
über MärchenZoo, historische Ausstellung in dem Zen-
trum Pivovar bis zum GespensterZoo oder Teufelreigen. 
Wunderschönes Wetter, neue Expositionen sowie Tiere, 
die regelmäßige Buslinie des Verkehrunternehmens der 
Stadt Děčín und die öffentliche Präsentation des Zoos, 
das alles brachte uns in dem Jubiläumsjahr unglaubliche 
134 295 Besuchern, also 20 Tausend mehr als in dem 
Jahr 2018 und fast das Zweifache im Vergleich mit ver-
gangenen Jahren.  

Als ich schon oben erwähnt habe, wurden in 2019 in 
der Zusammenarbeit und vor allem mit finanzieller Unter-

stützung der Stadt Děčín große Investitionen vollendet - 
die Expositionen für Vielfraße, Steinböcke und Eulen, der 
Bau eines neuen Heubodens und die Rekonstruktion der 
Exposition für Affen.

Ein weiteres wichtiges Ereignis für uns war die Kon-
trolle der Europäischen Assoziation der Zoos und Aqua-
rien. Ein internationales Prüferteam ist zu dem Schluss 
gekommen, dass unser Zoo zu den bedeutendsten 
europäischen Zoos zählt und wir haben die Akkreditierung 
erhalten.

Neben dem Bären haben wir auch andere Tiere ge-
bracht – die Rotbrust-Krontauben, die Langschwanzkatze, 
die Klammeraffen, den Virginia-Uhu, den Bartkauz – für 
neue Expositionen, den Westkaukasischen Steinbock, 
die Schneeulen und viele anderen. Als ob die Tiere ver-
muteten, dass wir ein bedeutendes Jubiläum feierten, 
gelang es uns eine Rekordanzahl von Jungen aufzuziehen 
(was natürlich mit der harten Arbeit der Pfleger, der 
strikten Einhaltung von Futterrationen, der tierärztlichen 
Pflege und der Umgebung zusammenhängt), es sind Auf-
züchte bei den Luchsen, Halsbandtschajas, Schrauben-
ziegen, Westkaukasischen Steinböcken, Wasserschwei-
nen, Mangusten, Hutias, Kängurus und anderen gelun-
gen.

Mit viertem Jahr setzt die Zusammenarbeit zwischen 
dem Kreisamt der Region Ústí, dem Zoopark Chomutov, 
dem Zoo Ústí nad Labem und unserem Zoo im Rahmen 
der gemeinsamen Eintrittskarte und der Marketingkam-
pagne „Eine Region, drei verschiedene Zoos“ fort. Aus 
dem Fond der Region Ústí wurde wieder die traditionelle 
karitative Veranstaltung für behinderte und chronisch 
kranke Besucher unterstützt – die „Traumnacht“, die 397 
Kinder und Erwachsenen erlebten.

Mit der finanziellen Unterstützung des Umweltministe-
riums haben wir einen Projekt „Zoo Děčín – eine Oase im 
Stadtzentrum“ realisiert. Die erfolgreichste Veranstal-
tung des Jahres 2019 war überraschend die Ferienveran-
staltung „Von einem Märchen zu anderem“, die 1 115 
Besuchern erlebten, gefolgt von dem „GespensterZoo“.

Zum Schluss zwar traditionell, doch das wichtig-
ste…eine große Danksagung gehört unserem Gründer, 
der Stadt Děčín für die laufende finanzielle Unterstützung, 
Zusammenarbeit und Hilfe mit der Realisation von Aus-
besserungen sowie neuen Projekten, weiter dem Umwelt-
ministerium der Tschechischen Republik für eine Dotation 
für die Zucht der seltenen und bedrohten Tierarten, der 
Region Ústí für die Propagation und finanzielle Unter-
stützung. Mein persönlicher Dank gilt unseren tollen Mit-
arbeitern (und ihren Familienangehörigen, Kindern und 
Freunde) für ihre Arbeit, Begeisterung und Bereitschaft, 
mit denen sie sich auch in anspruchsvollen Aufgaben 
stürzen und für ihre freiwillige Arbeit während den Ver-
anstaltungen für die Öffentlichkeit! 

Weiter möchte ich den Studenten, Schulen und ande-
ren Kollektiven, sowie anderen Leuten, die uns helfen, 
danken – ich schätze diese Hilfe sehr und ohne Sie würde 
unser Zoo kaum schön sein, wie er ist.

Weil wir diesen Bericht in dem Jahr 2020 schreiben, 
wissen wir schon, was für ein schweres Jahr vor uns 
steht...Liebe Freunde, in dieser besonderen Zeit wünsche 
ich uns vor allem Gesundheit sowie psychische Wider-
standsfähigkeit und wir alle freuen uns auf Sie in dem Zoo 
Děčín, der wirklichen Oase im Stadtzentrum!

Kateřina Majerová
Direktorin

katerina.majerova@zoodecin.cz



tapír jihoamerický

Tapirus terrestris



SAVCI (MAMMALIA) stav 
k 1. 1. 2019

příchod
arrival/Ankunft

odchov
birth/Aufzucht

odchod
depart./Abgang

úhyn
death/Tod

stav 
k 31. 12. 2019 

alpaka (Lama pacos) 1.2 1.2

hutie stromová (Capromys pilorides) RDB=LC 1.2 2.0 2.0 1.2

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

chápan středoamerický mexický (Ateles geoffroyi vellerosus) RDB=CR, CITES (II), EU(B) 0 1.2 0.1 1.3

jezevec lesní (Meles meles meles) 1.1 1.1

kapybara (Hydrochoerus hydrochaeris) RDB=LC 1.3 4.5 2.4 3.4

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

klokánek králíkovitý (Bettonia pemicillata) EEP, RDB=CR, CITES(I), EA(A) 1.1 1.0 2.1

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) 2.1 1.0 1.1

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

koza šrouborohá (Capra falconeri heptneri) EEP, RDB=NT, CITES(I), EU(A) 1.1 0.1 0.1 1.3

kozorožec kavkazský (Capra caucasica) ESB, RDB=EN, CITES(II), EU(B) 1.4 1.0 2.0 4.4

kůň domácí - hucul (Equus caballus) 0.3 0.3

lemur vari červený (Varecia rubra) EEP, ISB, RDB=CR, CITES(I), EU(A) 2.0 0.1 1.0 1.1

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

liška obecná (Vulpes vulpes) RDB=LC 1.2 1.2

makak chocholatý (Macaca nigra nigra) EEP, RDB=CR, CITES(II), EU(B) 3.4 2.0 2.0 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 0.0.1 2.0 1.1.1

mara stepní (Dolichotis patagonum) RDB=NT 1.1 1.1

margay (Leopardus wiedii) EEP, RDB=NT, CITES(I), EU(A) 0.1 1.0 1.1

medvěd kamčatský (Ursus arctos beringianus) ESB, RDB=LC, CITES(II), EU(B) 0 1.0 1.0

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

mýval severní (Procyon lotor) RDB=LC 0.1 0.1 0

muflon (Ovis aries musimon) 1.1 0.1 1.2

norek evropský (Mustela lutreola) EEP, RDB=CR 3.1 2.0 1.1

nutrie (Myocastor coypus) RDB=LC 1.2.4 0.0.4 1.2

osel domácí (Equus asinus) 1.2 1.1 2.3

outloň malý (Nycticebus pygmaeus) EEP, ISB, RDB=VU, CITES(I), EU(A) 2.1 1.0 3.1

ovce domácí - kamerunská (Ovis orientalis aries) 3.0 3.0
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klokan rudokrký

Macropus rufogriseus



stav 
k 1. 1. 2019

příchod
arrival/Ankunft

odchov
birth/Aufzucht

odchod
depart./Abgang

úhyn
death/Tod

stav 
k 31. 12. 2019 

prase divoké (Sus scrofa) RDB=LC 0.2 1.0 1.2

prase visajanské (Sus cebifrons negrinus) EEP, RDB=CR 1.3 0.2 1.1

psoun prériový (Cynomys ludovicianus) RDB=LC 3.5.3 0.0.5 3.5.8

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

1.1 1.2 2.3

sambar skvrnitý (Rusa alfredi) ESB, ISB, RDB=EN 2.2 0.1 1.0 1.3

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) 1.1 1.0 0.1

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

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

urzon kanadský (Erethizon dorsatum) RDB=LC 0.1 0.1

veverka obecná (Sciurus vulgaris) CROH=OH, RDB=LC 1.0 0.1 0.1 1.0

veverka Prévostova (Callosciurus prevostii rafflesii) RDB=LC 2.1 2.1

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

vlk eurasijský (Canis lupus lupus) CROH=KOH, RDB=LC, CITES(II), EU(A) 0.2 0.2 0

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

PTÁCI (AVES) stav 
k 1. 1. 2019

příchod
arrival/Ankunft

odchov
birth/Aufzucht

odchod
depart./Abgang

úhyn
death/Tod

stav 
k 31. 12. 2019 

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) 1.1 0.0.2 0.0.1 1.1.1

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

bažant zlatý (Chrysolophus pictus) RDB=LC 1.1 0.0.5 0.0.5 1.1

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

čája obojková (Chauna torquata) RDB=LC 1.1 0.0.4 0.0.3 1.1.1

čáp bílý (Ciconia ciconia) CROH=OH, RDB=LC 1.0 0.1 1.1

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

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

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

holub chocholatý (Ocyphaps lophotes) RDB=LC 1.1.11 0.0.2 0.0.4 2.2.7

hrdlička senegalská (Spilopelia senegalensis) RDB=LC 1.1.7 1.1.7

jeřáb bělošíjí (antigone vipio) EEP, ISB, RDB=VU, CITES(I), EU(A) 1.0 1.0 0

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

jeřáb panenský (Anthropoides virgo) RDB=LC, CITES(II), EU(B) 1.1 2.0 1.0 2.1

kachnička karolínská (Aix sponsa) RDB=LC 1.1 1.0 0.1

kachnička mandarínská (Aix galericulata) RDB=LC 2.2.6 1.0.2 1.2.4
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takin indický

Budorcas taxicolor taxicolor
mangusta liščí

Cynictis penicillata



stav 
k 1. 1. 2019

příchod
arrival/Ankunft

odchov
birth/Aufzucht

odchod
depart./Abgang

úhyn
death/Tod

stav 
k 31. 12. 2019 

kachnička šedoboká (Calonetta leucophrys) RDB=LC 2.3 2.0 0.3

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

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

1.1 1.1

kalous ušatý (Asio otus) RDB=LC, CITES(II), EU(A) 0.0.3 0.0.1 0.0.2

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

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

krkavec velký (Corvus corax) CROH=OH, RDB=LC 4.5 3.4 1.1

křepelka korunkatá (Rollulus rouloul) RDB=NT 2.1 1.0 1.1

kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) CROH=SOH, RDB=LC 3.4.2 0.1.2 3.3

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

leskoptev tříbarvá (Lamprotornis superbus) RDB=LC 1.1.4 0.0.1 0.1 3.2.1

lyska černá (Fulica atra) RDB=LC 0 0.0.1 0.0.1

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) 1.1 0.1 1.0

ostralka bělolící (Anas bahamensis) RDB=LC 1.1 1.1 0

papoušek vlnkovaný (Melopsittacus undulatus) RDB=LC 5.5 5.5

páv korunkatý (Pavo cristatus) RDB=LC, CITES(III), EU(C) 1.2 1.5 2.7

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

poštolka obecná (Falco tinnunculus) KOH, RDB=LC, CITES(II), EU(A) 0 0.0.2 0.0.2

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

2.0 2.0

puštík bradatý (Strix nebulosa lapponica) RDB=LC, CITES(II), EU(A) 0.1 1.0 1.1

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

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

rajka spiráloocasá (Cicinnurus magnificus) RDB=LC, CITES(II), EU(B) 1.2 0.1 1.1

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

slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) RDB=LC 0.0.2 0.0.1 0.0.1

sokol stěhovavý (Falco peregrinus) CROH=KOH, RDB=LC, CITES(I), EU(A) 1.1 1.0 0.1

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

sovice krahujová (Surnia ulula) RDB=LC, CITES(II), EU(A) 1.1 1.1 0

sovice sněžní (Bubo scandiacus) RDB=VU, CITES(II), EU(A) 1.1 1.1 0.1 2.1

sýc rousný (Aegolius funereus) CROH=SOH, RDB=LC, CITES(II), EU(A) 0.0.1 0.0.1 0

sýček obecný (Athene noctua) CROH=SOH, RDB=LC, CITES(II), EU(A) 1.2 1.0 2.1 0.1

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 0

výr velký (Bubo bubo) CROH=OH, RDB=LC, CITES(II), EU(A) 1.1.2 0.0.3 0.0.2 1.1.3

výr virginský (Bubo virginianus) RDB=LC, CITES(II), EU(B) 0 1.0 1.0
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PLAZI (REPTILIA) stav 
k 1. 1. 2019

příchod
arrival/Ankunft

odchov
birth/Aufzucht

odchod
depart./Abgang

úhyn
death/Tod

stav 
k 31. 12. 2019 

agama filipínská (Hydrosaurus pustulatus) RDB=VU 1.0 1.0

agama kočinčinská (Physignathus cocincinus) ED(D), RDB=VU 1.1 1.1

bazilišek páskovaný (Basiliscus vittatus) RDB=LC 0.1 0.1

dvojjazyčník haitský (Celestus warreni) RDB=VU 0.0.1 0.0.1 0

gambelie leopardí (Gambelia wislizenii) RDB=LC 0 2.2 2.1 0.1

gekon obrovský (Gecko gecko) 1.0 1.0

gekončík noční (Eublepharis macularius) 2.2 2.2

hroznýšovec kubánský (Chilobrothrus 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) 0.0.2 0.0.2

krajta tygrovitá (Python molorus molurus) CITES(I), EU(A) 0.1 0.1 0

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 1.0 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(I), EU(A) 3.0 1.0 2.0

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

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

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

OBOJŽIVELNÍCI (AMPHIBIA) stav 
k 1. 1. 2019

příchod
arrival/Ankunft

odchov
birth/Aufzucht

odchod
depart./Abgang

úhyn
death/Tod

stav 
k 31. 12. 2019 

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. 2019

příchod
arrival/Ankunft

odchov
birth/Aufzucht

odchod
depart./Abgang

úhyn
death/Tod

stav 
k 31. 12. 2019 

bodlok běloprsý (Acanthurus leucosternon)  1 1

bodlok hnědý (Zebrasoma scopas) 1 1

bodlok pestrý (Paracanthurus hepatus) 1 1

bodlok plachtonoš (Zebrasoma veliferum) 1 1

bodlok Tennetův (Acanthurus tennetii) 1 1 0

bodlok Vlamingův (Naso vlamingii) 1 1 0

bodlok žlutý (Zebrasoma flavescens) 2 2

bradáč šupinoploutvý (Pseudanthias squamipinis) 1.3 1.3 0

havýš rohatý (Lactoria cornuta) 1 1

PARYBY (CHONDRITHYES) stav 
k 1. 1. 2019

příchod
arrival/Ankunft

odchov
birth/Aufzucht

odchod
depart./Abgang

úhyn
death/Tod

stav 
k 31. 12. 2019 

trnucha skvrnitá (Potamotrygon motoro)  1.2 1.1 0.1
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gekončík noční 

Eublepharis macularius



stav 
k 1. 1. 2019

příchod
arrival/Ankunft

odchov
birth/Aufzucht

odchod
depart./Abgang

úhyn
death/Tod

stav 
k 31. 12. 2019 

hranobřich drobnokropenatý (Canthigaster compressa) 1 1 0

ježík hnědý (Diodon holocanthus) 1 1

klaun očkatý (Amphiprion ocellaris) 1.1.2 0.0.2 1.1

klaun ostnitý (Premnas biaculeatus) 0 2 1 1

klaun sedlový (Amphiprion polymnus) 1.1 1.1 0

klaun tmavý (Amphiprion melanopus) 1.1 0.1 1.0

klaun uzdičkatý (Amphiprion frenatus) 1 1 0

koníček vzpřímený (Hippocampus erectus) 0 9 6 3

králíčkovec jednoskvrnný (Siganus unimaculatus) 1 1 0

lezec obojživelný (Periophthalmus barbarus) 1 1 0

parmovec příčnopruhý (Sphaeamia nematoptera) 2 2

parmovec skvělý (Pterapogon kauderni) 1 4 3 2

perutýn ohnivý (Pterois volitans) 2 2 0

pomčík ohnivý (Centropyge loricula) 1 1 0

pomec císařský (Pomacanthus imperator) 1 1 0

sapín zelený (Chromis viridis) 10 11 21 0

sapínek zlatoocasý (Chrysiptera parasema) 2 4 4 2

sapínek žlutomodrý (Chrisiptera hemicyanea) 0 4 2 2

vřeténka ozdobná (Synchiropus picturatus) 1 1

zobec obecný (Chelmon rostratus) 1 1

BEZOBRATLÍ (INERTEBRATA) stav 
k 1. 1. 2019

příchod
arrival/Ankunft

odchov
birth/Aufzucht

odchod
depart./Abgang

úhyn
death/Tod

stav 
k 31. 12. 2019 

hadice olivovězelená (Ophiarachna incrassata)  1 1 0

hvězdice páskovaná (Archaster typicus) 11 11 0

ježovka diadémová (Diadema setosum) 1 1 0

kreveta drsná (Stenopus hispidus) 1 1 0

krevetka pruhovaná (Lysmata amboinensis) 2 3 3 2

krevetka šarlatová (Lysmata debelius) 1 1

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

sklípkan herkules (Hysterocrates hercules) 1 1 0

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

sklípkan zlatopruhý (Grammostola pulchripes) 0 1 1

17



medvěd kamčatský

Ursus arctos beringianus



Druhy zvířat zapsaných v Evropských záchovných programech (EEP)
European endangered species programmes (EEP)
druhy/species.............. 18
jedinci/specimens.......... 47

1,1  Jeřáb mandžuský (Grus japonensis)
1,1  Kakadu žlutolící sumbský (Cacatua sulphurea citrinocristata) 
2,1  Klokánek králíkovitý (Bettongia penicillata)
1,1  Kočka rybářská (Prionailurus viverrinus)
2,0  Kotul veverovitý (Saimiri sciureus)
1,3  Koza šrouborohá (Capra falconeri heptneri)
1,1  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)
1,1  Margay (Leopardus wiedii)
1,1  Norek evropský (Mustela lutreola)
3,1  Outloň malý (Nycticebus pygmaeus)
1,1  Prase visajanské (Sus cebifrons negrinus)
1,0  Tapír jihoamerický (Tapirus terrestris)
3,2  Vikuňa (Vicugna vicugna)
0,2  Vydra říční (Lutra lutra)

Druhy zvířat zapsaných v evropských plemenných knihách (ESB)
European studbook animals (ESB)
druhy/species............... 13 
jedinci/specimens.......... 38

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

Druhy zvířat zapsaných v mezinárodních plemenných knihách (ISB)
International studbook animals (ISB)
druhy/species............... 11
jedinci/specimens.......... 30

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

Druhy zvířat zapsaných v Červeném seznamu IUCN
Red Data Book of IUCN
druhy/species............... 109
jedinci/specimens.......... 322

1,0  Agama filipínská (Hydrosaurus pustulatus)

1,1 Agama kočinčinská (Physignathus cocincinus)
1,1,3  Ara vojenský (Ara militaris mexicana)
0,1  Bažant bělochocholatý (Lophura leucomelanos hamiltonii)
1,1,1  Bažant lesklý (Lophophorus impejanus)
1,5  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)
1,1,1  Čája obojková (Chauna torquata)
1,1  Čáp bílý (Ciconia ciconia)
1,1  Čáp černý (Ciconia nigra)
1,0  Drozd východní (Turdus hortulorum)
0,0,1  Dudek chocholatý (Upupa epops)
0,1 Gambelie leopardí (Gambelia wislizenii)
1,0 Gekon obrovský (Gekko gecko)
1,1  Hoko proměnlivý (Crax rubra)
2,2,7 Holub chocholatý (Ocyphaps lophotes)
1,1,7  Hrdlička senegalská (Spilopelia senegalensis)
3,1  Hroznýšovec kubánský (Chilabothrus angulifer)
1,2  Hutie stromová (Capromys pilorides)
1,3 Chápan středoamerický mexický (Ateles geoffroyi velerosus)
1,1  Jaguarundi (Herpailurus yagouaroundi)
1,1  Jeřáb mandžuský (Grus japonensis)
2,1  Jeřáb panenský (Anthropoides virgo)
1,1  Jezevec lesní (Meles meles meles)
0,1  Kachnička karolínská (Aix sponsa)
1,2,4  Kachnička mandarínská (Aix galericulata)
0,3  Kachnička šedoboká (Callonetta leucophrys)
2,0  Kakadu brýlový (Cacatua ophthalmica)
1,1  Kakadu žlutolící sumbský (Cacatua sulphurea citrinocristata)
0,0,2  Kalous ušatý (Asio otus)
0,0,2  Káně lesní (Buteo buteo)
3,4  Kapybara (Hydrochoerus hydrochaeris)
1,3  Klokan rudokrký (Macropus rufogriseus)
2,1  Klokánek králíkovitý (Bettongia penicillata)
1,0  Kočka divoká (Felis silvestris)
1,1  Kočka rybářská (Prionailurus viverrinus)
1,1  Korunáč Sclaterův (Goura sclaterii)
2,0  Kotul veverovitý (Saimiri sciureus)
1,3  Koza šrouborohá (Capra falconeri heptneri)
4,4  Kozorožec kavkazský (Capra caucasica)
0,0,2  Krajta královská (Python regius)
1,1  Krkavec velký (Corvus corax)
1,1  Křepelka korunkatá (Rollulus rouloul)
3,3  Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax)
1,1  Labuť koskoroba (Coscoroba coscoroba)
0,1  Leguán kubánský (Cyclura nubila nubila)
1,1  Lemur vari červený (Varecia rubra)
3,2,1  Leskoptev tříbarvá (Spreo superbus)
1,0  Levhart obláčkový (Neofelis nebulosa)
1,2  Liška obecná (Vulpes vulpes)
0,0,1 Lyska černá (Fulica atra)
1,1  Majna Rothschildova (Leucopsar rothschildi)
3,4  Makak chocholatý (Macaca nigra nigra)
0,1  Mangabej černý (Lophocebus aterrimus)
1,1,1  Mangusta liščí (Cyncitis penicillata)
1,1  Mara stepní (Dolichotis patagonum)
1,1  Margay (Leopardus wiedii)
1,0 Medvěd kamčatský (Ursus arctos beringianus)
0,0,2  Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra)
1,1  Mravenečník velký (Myrmecophaga tridactyla)
1,0  Nandu pampový (Rhea americana)
1,1  Norek evropský (Mustela lutreola)
1,2  Nutrie (Myocastor coypus)
3,1  Outloň malý (Nycticebus pygmaeus)

CHOVANÁ ZVÍŘATA K 31. 12. 2019 / CENSUS OF ANIMALS BY 31. 12. 2019 Druhů / Species Jedinců / Specimens

bezobratlí (Invertebrates) 5 6

ryby (Pisces) 18 26

obojživelníci (Amphibians) 3 15

plazi (Reptiles) 15 34

ptáci (Birds) 52 154

savci (Mammals) 44 141

CELKEM (Total) 137 376
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5,5  Papoušek vlnkovaný (Melopsittacus undulatus)
2,7  Páv korunkatý (Pavo cristatus)
1,3  Pižmovka velká (Cairina moschata)
0,0,2 Poštolka obecná (Falco tinnunculus)
1,2  Prase divoké (Sus scrofa)
1,1  Prase visajanské (Sus cebifrons negrinus)
3,5,8  Psoun prériový (Cynomys ludovicianus)
2,0  Puštík bělavý středoevropský (Strix uralensis macroura)
1,1  Puštík bradatý (Strix nebulosa lapponica)
0,0,3  Puštík obecný (Strix aluco)
0,1  Rajka královská (Cicinnurus regius)
1,1  Rajka spiráloocasá (Cicinnurus magnificus)
1,1  Raroh velký (Falco cherrug)
5,5  Ropucha obecná (Bufo bufo)
2,3  Rys ostrovid karpatský (Lynx lynx carpathicus)
1,3  Sambar skvrnitý (Rusa alfredi)
0,1 Sklípkan bělopýřitý (Brachapelma albopilosa)
0,1  Sklípkan Smithův (Brachypelma smithi)
0,0,3  Skokan hnědý (Rana temporaria)
0,0,1  Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus)
0,1  Sokol stěhovavý (Falco peregrinus)
0,2  Sova pálená (Tyto alba)
2,1  Sovice sněžní (Bubo scandiacus)
0,1  Sýček obecný (Athene noctua)
1,1  Takin indický (Budorcas taxicolor taxicolor)
0,1  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  Vydra říční (Lutra lutra)

1,1,3  Výr velký (Bubo bubo)
1,0 Výr virginský (Bubo virginianus)
1,1 Zmije obecná (Vipera berus)
2,0  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)

Ohrožené druhy fauny ČR
Native fauna endangered species
druhy/species............... 19
jedinci/specimens.......... 51

1,1  Čáp bílý (Ciconia ciconia)
1,1  Čáp černý (Ciconia nigra)
0,0,1 Dudek chocholatý (Upupa epops)
1,0  Kočka divoká (Felis silvestris)
3,3 Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax)
1,1  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)
2,3  Rys ostrovid karpatský (Lynx lynx carpathicus)
0,1  Sokol stěhovavý (Falco peregrinus)
0,2  Sova pálená (Tyto alba)
0,0,1  Sýc rousný (Aegolius funereus)
0,1  Sýček obecný (Athene noctua)
0,0,2  Včelojed lesní (Pernis apivorus)
1,0  Veverka obecná (Sciurus vulgaris)
1,1,3  Výr velký (Bubo bubo)
0,2  Vydra říční (Lutra lutra)
1,1  Zmije obecná (Vipera berus)

FINANČNÍ HODNOTA ZVÍŘAT

stav k 1. 1. 2019 606.393,40 Kč

stav k 31. 12. 2019 611.843,40 Kč

FINANČNÍ HODNOTA DEPONOVANÝCH ZVÍŘAT

deponace ze zoo 38.500 Kč 

deponace do zoo 1.073.500 Kč 

VETERINÁRNÍ ČINNOST Počet 

Administrativní činnost 2

Aplikace jiné 23

Broušení zubů 6

Čipování 8

Euthanasie 4

Chirurgický zákrok 3

Klinické vyšetření 18

Kontrola 8

Koprologie 74

Laboratorní diagnostika 8

Minerální a vitamínové doplňky 12

Odběr krve, vzorků 9

VETERINÁRNÍ ČINNOST Počet 

Odčervení preventivní 3

Odčervení individuální 40

Ošetření 5

Ošetření proti ektoparazitům 9

Ošetření zvířete v sedaci 12

Pitva 3

RTG 2

Sedace 6

Tuberkulinace 1

USG 1

Vakcinace - jednotlivci 51

Vakcinace narkotizační flintou - skupiny 16
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Dentální zákrok u osla domácího. 

A domestic donkey subjected to a dental procedure.

Dentaleingriff beim Hausesel.



kotul veverovitý

Saimiri sciureus



Rok 2019 lze chovatelsky bezesporu označit 
za velice úspěšný. Bylo odchováno rekordních 
49 mláďat od 21 druhů zvířat, dočkali jsme se i 
několika prvoodchovů v naší zoo (chápan stře-
doamerický mexický, čája obojková, koza šrou-
borohá, klokánek králíkovitý). Nejplodnější byly 
kapybary vodní, které přivedly na svět celkem 9 
mláďat. Nového obyvatele se dočkal i půl roku 
osiřelý medvědí výběh.

Hned v lednu jsme z Prahy dovezli tříčlennou 
skupinu (1,2) chápanů středoamerických mexic-
kých (Ateles geoffroyi vellerosus), kteří obývají 
moderní zasíťovanou expozici u pavilonu opic, 
postavenou na místě zastaralé mřížové klece. 
Už 3. listopadu se starší ze dvou samic narodilo 
první mládě tohoto druhu v naší zoo. Vzhledem k 
tomu, že chovné skupiny chápanů středoameric-
kých mexických drží v současné době v rámci 
UCSZOO i celé Evropy pouze dvě instituce (Zoo 
Praha a Zoo Děčín), lze tento odchov bezesporu 
označit za odchov roku. 

U makaků chocholatých (Macaca nigra) se 
narodila dvě mláďata, odchovat se však podařilo 
jen jedno a uhynul mladý nechovný samec. Stále 
akutním problémem je tak absence chovného 
samce ve skupině, doufáme, že nám bude co 
nejdříve koordinátorkou chovu přidělen nový, 
aby se pomalu stárnoucí samice ještě mohly 
zapojit do reprodukce. 

U tamarínů žlutorukých (Saguinus midas) 
jsme se potýkali se zdravotními problémy sami-
ce, která trpěla vleklou endometritidou, a na 
podzim bohužel uhynul i chovný samec, jehož 
pitva však neprokázala jakékoliv zdravotní pro-
blémy. Tamarínům jsme do expozice před zimou 
nainstalovali UV lampu, aby v období, kdy jsou 

zavření ve vnitřních prostorách, netrpěli nedos-
tatkem vitamínu D a neprojevovaly se u nich pří-
znaky rachitidy. 

V listopadu odešel k soukromému chovateli 
jeden ze dvou samců lemura vari červeného (Va-
recia rubra) a ke zbylému jsme ze Zoo Wrocław 
dovezli samičku. Hned po spojení se obě zvířata 
intenzivně pářila, takže doufáme, že se letos 
dočkáme odchovu této krásné a návštěvnicky 
atraktivní poloopice. 

Po čtyřech letech se v loňském roce rozmno-
žila skupina kozorožců kavkazských (Capra cau-
casica), která odchovala dva samečky. Na pod-
zim jsme dovezli ze Zoo Bojnice mladého sam-
ce, který v tomto roce nahradí původního chov-
ného samce. 

Také skupina koz šrouborohých (Capra falco-
neri) se rozrostla, když se 1. čer vna narodilo 
mládě - samička. Stejně jako u chápanů, i u koz 
šrouborohých jde o první odchov tohoto druhu v 
Zoo Děčín. V září jsme pak dovezli druhou chov-
nou samici z Helsinek. 

I od sambarů skvrnitých (Cervus alfredi) jsme 
se letos dočkali odchovu, samička narozená v 
prosinci se stala posledním mládětem roku 
2019. 

Ke dvěma bachyním prasete divokého (Sus 
scrofa) jsme od soukromého chovatele získali 
mladého kanečka, bohužel po spojení se k ně-
mu obě samice chovaly velmi agresivně, a tak je 
zatím kanec oddělen v odstavné části výběhu, 
do doby, než povyroste. 

Na konci roku odešly do Zoo Jihlava dvě sed-
mileté bachyně prasete visajanského (Sus ce-
bifrons), pro které jsme dlouhou dobu hledali 
vhodné umístění. 

Přírůstky jsme zaznamenali i u domácích 
zvířat – dva osly domácí (Equus asinus f. domes-
tica) a tele zebu zakrslého (Bos indicus).

Nejvýznamnější a bezesporu také mediálně a 
návštěvnicky nejvíce sledovanou akcí v loňském 
roce na úseku šelem se stal příchod nového 
medvěda, když jsme do expozice, kterou přes 
dvě desetiletí obýval pár medvědů grizzly (Ursus 

PRIMÁTI
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klokánek králíkovitý

Bettongia penicillata



arctos horribilis), dovezli v polovině dubna ze 
Zoo Brno mladého samce medvěda kamčat-
ského (Ursus arctos beringianus). Rádi bychom 
k němu sehnal i  i  samic i ,  tento poddr uh 
medvěda hnědého se však v Evropě chová velmi 
zřídka a získat dalšího jedince se tak v současné 
době jeví takřka nemožné. 

Prvního úspěšného odchovu jsme se dočkali 
od rysů ostrovidů (Lynx lynx), kterým se v květnu 
narodila tři koťata, o které se tentokrát samice 
vzorně starala a odchovala je v jedné ze tří bou-
diček přímo ve výběhu, za přítomnosti samce. 

Ve skupině mangust liščích (Cynictis penici-
llata) podstoupila eutanázii dvě stará zvířata, u 
kterých se projevily klinické příznaky mrtvice. Na 
začátku srpna se po delší době narodilo zbýva-
jícímu páru jedno mládě. 

Na konci roku uhynuly obě feny vlka eurasij-
ského (Canis lupus lupus). Pitvou byla u obou 
prokázána torze žaludku a sleziny, vzniklá jako 
následek nádoru sleziny. Tím jsme dočasně 
ukončili chov těchto šelem. Na jaře projde vlčí vý-
běh již dlouho plánovanou rekonstrukcí a doufá-
me, že se vlci brzy zase do naší zoo vrátí, protože 
jde o návštěvníky oblíbený druh zvířat. 

V lednu jsme přivezli samce margaye (Leopar-
dus wiedii) a v dubnu samce jaguarundi (Puma 
yagouaroundi), u obou druhů jsme delší dobu 
chovali jen samice. Po spojení však nebylo po-
zorováno páření ani u jednoho páru a vzhledem k 
tomu, že jsou obě samice již starší, je otázkou, 
zda se od těch-to zvířat ještě nějakého odchovu 
dočkáme. 

Skončili jsme s již delší dobu neperspektiv-
ním chovem mývala severního (Procyon lotor).

Oba druhy vačnatců chované v Zoo Děčín se 
povedlo rozmnožit, od klokanů rudokrkých (Ma-
cropus rufogriseus) máme dvě samičky (jednu 
albinotickou). Jedno mládě odchoval i pár klo-
kánků králíkovitých (Bettongia penicillata).

Hutie stromové (Capromys pilorides) odcho-
valy dvě mláďata, která v průběhu roku odešla 
do soukromého chovu. Obě samice se už v době 
březosti chovaly velmi agresivně k samci, kte-
rého jsme nakonec museli oddělit. A protože na-
padání pokračovalo i po odstavu mláďat, musel 
samec zůstat separován a dalšího odchovu se 
tak v nejbližší době nedočkáme. Musíme poč-
kat, až relativně drobný samec vyroste a bude po 

opětovném spojení schopný čelit případným úto-
kům větších samic. 

Velice se dařilo skupince kapybar vodních 
(Hydrochoerus hydrochaeris), ze tří vrhů od obou 
samic vzešlo devět mláďat, z nichž pět již během 
roku odešlo k soukromým chovatelům. Kapyba-
rám jsme zrekonstruovali jejich vnitřní ubikaci, 
kterou jsme doplnili o větší bazének a výhřevnou 
infralampu. 

O několik mláďat se rozrostla také skupina 
psounů prériových (Cynomys ludovicianus), kte-
rou jsme dovezli v roce 2018 z německého Han-
noveru, i nutrií říčních (Myocastor coypus). Stále 
se nám bohužel nedaří sehnat samce ursona 
kanadského (Erethizon dorsatum) k naší mladé 
samici.

Z událostí roku 2019 na úseku ptáků musíme 
rozhodně zmínit rozmnožení čáji obojkové (Chau-
na torquata), o kterém se dozvíte více ve článku 
zoologa. Odchovu jsme se dočkali i od jeřábů pa-
nenských (Anthropoides virgo). V březnu jsme 
dovezli ze Zoo Zájezd samce puštíka bradatého 
(Strix nebulosa) k naší samici a v listopadu při-
šel ze Zoo Brno samec výra virginského (Bubo 
virginianus). Oba druhy sov budou obývat novou 
expozici, která se pro návštěvníky otevře na jaře 
2020. Nového samce z Por tugalska jsme na 
konci roku získali i k samici labutě koskoroby 
(Coscoroba coscoroba). 

Velkým problémem, se kter ým jsme se v 
loňském roce museli potýkat, byla predace ze 
strany volně žijících šelem v areálu zoo. Zřejmě 
kuna stojí za úhyny několika krkavců (Corvus co-
rax), sýčka obecného (Athene noctua), mladého 
chovného páru sovice krahujové (Surnia ulula) a 
několika dalších ptáků. 

Rekonstrukcí prošel pavilon ptáků, kde byly 
zbudovány nové voliéry pro chov dvou druhů ra-
jek -  spiráloocasé (Cicinnurus magnificus) a krá-
lovské (Cicinnurus regius). Bližší informace naj-
dete opět v samostatném článku zoologa.

Terarijní Expozice Rajské ostrovy v roce 2019 
nedoznala výraznějších změn. Ve všech teráriích 
citelně chybělo osvětlení emitující UV záření, 
proto jsme do expozic leguánů kubánských (Cy-
clura nubila), želv pardálích (Stigmochelys par-
dalis) a společného terária agam filipínských 
(Hydrosaurus pustulatus) a želv annamánských 
(Mauremys annamensis) přidali k halogenovým 
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lampám kvalitní UV výbojky Sun Lux. Okamžitě 
bylo vidět zlepšení kondice chovaných zvířat. 
Do-dání UV osvětlení proto plánujeme i do 
dalších terárií, která časem projdou částečnou 
rekon-strukcí. Do budoucna se v nich změní i 
druhová skladba zvířat tak, aby byla naše terária 
atraktiv-nější pro návštěvníky. Doufáme, že v 
důsledku těchto změn se konečně dočkáme 
odchovů i u plazů. V akvarijní sekci jsme řešili 
především havárii velkého mořského akvária, 
podrobnosti o jeho opravě najdete v samostat-
ném článku chovatele Jiřího Doubka.

Petr Haberland
vrchní chovatel

haberland@zoodecin.cz

Zatímco v zoo můžeme o roce 2019 mluvit 
převážně v superlativech, v Expozici Rajské 
ostrovy se příliš nevedlo. Už v roce 2018 se ob-
jevily praskliny na největším mořském akváriu o 
objemu 6000 l, kde mohli návštěvníci obdivovat 
život na korálovém útesu. Z důvodu bezpečnosti 
byl problém provizorně vyřešen upuštěním 50% 
vody a akvárium bylo staženo popruhy, aby se 
předešlo prasknutí nádrže. V tomto stavu ak-

várium dál fungovalo až do září 2019, kdy byla 
zahájena kompletní rekonstrukce. Kvůli vypuš-
tění akvária bylo ve 4. patře expozice připraveno 
šest pěti set litrových kádí, které byly propojeny 
tak, že vytvořily provizorní okruh se slanou vo-
dou. Do nich se přestěhovaly všechny ryby a po 
vypuštění akvária také korály a živé kameny. I 
přes dobré výsledky testů chemismu vody bo-
hužel následoval hromadný úhyn převážné vět-
šiny velkých ryb (pár se jich podařilo zachránit 
přemístěním do menšího druhového akvária) a 
po čase i kompletní úhyn korálů.

Na začátku měsíce října 2019 bylo postave-
no nové velké akvárium + jedno větší druhové. 
Následovalo 8 týdnů dlouhé schnutí, po němž 
se provedla tlaková zkouška. Na týden se nádrž 
napustila sladkou vodou a byla prováděna kon-
trola, zda nedochází k prosakování. Po zjištění, 
že je vše v pořádku, se akvárium znovu vypustilo 
a začal se stavět nový útes z kamenů. Po posta-
vení kamenné stěny se začala napouštět tento-
krát už slaná voda. Ta se napouštěla několik týd-
nů. 

Proces stabilizace akvária se přehoupnul až 
do počátku roku 2020. Po ustálení chemismu a 
namnožení mikroorganismů bude osazeno no-
vými korály a zabydlí se v něm nová kolekce ryb. 

Jiří Doubek
chovatel  

CHOV RAJEK OČIMA ZOOLOGA

AKVÁRIUM

V loňském roce získala naše zoo do depona-
ce od privátního chovatele 1,2 rajku spirálooca-
sou (Cicinnurus Magnificus) a 1,0 rajku králov-
skou (Cicinnurus regius). Staly se obyvateli 
otevřené haly v Ptačím domě ve společnosti ho-
lubů chocholatých, majn Rothschildových, les-
koptví tříbarvých a hrdliček vínorudých. 

S chovem rajek neměla dosud žádné zkuše-
nosti ani jedna zoo v České republice a i v růz-
ných publikacích se mnoho informací o jejich 
chovu nenachází. Shodou náhod se v tomto 
roce konal veterinární kongres v Zoo Praha v 
rámci světových zoologických zahrad. Kolegové 
z Weltvogelpark Walsrode (ptačí park v Ně-
mecku) a Zoo Sandiego se dozvěděli, že právě u 
nás máme rajky. Obě tyto zahrady chovají ně-
kolik druhů rajek a dokonce i ty, co jsou k vidění 
u nás v zoo. Disponují cennými zkušenostmi s 
chovem, odchovem a krmením těchto nádher-
ných ptáků. Proto zavítali do naší zoo a poskytli 
nám hodnotné rady a informace ohledně krmení 
a odchovu. Původně jsme naše rajky krmili va-
ječným krmivem s přídavkem hmyzu, moučnými 

čer vy, cvrčky a různými druhy ovoce. Vše bylo 
špatně, protože toto krmení obsahuje mnoho 
železa a tuku. Ptáci jsou na tomto krmení sice v 
dobré kondici, ale postupem času jim ztuční 
játra a životnost těchto létajících drahokamů je 
pak poloviční, než by se dožili při správné stravě.

Jídelníček jsme proto dle doporučení upravili 
na stravu obsahující borůvky, meloun, hrušku, 
jablko, krmivo Beo pro loskutáky s nízkým obsa-
hem železa a granule Birds LOW. Hmyz se podá-
vá jen v době odchovu mláďat. Touto směsí ovo-
ce a granulí krmíme ráno a odpoledne. Zbytky, 
které na miskách zůstanou z předchozího krme-
ní, se vždy odstraní.

S kolegou z Weltvogelpark Walsrode jsme se 
domluvili na výměně samice rajky spiráloocasé 
za samičku rajky královské. Tato výměna pro-
běhla na jaře přímo v Zoo Walsrode, kde jsem 
měl možnost strávit celý den studováním chovu 
rajek.

Roman Řehák
zoolog, zástupce ředitelky

zoolog@zoodecin.cz 



Počátek chovu a odchov čaji obojkové v Zoo 
Děčín

První samici čáji obojkové (Chauna torguata) 
jsme získali v roce 1997 ze Zoo Emmen (Nizoze-
mí). K této samičce jsme následně dovezli 
samce z italské zoo. Sestavený pár však po 
celou dobu jejich chovu nejevil žádné náznaky 
rozmnožování. V roce 2006 bohužel oba tyto 
jedince zahlušila škodná. Až po dlouhých 8 
letech se nám podařilo sestavit nový chovný pár 
– samičku jsme získali opět ze Zoo Emmen a 
samce ze Zoo Olomouc.

Tento pár jsme umístili do výběhu vodního 
ptactva a zimován byl v přilehlém ptačím zimo-
višti. Na jaře roku 2019 se obě čáji začaly chovat 
velmi agresivně vůči všem dalším obyvatelům 
expozice. Začaly si také stavět hnízdo z vrbových 
větví a kusů rákosu. Jejich hnízdo ještě nebylo 
pořádně postaveno a čáji přesto atakovaly liché-
ho samce čápa bílého, kter ý měl postavené 
úhledné hnízdo v jejich těsné blízkosti. Rozhodli 
jsme se proto tohoto samce čápa přesunout do 
zimoviště. Celé jeho hnízdo jsme přenesli na 
místo, kde měly čáji rozestavěné hnízdo své, pří-
mo u r ybníka. Čáji toto náhradní čapí hnízdo 
okamžitě přijaly za své a zanedlouho snesly prv-
ní vejce. Nezkušený pár bohužel vejce druhý den 
shodil do r ybníka. Proto jsme upravili hnízdní 
kotlinu (prohloubení ). Čáji pak donesly další 4 
vejce a dvě z této snůšky jsme umístili do umělé 
líhně (měli jsme obavu z opětovného vyhození 
vajec z hnízda).

Po 46 dnech se pod rodiči vylíhlo jedno mlá-
dě, ostatní vejce byla neoplozená. Rodiče se 
chovali velmi starostlivě a pozorně, mládě chrá-
nili před ostatními obyvateli expozice. V tuto let-
ní dobu však panovala nepřízeň počasí, všechny 
sužovala obrovská vedra. Přestože je výběh 
vodního ptactva zastíněný a čáji své mládě před 
sluníčkem chránily křídly, došlo bohužel po pěti 
dnech k jeho úhynu na dehydrataci.

Po ztrátě mláděte začala jít zvířata ihned do 
dalšího toku a po měsíci udělala druhou snůšku, 
která přinesla 3 vejce. Líhnutí vycházelo na za-
čátek září a v tu dobu již bylo chladné a sychravé 
počasí. Pr vní dvě mláďata se vylíhla 11. září. 
Rozhodli jsme se proto celý pár i s čerstvě vy-
líhlými potomky umístit do temperované ubikace 
s vysokou vrstvou slámy. Třetí vejce jsme umís-
til i do líhně (vejce bylo již naklované) a po 

vylíhnutí a oschnutí kuřete jsme ho přenesli zpět 
k rodičům. Měli jsme samozřejmě obavu, zda ho 
přijmou. Ti se však chovali vzorově a mládě bez 
problémů akceptovali. 

Čájám jsme podávali pouze rostlinou potravu 
(ovoce a zeleninu, z počátku strouhanou). Do 
krmení jsme ještě přidávali vařená vejce, drcené 
skořápky a vitamíny pro nosnice. Kvůli rychlému 
růstu se však u mláďat během měsíce začala 
projevovat mírná rachitida nohou. Po konzultaci 
se soukromým chovatelem, kter ý se zabývá 
chovem hmyzožravých ptáků, jsme začali do 
krmení přidávat vitamínový preparát Rachitin. 
Přesto bohužel dvě mláďata 26. října uhynula, 
měla úplně zkřivené nohy.

Poslední vylíhlé mládě mělo sice pomalejší 
růst, ale právě toto se nám podařilo úspěšně 
odchovat. Po určení DNA jsme zjistili, že je to sa-
mička. Dle mého názoru, pokud by se vitamínový 
doplněk Rachitin nasadil ihned na počátku vylí-
hnutí, odchovali bychom všechna tři mláďata.

Roman Řehák
zoolog, zástupce ředitelky

zoolog@zoodecin.cz          

ODCHOV ČÁJI CHOCHOLATÉ
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EEP - KOČKA RYBÁŘSKÁ

V rámci programu EEP bylo na konci roku 
2019 evidováno 81 jedinců (40.41) ve 32 ins-
titucích, které jsou účastníky programu. Dalších 
13 jedinců (3.10) je dočasně deponováno v 7 
institucích, které sice nejsou členy EAZA a ani 
EEP účastníky, avšak s koordinátorem komuni-
kují a zasílají repor ty a dbají doporučení. Z to-
hoto hlediska nejsou deponovaní jedinci ozna-
čeni „lost to follow up“, a nadále jsou zahrnuti v 
EEP studbooku. Dalším důvodem je, že i když tito 
jedinci jsou z genetického hlediska méně cenní 
pro současné množení, stále mohou programu 
posloužit jako zdroj a zpětně doplnit stavy účast-
níků EEP. Narodilo se 10 mláďat, z nichž 9 (6.3) 
přežilo více než 30 dní. Průměrná 30denní úmrt-
nost podle dat v plemenné knize je 33%, přičemž 
úmr tnost koťat, která se nedožila více než 30 
dní, byla v tomto roce 10%. Je to však pouze třeti-
na odchovů, než bylo plánováno v doporučení 
pro chov pomocí nástroje Reproductive planning 
v programu PMx, neboť se nepodařilo úspěšně 
spárovat všechna doporučená zvířata, přede-
vším z důvodu dosud neuskutečněnými transfe-
ry, kdy doporučený jedinec buď uhynul, nebo jsou 
kladeny legislativní překážky, které transpor t 
prodlužují. Alternativy se řeší v přizpůsobených 
doporučeních. Úspěšné odchovy byly zazname-
nány v těchto institucích: Bekesbrne (1.0), Mni-
chov (3.0), Novosibirsk (1.0), Praha (1.1) a Rot-
terdam (0.2).

V roce 2019 byla z programu vyřazena ins-
tituce Lisbon, neboť v blízké budoucnosti neplá-
nují obnovit chov koček rybářských. Naopak no-
vým účastníkem programu se stala zoo v itals-
kém Agrate. V tomto roce také započala jednání 
a doporučení s dalšími institucemi, které se v 
brzké době zapojí do chovu koček rybářských – 
Athény, Branton, Gembira Loka, Torun a Zurich. 
Pro Athény a Gembira Loka byla již vydána i 

doporučení. Bohužel Zurich se rozhodl pro držení 
jiného taxonu.

Také začala probíhat jednání o výměně něk-
terých jedinců se zoo v Severní Americe. Toto je 
však komplikované, neboť se během roku již 
dvakrát změnil koordinátor chovu a je tak obtížné 
dohledat všechna potřebná historická data k ur-
čitým jedincům, bez nichž nebude možné výmě-
nu řádně realizovat.

I když se populace koček rybářských pocháze-
jících ze Srí Lanky jeví jako shodná s populací je-
dinců z pevniny, Species Committee se shoduje, 
že dokud to bude možné, bude tato populace 
stále držena odděleně od té druhé.

Summary:
  At the end of 2019 there were 81 (40,41) 

Fishing Cats in 32 EEP-par ticipant institutions 
and 13 (3.10) in 7 non EEP-par ticipant insti-
tutions. In 2019 has been recorded 19 bir ths 
with 9 surviving kittens (6.3), thus 30 days mor-
tality rate is 10 percent. Successful breeding 
was recorded at Bekesbrne (1.0),  Munich (3.0), 
Novosibirsk (1.0), Prague(1.1) and Rotterdam 
(0.2).

Although Fishing cats from Sri Lanka and from 
mainland appears as one population, the 
Species Committee has agreed, that we still try 
to keep individuals from Sri Lanka separately 
from the mainland population.

There were negotiations in 2019 with several 
institutions to become new holdes – Athens, 
Branton, Gembira Loka, Torun and Zurich, which 
have rised an interest for Fishing cats. For 
Athens and Gembira Loka have been recom-
mendations set already. Unfor tunately Zurich 
has decided to keep another taxon.

Also negotiations with AZA has star ted, but 
unfor tunately, the studbook keeper has been 
changed 2 times during the year, thus it is more 
complicated to track all the historical data for 
several individuals, which could be changed with 
EEP, which is crucial from genetic point of view. 

Mgr. Tomáš Rus
koordinátor EEP pro kočky rybářské

vyuka@zoodecin.cz 

EEP FISHING CAT
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V roce 2019 hostila děčínská zoo hned dvě od-
borné komise pracovníků českých a slovenských 
zoologických zahrad sdružených v UCSZOO.

KOMISE PRO PAPOUŠKY

ź Koordinátor komise: Ing. Yveta Svobodová
ź Termín a místo setkání komise: 22. 05. - 23. 

05. 2019, Zoo Děčín
ź Téma: Repatriace a reintrodukce papoušků
ź Seznam účastníků (31 osob): Zoo Plzeň: Mi-

lan Hřebík, Jan Cigler, Zoo Dvůr Králové: Mi-
chal Podhrazský, Jiří Polák, Zoo Ostrava: Yve-
ta Svobodová, Jana Michálková, Lucie Fialo-
vá, Zoo Děčín: Roman Řehák, Zoo Ústí nad La-
bem: Andrea Gruntová, Zoo Jihlava: Michal 
Kratochvíl, Karel Růžička, Kateřina Kucírková, 
Zoo Praha: Antonín Vaidl, Zoo Liberec: Veroni-
ka Korábová, Zoo Tábor: Ondřej Kott, Zoo Ko-
šice: Josef Lenard, Zoo Hodonín: Jiří Ingr. Hos-
té: AOPK: Patricie Čechová, Barbora Kami-
niecká, soukromí chovatelé: Vojtěch Trhoň, 
Zdeněk Špalek, Igor Špalek, Jan Barvík, Milan 
Bártl, Marta Bártlová, Milena Vaňková, Jaro-
slav Vokoun. 

Zpráva z jednání komise:
Zasedání komise pro papoušky se konalo v ter-

mínu 22. - 23. 5. 2019 v Zoo Děčín. Kromě zástupců 
chovatelů či zoologů českých a slovenských zoolo-
gických zahrad a zástupců soukromých chovatelů se 
komise papoušků zúčastnili i zaměstnanci Agentury 
ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR). 

Na zasedání komise všechny participující zoolo-
gické zahrady obdržely na CD Sborník komise 2018 
s prezentacemi přednesenými v témže roce. Ne-
zúčastněným zahradám byly prezentace zaslány e-
mailem. 

Během období 2018 - 2019 byly chovatelské 
problémy v oblasti chovu papoušků vzájemně kon-
zultovány buďto osobně nebo telefonicky, či pomocí 
elektronické pošty. 

Výběr z prezentací ze sborníku 2018 na CD:
Prezentace byly zaměřeny především na chov, 

odchov, výživu a chování velkých papoušků rodu ara. 
ź Arové v zájmových chovech – přehled (Yveta 

Svobodová)
ź Ara arakanga (Ara macao) – historie chovu v 

Zoo Ostrava (Lucie Fialová, Liana Justová)
ź Ara ararauna (Ara ararauna) - chování během 

odchovů mláďat (Petr Suvorov)
ź Sociální chování papoušků rodu ara (Věra Far-

biaková)
ź Optimální krmná dávka pro papoušky rodu ara 

(Milan Bartl)
ź Výživa papoušků, doplňky stravy, potřeba váp-

níku v krmné dávce (Vojtěch Trhoň)
ź Optimální parametry voliér pro různé druhy pa-

poušků, vhodný výběr pletiva (Jan Barvík)
ź Postřehy a zkušenosti z chovu papoušků rodu 

ara řazených v CITES (Jakub Makal)

V roce 2019 proběhla komise papoušků v Zoo 
Děčín. Prezentace, probíhaly v dopoledních i odpo-
ledních hodinách a byly zaměřeny na téma:

Repatriace a reintrodukce papoušků 
ź Pravidla IUCN pro reintrodukci (Michal Pod-

hrazský)
ź Repatriace papoušků (Yveta Svobodová)
ź Invazivní druhy papoušků (Lucie Fialová)
ź Za papouškem žlutouchým do Kolumbie (Fran-

tišek Brzák)
ź S jakými problémy jsme se setkali při umělém 

odchovu papoušků (Milena Vaňková, Jaroslav 
Vokoun)

ź Zvolili jste pro ary správné pletivo? (Jan Bar-
vík)

ź Ideální velikost voliér y pro velké druhy pa-
poušků (Jan Barvík)

ź Vzácné druhy papoušků v chovech v ČR versus 
výskyt a ohrožení v přírodě (Patricie Čechová)

ź Veterinární prevence v chovech papoušků 
(Veronika Sochorcová)

ź Chov papoušků žako ve skupině a jeho úskalí 
(Milan Bártl)

ź Záchranné programy in situ – příčiny úbytků 
papoušků ve volné přírodě (Antonín Vaidl)

Následující den jsme komisi papoušků zakončili 
tradiční společnou návštěvou chovatelského zázemí 
papoušků a celé hostitelské zoo. Poděkování patří 
hostitelské Zoo Děčín.

Ing. Yveta Svobodová
Zoo Ostrava

koordinátor Komise papoušků, UCSZOO

ODBORNÉ KOMISE V ZOO
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EKONOMICKÁ KOMISE

ź Termín: 19. – 21. 11. 2019
ź Místo jednání: Zoologická zahrada Děčín
ź Důvod jednání: Jednání ekonomické komise 

bylo svoláno zejména za účelem předání 
poznatků a zkušeností především z oblasti 
účetnictví – způsoby účtování, předpisů pro 
příspěvkové organizace.

ź Přítomni: Zástupci zoologických zahrad ČR a 
SR, Brno (Hiersch, Piškulová, Stránská, Še-
belová), Bratislava (Vidová, Timková, Racs-
kóová, Zálesňáková), Bojnice (Fábryová, Ov-
čiariková, Roháčová, Ivenzová), Děčín (Maje-
rová, Kedlesová, Granátová), Hodonín (Ber-
nátková, Nedůchalová), Chomutov (Čakajdo-
vá, Šindelářová), Jihlava (Krejčová), Košice 
(Tomková, Nalevanková), Hluboká (Farová, 
Jankůjová), Olomouc (Pernecká, Kešeláko-
vá), Ostrava (Konečná, Dubská, Duračková, 
Waloczková), Plzeň (Kaasová, Zábranská, 
Krblichová, Šneberková), Ústí nad Labem 
(Rysková), Vyškov (Svačinová), Zlín (Kupco-
vá), host (Slámová). Jednání se zúčastnilo 
37 osob z 15 zoo ČR a SR.

Program – témata jednání
Veřejné sbírky do zahraničí

ź Probíraly jsme různé způsoby řešení veřej-
ných sbírek na zahraniční i tuzemské projek-
ty formou výběru např. koruny ze vstupného, 
formou žetonů, Eurobankovky na projekty 
atd. Zajímavé byly zkušenosti z jednotlivých 
zoo.

Zveřejňování účetní závěrky
ź Byly podány informace, které dokumenty jed-

notlivé zoo zveřejňují.
Darování zvířat a přijímání darů zvířat

ź Jednalo se o tom, jak jednotliví zřizovatelé 
posuzují vztah zákona 250/2000 Sb. a zá-
kona 162/ 2003 Sb. v oblasti darování a při-
jímání darů zvířat. Co je v rámci mezinárodní 
spolupráce a co vnitrostátní spolupráce. 
Kter ým dokumentem mají toto ošetřeno v 
jednotlivých zoo. Mohou-li přijímat dary bez 
předchozího souhlasu zřizovatele nebo s 
přijetím čekají na souhlas.

Účtování plateb firemními kartami
ź Způsoby účtování plateb firemními kartami.

Elektronizace ve veř. zakázkách po 18. 10. 2018

ź Roční zkušenosti s povinnou elektronickou 
komunikací při výběrových řízení veřejných 
zakázek jsou zatím malé. Povinnost se týká 
pouze zakázek řešených dle Zákona č. 
134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných 
zakázek, jejichž administraci většina zoo 
svěřuje externím subjektům (soukromé či zři-
zovatel). Veřejných zakázek malého rozsahu 
se povinnost netýká, proto jejich průběh ne-
doznal změn. S Národním elektronickým ná-
stroje (NEN) nemá zkušenost ani jedna zoo, 
všichni si ponechali své komerční nástroje, 
kde mají dlouhodobě vedený profil zadava-
tele. Finanční hranice pro přímý nákup bez 
výběrového řízení je jednotlivými zřizovateli 
zoologických zahrad stanoven v rozmezí 50 – 
300 tisíc Kč bez DPH. 

Realizace výběru tržeb ze vstupného a provozu 
gastro v areálu zoo

ź Zkušenosti jednotlivých zoo se způsobem 
odvodů tržeb ze vstupné a provozu gastro v 
areálech – trezory, bankovní schránky, odvoz 
specializovanou firmou.

Ekonomické tabulky
ź Byly probrány vysvětlivky k jednotlivým tabul-

kám.
Kontrola EAZA

ź Informace ze zoo, kde v roce 2019 proběhla 
kontrola z EAZA.

Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba
ź Zkušenosti z jednotlivých zoo, ve kterých ně-

kteří zaměstnanci pracují v režimu nerovno-
měrně rozvržené pracovní doby. Určité nejas-
nosti ohledně toho, jak se má zaměstnava-
tel vypořádat se svátky.  

Diskuse
ź V diskusi jsme probíraly svoje otázky z růz-

ných oblastí účetnictví. Také zkušenosti ko-
legyň z Bratislavy, Bojnic a Košic nás oboha-
tily o jejich poznatky a porovnaly jsme rozdíly 
mezi některými zákony v ČR a SR.

 
Samostatné jednání měly i mzdové účetní, kte-

ré se zabývaly mzdovou a personální problema-
tikou. Zvláštní pozornost věnovaly mnohačetným 
exekucím u zaměstnanců (převážně pracovníky 
VPP), různým způsobům evidence docházky, kate-
gorizace zaměstnanců, novým mzdovým tabulkám 
od 1. 1. 2020, problematice e-neschopenek, kte-
ré budou zavedeny od 1. 1. 2020.  

Závěr:
Setkání ekonomů a mzdových účetní přineslo 

všem zúčastněným další poznatky a pohledy na 
společnou problematiku ze zkušeností druhých 
zoo. Zoologickou zahradu Děčín jsme si prohlédli s 
průvodcem a odborným výkladem. Další setkání 
plánujeme na jaro 2020 do Zoo Košice a na pod-
zim do Zoo Hodonín.

Ing. Miroslava Piškulová 
(Zoo Brno)
a kolektiv
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 Rok 2019 se odehrával ve znamení oslav 70. 
výročí otevření Zoo Děčín veřejnosti. Během ce-
lého roku jsme zaznamenali dosud absolutně 
nejvyšší návštěvnosti v sedmi měsících. Potě-
šila nás i zvířata, která jako by tušila, že slavíme 
významné výročí a „naplánovala“ si tak své pří-
růstky na tento rok. Přišlo na svět neuvěřitel-
ných 49 mláďat. Což se zajisté projevilo mimo 
jiné i v návštěvnosti. 

S 134.295 návštěvníky jsme opět slavili nej-
vyšší návštěvnost v historii děčínské zoo. Leden 
byl sice návštěvnicky průměrný, ovšem únor, a 
především březen nás zaskočil. V letních měsí-
cích červen a srpen se s lidmi doslova roztrhl py-
tel. Částečně to bylo ovlivněno počasím. Částeč-
ně k tomu přispělo otevření nové expozice chá-
panů středoamerických mexických. A nemalou 
měrou i bohatá nabídka akcí pro veřejnost. Hlav-
ním hitem roku se od dubna stal také medvěd 
kamčatský Bruno, kterého jsme dovezli z br-
něnské zoo. Společně s Brunem nám přibyly i je-
ho fanynky. Ty sice výrazně návštěvnost neovliv-
nily, ale díky nim bylo o Zoo Děčín slyšet po celé 
republice. Podzimní měsíce návštěvnicky spíše 
stagnovaly. V prosinci, kdy jsme očekávali jen 
pár skalních návštěvníků, se děly divy. Přede-
vším o Štědrém dnu, kdy do zoo dorazilo na dva 

tisíce osob a děčínská zoologická zahrada 
„praskala ve švech“. Nemáme na takový nápor 
dimenzované zázemí pro návštěvníky. Přesto vše 
proběhlo v pořádku, a hlavně bez následků pro 
zvířata.

Pevně věříme, že v následujícím roce, kdy by-
chom měli na jaře otevřít nové expozice pro ro-
somáky sibiřské, kozorožce dagestánské, výry 
virginské a puštíky bradaté, nám návštěvníci 
zachovají přízeň. V děčínské zoo lze totiž vždy 
najít něco zajímavého a nového. A pokud to 
nejsou zrovna novinky v oblasti zvířat a areálu, 
tak své návštěvníky bavíme a vzděláváme na 
svých akcích.
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ČINNOST CENTRA NÁVŠTĚVNICKÝCH SLUŽEB

AKCE POŘÁDANÉ PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST

DATUM NÁZEV AKCE ÚČAST SPOLUPRÁCE / SPONZOŘI POPIS AKCE

1. 1. 2019 DO ZOO ZDARMA 600 odhad

31. 1. 2019 ZA ODMĚNU DO ZOO 140 Děti ve věku 6 - 15 let měly vstup do zoo zdarma.

16. - 24. 2. 2019 JARNÍ PRÁZDNINY 2.459 INO Stanovištní soutěž na téma jaro v přírodě. 

2. 3. 2019 MASOPUST 627
(pouze počet  
návštěvníků 

v zoo)

Statutární město Děčín, DDM Děčín,
 Restaurace a Apartmány U růžové

 zahrady, Vinotéka Děčín, Valdemar Grešík
 – Natura s.r.o., TianDe, Tupperware, INO,

 Hostel Děčín, Restaurace Latrínka,
 Inpeko s.r.o., SHŠ Exitus in Dubio,

 Agrokomplex spol. s r.o., 
Cukrárna a pekárna Jindra

Při akci zoo spolupracovala s děčínskými organizacemi,
 hoteliéry a restauratéry. Masopust byl rozdělen do dvou

 samostatných celků – program v zoo a program ve městě. 
V zoo se soutěžilo tradičně o nejchutnější koblihu, 
o nejhezčí masku a nejrychlejšího jedlíka koblih. 

Následoval průvod městem, který byl doplněn o různá
 zastavení s taškařicemi. Akci zakončil soud 

s medvědem v Křížové ulici na pěší zóně.

11. 3. 2019 ZOOKRASLICE INO V tento den jsme vyhlásili soutěž o nejkrásnější kraslici. 
Soutěžilo se ve dvou kategoriích: školy a jednotlivci.

6. 4. 2019 STARTUJEME! 760 INO, Konkordia Děčín Akce k zahájení 70. návštěvnické sezóny plná novinek.
Otevřeli jsme expozici chápanů středoamerických mexických,
 seznámili jsme přítomné s plánovaným příjezdem medvěda

 kamčatského a poskytli informace k výstavbě expozic
„Zvířata z chladných krajů“. Během akce proběhl i běžkařský

 závod bez sněhu. Letos nesl název Pastýřská 70. 
Akci doplnilo vystoupení Bratří v tričku "Běžkařská odysea".

13. 4. 2019 ZAHÁJENÍ TURISTICKÉ SEZÓNY 292 Statutární město Děčín Jedná se tradičně o společnou akci organizací v Děčíně. 
Zoo Děčín v rámci dne poskytla slevu 50 % na vstupném 
a prezentovala se na Smetanově nábřeží při aktivitách 

města.

18. - 22. 4. 2019 VELIKONOCE V ZOO 5.592

Děčínská zoo připravila v rámci kapaně EAZA Silent Forest
 stanovištní soutěž na téma vajíčka. Proběhlo i vyhlášení
 vítězů soutěže ZooKraslice. Na pokladně zoo a v Ptačím

 době během Velikonoc probíhala výstava soutěžních prací. 

29. 4. - 5. 5. 2019
1. KVĚTEN - DEN PRO 

ZOOLOGICKÉ ZAHRADY
2.566 UCSZOO

V rámci UCSZOO jsme si stanovili 1. květen Dnem pro
 zoologické zahrady. V děčínské zoo jsme pro své

 návštěvníky nachystali stanovištní soutěž k 70. výročí
 otevření zoo.

1. - 2. 6. 2019 MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ 2.481 Dětské vstupné do zoo v těchto dnech bylo pouhých 10 Kč.

7. 6. 2019 NOC SNŮ 397 Akci podpořil Ústecký kraj, 
Silisan spol. s r.o., MAR-MAT CZ s.r.o.,

 Lengau s.r.o., Inpeko a.s., 
Pekárna Jindra, Agrokomplex Verneřice,

Dům tisku, Cukrárna Expres, 
Bamburger – Jiří Hommer, ZUŠ Děčín, 
ZŠ Slovanka Česká Lípa, SLŠ Šluknov, 

ZŠ Dr. M.Tyrše Děčín, DDM Děčín, 
1. koedukovaný oddíl Stopa, ČPZP, 

Městská policie Děčín, Karate Steklý,
 Spolek Severka z.s.

Jedná se o mezinárodní akci pro handicapované 
a chronicky nemocné osoby z okolí, do které se 
v roce 2019 zapojilo 298 zoo z celého světa. 

Pro naše hosty jsme připravili nezapomenutelný večer, 
kdy mohli vnímat všemi smysly. 

Akci ukončila ohňová show.

 

28. 6. 2019 ZA ODMĚNU DO ZOO 507 Děti ve věku 6 - 15 let měly vstup zdarma.

1. 7. 2019 RETROVSTUPNÉ 2.242

V tento den měli návštěvníci v rámci oslav 70. letého 
výročí zoo vstupné jen za 7,- dospělí/3,- děti. 

Šlo o nejstarší vstupné, dohledané při pátrání v archivu,
 pocházelo z roku 1953.

12. 7. 2019 VEČERNÍ PROHLÍDKA PRO DĚTI 34 Prohlídka zoo pro děti po zavírací době. 

12. 7. 2019 VEČERNÍ PROHLÍDKA 24 Prohlídka zoo s odborným komentářem. 

19. 7. 2019 NOC V ZOO 16 Akce pro děti školního věku s přespáním v zoo 
a s doprovodným zážitkovým programem. 

22. - 26. 7. 2019 PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 30 Bamburger – Jiří Hommer, 
MAR-MAT CZ s.r.o., Armex Energy, 

Benešov n./Pl. - Zdravé město, Ice´n´go!

Prázdninové dobrodružství v zoo. Během týdne si děti
vyzkoušely práci na zooúseku a na údržbě areálu, 

ale také zápolily o vítězství v celotáborové hře na téma 
„Jak to chodí v zoo”. 

26. 7. 2019 NOC V ZOO 16 Akce pro děti školního věku s přespáním v zoo 
a s doprovodným zážitkovým programem. 

9. 8. 2019 VEČERNÍ PROHLÍDKA PRO DĚTI 25 Prohlídka zoo pro děti po zavírací době. 

9. 8. 2019 VEČERNÍ PROHLÍDKA 28 Prohlídka zoo s odborným komentářem. 

17. - 18. 8. 2019
VÍKEND PROTI PALMOVÉMU 

OLEJI
1.701 UCSZOO

Stanovištní soutěž o palmě olejné, o problematice jejího
 pěstování, zpracování a důvody pro a proti jejímu 

zpracování.   
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AKCE POŘÁDANÉ PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST

DATUM NÁZEV AKCE ÚČAST SPOLUPRÁCE / SPONZOŘI POPIS AKCE

24. 8. 2019 Z POHÁDKY DO POHÁDKY 1.115 Silisan Akce pro nejmenší děti, které při příchodu do zoo přivítala
 postavička Večerníčka, od níž obdržely hrací kartičku. 

V areálu zoo se pak mohly setkat s loupežníkem Karabou,
 Křemílkem a Vochomůrkou, Rumcajsem i s Mankou atd. 

Na závěr přelstily zlou královnu a ta jim předala 
drobný dáreček.

3. - 30. 9. 2019 VÝSTAVA 70 LET ZOO DĚČÍN neevidováno
OC Pivovar, Vlastivědné muzeum 
a galerie v České Lípě, ZUŠ Děčín

Interaktivní výroční výstava shrnující sedmdesátiletou 
historii zoo. Prostřednictvím informační části měli

návštěvníci Galerie OC Pivovar možnost se seznámit 
s jednotlivými řediteli zoo i se zvířaty, která zoo v průběhu 
70 let chovala. Nechyběla prezentace dermoplastických

preparátů zvířat, k dispozici byl také audiokoutek 
s nahrávkami vzpomínek pamětníků, videokoutek 

s promítáním filmů o Zoo Děčín a herní koutek pro děti.

9. - 15. 9. 2019
EVROPSKÝ TÝDEN 

RECYKLACE BATERIÍ
1.815 Ecobat s.r.o.

Stanovištní soutěž na téma odpady kolem nás. 
Soutěžící výměnou za vyplněnou kartičku obdrželi 

krabičku na sběr použitých baterií. 
V sobotu 14. 9. proběhla prezentace firmy Ecobat 

před správní budovou.

14. 9. 2019 DEN ADOPTIVNÍCH RODIČŮ 93 Bamburger - Jiří Hommer, 
MAR-MAT CZ s.r.o.,

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

30. 9. - 6. 10. 2019 TÝDEN (NEJEN) PRO SENIORY 55
seniorů

Statutární město Děčín - KPSS Pro seniory 65+ pouze symbolické vstupné 10 Kč, 
v rámci akce Zvířecí párty – proběhla prohlídka zoo 

s průvodcem zdarma. 

5. 10. 2019 ZVÍŘECÍ PÁRTY 58 UCSZOO, Statutární město Děčín, 
CHKO Labské pískovce, 
CHKO České středohoří, 

Střední lesnická škola Šluknov

Společná akce UCSZOO. 
V rámci týdne nejen pro seniory 

– komentovaná prohlídka zoo zdarma. 
Z důvodu nepříznivého počasí (chladno a déšť) 

byla akce zkrácena.

14. - 30. 10. 2019 PŘIJĎTE SI NAHRABAT DO ZOO 670 Podzimní brigáda pro ZŠ a jiné skupiny osob v hrabání listí.
  Za práci brigádnici obdrželi volnou vstupenku 

do zoo zdarma.

26. - 30. 10. 2019 PODZIMNÍ PRÁZDNINY 2.863 Stanovištní soutěž pro širokou veřejnost na téma odpady
a ekologické chování jednotlivců.

2. 11. 2019 STRAŠIDELNÁ ZOO 844 Tradiční podvečer se strašidly letos na téma 
Dívka na koštěti. Součástí akce bylo dlabání dýní, 

strašidelná stezka a lampiónový průvod.

2. - 31. 12. 2019 VÝSTAVA 70 LET ZOO DĚČÍN neevidováno Městská knihovna Děčín

V rámci výročí jsme znovu ve veřejných prostorách 
vystavili panely a zvukové nahrávky pamětníků. 
Výstava byla k vidění až do konce ledna 2020 

v prostorách Městské knihovny Děčín.

7. 12. 2019 ČERTOVSKÝ REJ 347 Silisan spol. s r.o., 
Agrokomplex spol. s r.o., 

MAR-MAT CZ s.r.o., 
Valdemar Grešík - Natura

Ignis Iter

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. 2019 VSTUP DO ZOO ZDARMA 2.000
odhad

Lidé si zkracují čekání na Ježíška návštěvou zoo 
a nosí dobroty pro zvířata.

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

DATUM NÁZEV AKCE ÚČAST PŘEDNÁŠEJÍCÍ

3. 1. 2019 IRSKO 20 Jiří Kašpar

7. 2. 2019 SKOTSKO 121 Julie Hósová a Kristýna Švihnosová

7. 3. 2019 AUTOSTOPEM 46 Eliška Střelková

4. 4. 2019 MAROKO 58 Honza Čabák

3. 10. 2019 ZA MEDVĚDY NA ALJAŠKU 65 Rostislav Stach

7. 11. 2019 AUSTRÁLIE 68 Stanislav Honzík

5. 12. 2019 KYRGYZSTÁN 54 Pavel Houser

2
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PREZENTACE MIMO AREÁL ZOO

AKCE POŘADATEL POPIS

Jeden svět Vladimír Volráb - Jeden svět Diskuse na téma udržitelný rozvoj v Kině Sněžník Děčín.

Zahájení turistické sezóny v Děčíně Magistrát města Děčín Prezentace zoo na Labském nábřeží v Děčíně.

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

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

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

u Městské knihovny Děčín

Svatý Jiří pod zámkem Skautský oddíl Sojčáci Prezentace zoo na Labském nábřeží v Děčíně.

Dřevosochání Artmateriál
Prezentace zoo a soutěže na dřevosochání v rámci městských 

slavností na Mariánské louce v Děčíně.

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

Den dětí s národním parkem České Švýcarsko o.p.s.
Prezentace zoo při příležitosti oslav založení 

NP České Švýcarsko v Krásné Lípě.

Dětský den plný her DDM Děčín - Florbalový klub Prezentace zoo s kontaktními zvířaty 
a soutěžemi na téma kampaně EAZA.

Dětský den DDM Děčín - Březiny Prezentace zoo s kontaktními zvířaty 
a soutěžemi na téma kampaně EAZA.

Den dětí DDM Česká Kamenice Prezentace zoo s kontaktními zvířaty 
a soutěžemi na téma kampaně EAZA.

Miniveletrh cestovního ruchu Město Most
Prezentace zoo v rámci miniveletrhu cestovního ruchu konaného 

u Informačního centra Most.

Den dětí Andělé bez křídel Prezentace zoo formou soutěží pro menší děti v areálu Střelnice 
Děčín. 

Koruna pro zoo DDM Rumburk Prezentace zoo s kontaktními zvířaty jako poděkování 
za adopci medvěda kamčatského.

Poznej své město 1. koedukovaný oddíl Stopa Předání cen výhercům, tiskoviny.
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KRÁTKODOBÉ PRONÁJMY PLOCHY V ZOO

AKCE NÁJEMCE POPIS

Abeceda peněz Campus s.r.o.
Pronájem dětského areálu na akci Abeceda peněz, kterou nájemce 

dělá pro Českou spořitelnu.

Poskytování veřejného zdravotního pojištění Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR Pronájem dětského areálu na prezentaci VZP.

Poskytování informací o třídění elektroodpadů Ecobat Pronájem plochy před správní budovou - recipročně.

Brumík Garp Integrated, spol. s.r.o. V rámci spolupráce umožněno prezentovat značku Brumík před 
expozicí medvěda kamčatského – recipročně.

AKTIVITY NA PROPAGACI ZOO

NÁZEV / POPIS AKTIVITY / UMÍSTĚNÍ DODAVATEL

Banner Masopust - autobusová zastávka Tyršova, Děčín Dalibor Cita

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

Informace o dění v zoo v děčínském čtrnáctideníku Zpravodaj Magistrát města Děčín

Inzerce na reklamní ceduli při vstupu u via ferraty na Pastýřské stěně Magistrát města Děčín



AKTIVITY NA PROPAGACI ZOO

NÁZEV / POPIS AKTIVITY / UMÍSTĚNÍ DODAVATEL

Banner Masopust - autobusová zastávka Tyršova, Děčín Dalibor Cita

Bannery různé velikosti Zimní stadion Děčín, Kabelovna Děčín Podmokly, s.r.o., Tyršova ulice - Děčín, 
areál restaurace Pastýřská stěna - Děčín, Sportovní areál Jedlová, 
Teplická a Žižkova ulice - DDM Děčín 2x

Informace o dění v zoo v děčínském čtrnáctideníku Zpravodaj Magistrát města Děčín

Inzerce na reklamní ceduli při výstupu u via ferraty na Pastýřské stěně Magistrát města Děčín

Partnerství CCBC

Inzerce v měsíčníku ENTER - 12 x ENTER (zpravodaj o kulturním dění v Děčíně)

Inzerce v příloze MF Dnes „Kam v létě” - Ústecký a Liberecký kraj MAFRA

Medvědí stojan s letáky při vstupu do OC Pivovar Děčín OC Pivovar

Medvědí stojan s letáky při vstupu do Aquaparku Děčín Děčínská sportovní, p. o.

Navštívenka do zoo ve formě vizitek umístěná v informačních centrech pokrývající 
oblast mezi Karlovými Vary a Chomutovem + www.cesekmo106.cz

Českem o 106

Partnerství CCBC

PR článek - 1 strana v brožuře Zážitky v Českém Švýcarsku 2019/2020 České Švýcarsko o.p.s.

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

PR článek - 5 stran v časopise Blesk Bedekr Blesk

Registrace na internetovém portálu Živé firmy DATABOX s.r.o

Reklama na informační ceduli při vjezdu na parkoviště Nemocnice Děčín Martin Šebek

Reklama na informačním plánu na odstavném parkovišti v Děčíně - Podmoklech Magistrát města Děčín

Elektronický banner během zápasů v hale BK Děčín BK Děčín, s.r.o.

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

Ing. Lenka Hanzlová

Turistické vizitky - tisk a distribude v centrech Ústeckého kraje a v Praze Eurocard s.r.o.

Umístění letáků v informačním centru Zámku Děčín Zámek Děčín, p. o.

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

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

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

Zápis a inzerce ve Zlatých stránkách Mediatel
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Pro lepší prezentaci Zoologické zahrady Dě-
čín – Pastýřská stěna, příspěvková organizace 
na veřejnosti jsme nechali v roce 2019 vyrobit 
tyto reklamní předměty: propisky, sluchátka, ry-
bičky MIKOV, kelímky Nicknak, pivní etikety, plá-
žová lehátka, gumové náramky (duhové a jedno-
barevné), stahovací vaky, klíčenky na krk 5 dru-
hů, pohledy, letáky A4 se zvířaty, záložky do knih, 
omalovánky – jednotlivé listy A5.

Běžná činnost zoo byla podpořena: obecný-

mi letáky o zoo, letáky Expozice Rajské ostrovy, 
letáky s nabídkou výukových programů, letáky s 
přehledem akcí pro veřejnost, plakáty na velké 
akce v zoo a mnoho dalších drobných tisků.

Ing. Dagmar Floriánová
vedoucí Centra návštěvnických služeb

marketing/akce pro veřejnost/
sponzoři/adopce

marketing@zoodecin.cz 





Již od roku 1991 Zoo Děčín umožňuje svým přízniv-
cům věnovat libovolnou částku přímo na činnost 
související s chovem konkrétního druhu zvířete. Tato 
finanční podpora probíhá formou adopce na základě 
adopční smlouvy. Ta je vlastně smlouvou darovací. A 
díky tomu lze adopci uznat jako dar v daňovém přizná-
ní. Proto jsou tyto smlouvy celkem oblíbené. 

Věnováním finančních darů na potřeby zvířat tak 
sponzoři pomáhají děčínské zoo významnou měrou 
plnit její hlavní cíle a poskytují i možnosti k dalšímu 
rozvoji. Proto nás velmi těší zájem adoptivních rodičů, 
kteří zůstávají svým zvířatům věrni. V roce 2019 zoo 
tímto způsobem získala od svých příznivců částku 
290.519,03 Kč. Za což dárcům patří velký dík. 

Z toho důvodu jsme dárcům za finanční příspěvky k 
chovu a výživě vzácných a ohrožených druhů zvířat 
poděkovali mimo jiné zorganizováním „Dne adoptiv-
ních rodičů a přátel zoo“. V pořadí dvacáté osmé 
setkání proběhlo tradičně po prázdninách - 14. září 
2019. V tento den se konala komentovaná prohlídka 
zoo, kdy adoptivní rodiče byli seznámeni s novinkami 
jak ze stran výstavby, tak ze strany nově chovaných 
druhů či nových přírůstků. Účastníky nejvíce zaujala 
expozice chápanů středoamerických mexických, 
kterou jsme na jaře letošního roku otevřeli a komento-
vané krmení nového druhu medvěda kamčatského, 
jenž vystřídal po úhynu medvědy grizzly. Následoval 
bohatý raut za doprovodu kapely U-Style. Tímto ještě 
jednou děkujeme všem sponzorům a dárcům za 
podporu chovu zvířat v děčínské zoologické zahradě. I 
díky vaší pomoci se může kolekce našich zvířat roz-
růstat. 

Adopce v číslech:
ü Počet sepsaných adopčních smluv/počet adop-

tovaných zvířat: 125
ü Celková částka za adopce: 290.519,03 Kč (ha-

léře jsou způsobeny přepočtem zahraniční plat-
by)

ü Druhy zvířat, které měly v roce 2019 nejvíce a-
dopcí (6): želva nádherná a kotul veverovitý

ü Minimální částka za adopci: 1.000 Kč
ü Minimální částku uhradilo: 41 adoptivních rodi-

čů
ü Nejvyšší darovaná částka na adopce: 21.530 

Kč (Rumburské děti)

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 

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

2019 291 125
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PŘEHLED ADOPTIVNÍCH RODIČŮ V ROCE 2019

ADOPTIVNÍ RODIČ ADOPTOVANÉ ZVÍŘE ČÁSTKA V KČ

10.000 a více Kč

RUMBURSKÉ DĚTI při DDM Rumburk medvěd kamčatský 21.530,00 Kč

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

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

12.500,00 Kč

JANA HRDLIČKOVÁ - OČNÍ OPTIKA s.r.o., Děčín 1 kakadu brýlový (2x) 10.000,00 Kč

5.000 - 9.999 Kč

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

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

Martina Juhnová - Hotel Formule, Děčín 6 - Letná osel domácí 7.500,00 Kč

Gerd Ahnert, Pirna urson kanadský 6.906,41 Kč

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

Petr Jetel, Děčín 2 ovce kamerunská 6.000,00 Kč

Ladislav Neuhäuser, Mladá Boleslav nutrie říční 5.000,00 Kč

Jílovská Sovička z.s. - DS Sovička, DS Kulíšek, Jílové puštík bradatý 5.000,00 Kč

3.000 - 4.999 Kč

Thoralf Böser, Drážďany psoun prériový 4.509,38 Kč

Žáci ze Základní školy U Nemocnice, Rumburk puštík bělavý 3.500,00 Kč

Klárka Antoňová, Česká Kamenice tapír jihoamerický 3.200,00 Kč

Jana Krupa a Dieter Wünsche, Pirna kvakoš noční 2x, krkavec velký 3.010,74 Kč

Tomáš Luczków, Děčín 6 ara vojenský 3.000,00 Kč

Rodina Bojanova, Horní Libchava jaguarundi 3.000,00 Kč

Dagmar Brožová, Děčín 9 kočka divoká 3.000,00 Kč

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

Žáci z HC Děčín medvěd kamčatský 3.000,00 Kč

Jiří Dubovský, Praha 10 sovice sněžná 3.000,00 Kč

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

2.000 - 2.999 Kč

Třída Zajíčků, Mateřská škola, p.o., Doksy klokan rudokrký 2.700,00 Kč

Tomáš Kraus, Žatec ježík hnědý 2.600,00 Kč

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

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

MVDr. Lýdia Čačková tapír jihoamerický 2.500,00 Kč

Děti z mateřské školy při ZŠ a MŠ Dobkovice kotul veverovitý 2.200,00 Kč

Milada Lauková, Most puštík obecný, ropucha obecná 2.200,00 Kč

Žáci ze základní školy při ZŠ a MŠ Dobkovice kotul veverovitý 2.160,00 Kč

Barbara Niklas, Dresden čáp černý 2.004,17 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
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PŘEHLED ADOPTIVNÍCH RODIČŮ V ROCE 2019

ADOPTIVNÍ RODIČ ADOPTOVANÉ ZVÍŘE ČÁSTKA V KČ

2.000 - 2.999 Kč

† Božena Dolejší, Děčín kachnička mandarínská 2.000,00 Kč

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

Milada Rejmanová, Děčín 2 korunáč Sclaterův 2.000,00 Kč

Rudolf Seidl, Rumburk kvakoš noční 2.000,00 Kč

Mgr. Alena Houdková, Ústí nad Labem mlok skvrnitý 2.000,00 Kč

Pytlíčky.cz, Děčín 33 osel domácí 2.000,00 Kč

Martin Žilovec, Huntířov ostralka bělolící 2.000,00 Kč

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

Ivana Bránišová, Děčín 21 pižmovka velká 2.000,00 Kč

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

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

Nina Blavková, Děčín 9 sovice sněžná 2.000,00 Kč

Karolína a Vilém Kebrtovi, Děčín 2 agama kočinčinská 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

1.000 - 1.999 Kč

Ada Májová, Praha 6 banánovec obecný 1.800,00 Kč

Rodina Granátova, Děčín 32 sova pálená 1.600,00 Kč

Ingeborg Knöckel, Moritzburg majna Rothschildova 1.502,74 Kč

Pavlína Marková, Ústí nad Labem alpaka 1.500,00 Kč

Martin Rosulek, Děčín berneška kanadská malá 1.500,00 Kč

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

Lucie Lepilová, Děčín 2 hutie kubánská 1.500,00 Kč

Petr Gajdůšek, Děčín kalous ušatý 1.500,00 Kč

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

Jitka Kreuterová, Děčín 6 leskoptev tříbarvá 1.500,00 Kč

Kinčlovi leskoptev tříbarvá 1.500,00 Kč

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

Barbora Kočová, Jílové psoun prériový 1.500,00 Kč

Andělka a Vráťa Niklovi, Arnoltice raroh velký 1.500,00 Kč

Petr, Marta, Kubík a Filípek Dvorští, Dobrná sovice krahujová 1.500,00 Kč

Žáci ze Základní školy Generála Svobody, Nový Bor kotul veverovitý 1.419,00 Kč

Rüdiger Ahlswede, Pirna želva nádherná 1.251,65 Kč

Barbara Schulze, Dresden - Pappritz alpaka 1.239,94 Kč

Zdeněk a Lucie Prchlíkovi, Duchcov agama vousatá 1.200,00 Kč

Monika Kleinpeterová a Patrik Kádek, Kamenický Šenov ara vojenský 1.200,00 Kč

Jiří Kalous, Jílové u Děčína kalous ušatý 1.200,00 Kč

Mgr. Lenka Hanousková, Děčín 7 mravenečník velký 1.200,00 Kč
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PŘEHLED ADOPTIVNÍCH RODIČŮ V ROCE 2019

ADOPTIVNÍ RODIČ ADOPTOVANÉ ZVÍŘE ČÁSTKA V KČ

1.000 - 1.999 Kč 

Žáci ze Základní školy Tyršova, Rumburk papoušek vlnkovaný 1.200,00 Kč

Rodina Fraňkova, Česká Kamenice želva nádherná 1.200,00 Kč

Ivan Schwarz, Děčín 1 čáp černý 1.000,00 Kč

Joachim Max Petzold, Terezín holub chocholatý 1.000,00 Kč

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

Olga Kopáčová, Praha 4 ještěrka obecná 1.000,00 Kč

Kateřina Horká, Hrotovice jezevec lesní 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

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

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

Lukáš Hochwalder, Děčín 2 kotul veverovitý 1.000,00 Kč

Robert Doležal krkavec velký 1.000,00 Kč

Rodina Bendova, Děčín 3 kvakoš noční 1.000,00 Kč

Děti ze Základní a mateřské školy Petrovice labuť koskoroba 1.000,00 Kč

Dana Hradilová, Beroun liška obecná 1.000,00 Kč

Žáci z MŠ K. H. Borovského, Děčín makak chocholatý 1.000,00 Kč

Pavel Jukl, Děčín 9 mangusta liščí 1.000,00 Kč

Jakub Secký, Velké Březno margay 1.000,00 Kč

Lucie Čekalová, Arnoltice margay 1.000,00 Kč

Martin Čekal, Arnoltice medvěd kamčatský 1.000,00 Kč

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

Jan Barcar, Děčín 2 mravenečník velký 1.000,00 Kč

Žaneta Hamáčková, Frýdlant nutrie říční 1.000,00 Kč

Pavel Šíma, Mimoň osel domácí 1.000,00 Kč

Petr Vacek, Česká Lípa outloň malý 1.000,00 Kč

Miroslav Kužel, Děčín prase göttingenské 1.000,00 Kč

Jiřina Růžičková, Jedlka psoun prériový 1.000,00 Kč

Lenka Secká, Velké Březno puštík obecný 1.000,00 Kč

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

Šárka a Daniel Tattermuschovi, Děčín 4 veverka obecná 1.000,00 Kč

Ing. Jana Hejduková, Rumburk zmije obecná 1.000,00 Kč
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PŘEHLED ADOPTIVNÍCH RODIČŮ V ROCE 2019

ADOPTIVNÍ RODIČ ADOPTOVANÉ ZVÍŘE ČÁSTKA V KČ

1.000 - 1.999 Kč 

Miloš Kačírek, Děčín 27 zmije obecná 1.000,00 Kč

Marie Kadlečková, Děčín 27 želva annámská 1.000,00 Kč

Kačenka Rožková, Praha 6 želva nádherná 1.000,00 Kč

Pavlína Hošková, Děčín 1 želva nádherná 1.000,00 Kč

Rodina Jakubcova, Šluknov želva nádherná 1.000,00 Kč

Vedení Zoo Děčín děkuje všem výše uvedeným sponzorům za jejich dary, které v roce 2019 významně pomo-
hly udržet rozpočet zoo zejména v rámci rostoucích cen za krmiva a energie.
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Statutární město Děčín
Ministerstvo životního prostředí ČR
Ústecký kraj
1. Koedukovaný oddíl Stopa

Agrokomplex spol. s r. o.

Armex Energy 

Benešov n./Pl. – Zdravé město

BK Armex Děčín

Cukrárna Expres Děčín

Cukrárna a pekárna Jindra Děčín

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Český červený kříž Děčín

DDM Děčín

DeNas Děčín

Dobrovolníci

Dům tisku Ústí nad Labem

Ecobat

HC Děčín

Hostel Děčín

CHKO Labské pískovce

CHKO České Středohoří

Chocoland

Ice´n´go!

Inpeko s.r.o.

INO - Interpap Děčín

Jiří Hommer – Občerstvení Bamburger

Karate Steklý z.s.

Klinika malých zvířat Hanzlík a Křeček

KONKORDIA Děčín

KUBO – Petr Kudrhalt

Lengau s.r.o.

Lesní úřad Děčín, p. o.

MAR-MAT CZ s.r.o.

Městská knihovna Děčín

Městská policie Děčín

Městský útulek pro opuštěná zvířata Děčín

Milan Figedi

NP České Švýcarsko

Obchodní centrum Pivovar

Rabina s.r.o.

Restaurace a Apartmány u Růžové zahrady

Restaurace Latrínka – Kateřina Říhová

Rodinní příslušníci zaměstnanců zoo

Silisan s.r.o. – Balconi

Spolek Severka z. s. 

Střední lesnická škola Šluknov

Tastit s.r.o.

TianDe – Simona Vrabcová

Tupperware – Simona Vrabcová

Vinotéka Děčín + Zdravá sámoška

Valdemar Grešík – Natura s.r.o. Děčín

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě

ZŠ Dr. M. Tyrše, Děčín

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

dodání cen do soutěží

dodání cen do soutěží

spolupráce při akcích

Noc snů – dodání zboží zdarma

dodání zboží na akce za výrobní náklady

spolupráce při akcích

spolupráce při akcích

spolupráce při akcích

podpora klokana rudokrkého

spolupráce při akcích

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

spolupráce při akcích

spolupráce při akcích

spolupráce při akcích

spolupráce při akcích

podpora chápana středoamerického mexického

spolupráce při akcích

spolupráce při akcích

Noc snů – dárečky pro hosty zdarma

bezplatné poskytování materiálu pro úpravu expozic

spolupráce při akcích

bezplatný pronájem sálu na přednášky

spolupráce při akcích

spolupráce při akcích

vstřícnost při výlepu plakátů

spolupráce při akcích

spolupráce při akcích

spolupráce při akcích

spolupráce při akcích

spolupráce při akcích

spolupráce při akcích

spolupráce při akcích

Noc snů - zapůjčení kostýmu

ukázky sokolnictví během akcí

podpora vyder říčních

dodání cen do soutěží 

spolupráce při akcích

spolupráce při akcích

dodání cen do soutěží a podpora při rekonstrukci expozic

zapůjčení dermoplastických exponátů na výstavu

spolupráce při akcích

spolupráce při akcích

malování na obličej při akcích

PODĚKOVÁNÍ
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70 LET ZOO DĚČÍN

Rok 2019 byl pro Zoo Děčín rokem jubilejním. Zoo 
slavila 70. narozeniny! Pojďme si připomenout, jak se z 
malého zookoutku změnila v moderní zoologickou zahra-
du... V závěru článku představíme aktivity, které jsme k 
tomuto významnému jubileu přichystali. 

Počátky zoologické zahrady v Děčíně se začaly psát na 
sklonku roku 1948, kdy podmokelský obchodník a zoolog 
Ludvík Grác podal na městský národní výbor návrh na její 
zřízení. Myšlenka na městskou zoo představitele místního 
národního výboru zaujala, a proto návrhu na zbudování 
městského vivária s botanickou zahradou vyhověli. Lud-
víku Grácovi udělili souhlas k získávání a zatímnímu opat-
rování zvířectva, přislíbili a zajistili odběr odpadového 
masa zdarma z městských jatek a do začátku přispěli 
částkou ve výši 10.000 Kčs. 1. července 1949 tak byla 
zoo oficiálně otevřena. I přes původní návrh, že by zoo 
mohla vzniknout na místě zámecké zahrady v blízkosti 
starého koupaliště, vybralo se pro ni úžasné místo v pře-
krásném prostředí lesoparku na Pastýřské stěně, kde v 
letech 1919 - 1925 provozovala podmokelská Pilzova 
divadelní společnost lesní divadlo, a kde v roce 1936 
vystavěl Horský spolek pro České Švýcarsko mládežnic-
kou ubytovnu. Pro zoo byla původně vyměřena plocha 
zhruba 8 ha, při vzniku ale byly využity jen 2 ha. V prvých 
letech existence zoo bylo chováno přibližně 50 druhů zví-
řat. Nejpočetněji bylo zastoupeno ptactvo a drobní savci 
převážně z fauny Československa. Postupně se ale 
skladba chovaných zvířat rozšiřovala. Z nejvýznamnějších 
zvířat v počátcích historie zoo můžeme jmenovat 
například medvědy malajské, v té době jediné v naší 
republice, opice rhesus, paviány, medvědy hnědé, 
karpatské vlky, kteří se pravidelně rozmnožovali, 
thajvanského jelena siku z přímého impor tu, muflony, 
daňky, supa bělohlavého, bažanty, čápy, volavky a další.  

V průběhu sedmdesáti let se ve vedení zoo vystřídalo 

celkem 7 ředitelů: 
ź 1949 – 1966 Ludvík Grác
ź 1966 – 1973 Ing. Jan Kočí
ź 1973 – 1975 Jiří Třebenský
ź 1975 – 1977 Jiří Niedl
ź 1977 – 1992 Jiří Třebenský
ź 1992 – 2007 Ing. Lubomír Moudrý
ź 2007 – …      Kateřina Majerová

Ludvík Grác
1. ředitel
1949 – 1966

Obchodník a milovník zvířat Ludvík Grác. Právě tento 
člověk stojí za vznikem děčínské zoo. Ačkoliv se původně 
vyučil knihkupcem, se svou ženou si po válce otevřel na 
nábřeží v Podmoklech obchod s chovatelskými a sportov-
ními potřebami. Prodával zde andulky, papoušky, morča-
ta, štěňata, koťata i krmení pro zvířata. Do ředitelského 
křesla zoo usedl 1. července 1949. Stálo v přízemí správ-
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ní budovy hned naproti vchodu k teráriím. V jeho kanceláři 
bylo vždy živo. Vedle několika klecí s naším i exotickým 
ptactvem tu pobíhali domácí psi a kočky. Pamětníci si jej 
pamatují jako velmi aktivního člověka. S jeho prací v zoo 
mu velmi pomáhala také jeho manželka. Měl svá oblíbená 
zvířata. Ludvík Grác vedl zoo do roku 1966. Často stonal, 
byl dlouho veden jako TBC pozitivní a užíval, i když s 
odporem, často léky. Zemřel téhož roku na zánět ledvin. 

Ing. Jan Kočí
2. ředitel
1966 – 1973

Ing. Jan Kočí přichází do děčínské zoo po smrti Ludvíka 
Gráce v roce 1966. Svou práci v zoo začíná po boku své 
první manželky, která pocházela z Ruska. Po rozvodu s ní 
pak ve vedení zoo pokračuje s druhou ženou, která měla 
biologické vzdělání a velmi jej proto podporovala. Ve sna-
ze pořídit něco nového zrušil zaběhnutá akvária a terária a 
jedinou zateplenou expozici věnoval chovu šimpanzů. V 
době jeho ředitelování fungoval při zoo jezdecký kroužek, 
ale provozování jízdárny se po čase projevilo jako velmi 
nákladné a pracné a bohužel bez žádného velkého finanč-
ního přínosu. Zoo se podařilo získat samici pumy a rozšířil 
se i chov lvů. Významná změna v té době nastala v krmení 
drobných šelem, dravých ptáků a sov. Krájené hovězí ma-
so bylo nahrazeno jednodenními kuřaty z drůbežáren. Na-
stalo pronikavé zlepšení stavu zvěře, po „hovězí dietě“ 
vždy zvířata brzy uhynula. Chovali se sumatránští tygři, 
černí i skvrnití levharti, kočkodani Brazzovi, labutě černo-
krké,… Významné bylo narození mangabeje kouřového, 
tato samička musela být tři dny po porodu od matky ode-
brána a vyživována uměle. Plodní byli také medvědi hnědí, 
v zoo byli v tu dobu již šestnáctým rokem a narodilo se jim 
celkem devětatřicet mláďat. Sedmdesátá léta byla vý-
znamná především začátkem chovu kamzíka horského, 

kter ý se stal na čas také erbovním zvířetem. V té době 
byla děčínská zoo jedinou v republice, kde byl k vidění. 
Úspěšně se odchovávala i antilopa přímorožec.

Ve výroční zprávě z roku 1970 informuje Ing. Jan Kočí o 
tom, že zoo nebyly přiděleny žádné investice, většinu sta-
veb a zvelebovacích prací si prováděli zaměstnanci sami, 
menší část je zajišťována brigádnicky akcí „Z“. Ve své 
práci se snažil především o cílevědomou změnu skladby 
zvěře, při zachování zhruba stejného počtu. Upravuje se 
řada výběhů a klecí a postupně se ruší nevyhovující ubika-
ce, které nahrazují nové.  

Jiří Třebenský
prozatímní ředitel
1973 –1975
1977 – 1992 

Po odvolání Jiřího Kočí z funkce (údajně kvůli problé-
mům v účetnictví) zasedl na ředitelské křeslo prozatímně 
Jiří Třebenský. Přestože šlo o dočasný záskok, vydržel ve 
funkci dva roky, kdy pak byl ředitelem oficiálně jmenován 
Jiří Niedl. V roce 1977 se však Třebenský stává ředitelem 
znovu. Dostává to jako stranický úkol a zoo vede až do 
roku 1992. Z ekonomických výkazů, které Jiří Třebenský 
každoročně psal, jsme se dočetli, že v zahradě neustále 
panoval čilý ruch. Ať už šlo o práci kolem zvířat, exporty a 
impor ty, tak o úpravy stávajících expozic a generální 
opravu správní budovy. Zahrada se dočkala nového oplo-
cení v akci „Z“. Ředitel se snaží také o lepší propagaci 
zoo, investuje se do nejrůznějších propagačních předmě-
tů, nakupují se fotoaparáty, promítačky a stalo se tradicí, 
že vždy na 1. máje do ulic města vyjíždějí zaměstnanci zoo 
na alegorických vozech se zvířaty. Rozjíždí se také kul-
turně-výchovná činnost. Při zoo v tu dobu funguje Stanice 
mladých přírodovědců. 

Jiří Niedl
4. ředitel
1975 – 1977

Jiří Niedl, syn úspěšného teraristy Niedla staršího z 
Chlumu u Třeboně, přebírá zoo ve značně zmateném 
stavu. Má smělé plány na vybudování exotária s rybami, 
plazy a drobnými savci. Nic z těchto plánů se však neusku-
tečnilo, naopak prý docházelo ke zbytečným ztrátám. Déle 
než rok zde žil například velmi vzácný velemlok japonský. 
V létě byl umístěn v nekrytém rybníčku. Hrozilo nebezpečí, 
že buď uteče, nebo jej někdo ukradne. A skutečně jedno-
ho dne mlok v rybníčku nebyl. Zvíře vylezlo ven a putovalo 
lesem dolů k viaduktu u mototechny. Tam jej našly děti a 
ve špatném stavu přinesly do zoo. Toto dobrodružství 
nakonec nepřežil. Podobně to dopadlo s krásným párem 
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kakadu moluckých, s krajtami mřížkovanými a stromový-
mi, jakož i s mladými krokodýly Moreletti. Návštěvníci měli 
možnost v zoo vidět například krásné jaguáry z olomoucké 
zoo, ale zůstali jen expozičními zvířaty, neboť se jednalo o 
sourozenecký pár a mláďata nikdy neměli. Zoo obohacují 
zebry Har tmannové, kočkodani Brazzovi, giboni černí a 
gibon lar. Také tu získal nový domov pár mangabejů čer-
ných. 

Za ředitelování Jiřího Niedla přišly vniveč všechny zá-
znamy o zvířatech, které dlouhá léta vedl Dr. Vladimír Štill. 
Odchod Jiřího Niedla údajně nebyl příliš slavný. Stejně 
jako v případě Jana Kočího, byl i on odvolán. Za jeho 
odchodem prý stály problémy s transakcemi zvířat ale i 
mnohé další.        

Ing. Lubomír Moudrý
ředitel moderní zahrady
1992 – 2007
 

V roce 1992 se ředitelem stává Ing. Lubomír Moudrý a 
ve snaze posunout děčínskou zoo směrem vpřed podniká 
obdobné kroky, jako v té době podnikali nebo chystali se 
podnikat i ostatní ředitelé tehdy ještě československých 
zoo: navštěvuje zoo ve vyspělejší části Evropy, čerpá inspi-
raci, navazuje kontakty a vede svěřenou instituci do komu-
nity vědecky řízených institucí, které pod pojmem „zoo“ vi-
dí podstatně jiné hodnoty, než bylo zvykem z naší strany 
železné opony. Získané zkušenosti se snaží převádět do 
místního prostředí a respektovat jeho silné i slabé strán-
ky. Struktura chovaných druhů se postupně mění v soula-
du s nejvýznamnějším cílem koncepce představené měst-
ské radě: přinést nejen místním, ale i české a slovenské 
veřejnosti druhy vzácné, v ČR málo známé či doposud ne-
chované a především chované v rámci celoevropských i 
celosvětových záchranných programů, často s tajemnými 
jmény – patřily mezi ně druhy jako klokan parma, kamzík 
bělák, jaguarundi, kalimiko, margay, serau, psoun prério-
vý, čája chocholatá, makak tmavý, hohol severní, norek 
evropský, babirusa, urson, anoa horský, kančil menší, vi-
kuňa, kabar pižmový, sambar skvrnitý, nebo leguáni, ka-
kaduové a zástupci akvafauny. Výrazným způsobem 
začínají být v kolekci chovaných druhů zastoupeny i chrá-
něné druhy české fauny (dravci, sovy, šelmy, tetřevi a 
tetřívci aj.).

Objevují se nové myšlenky a nápady na práci s veřej-
ností, vznikají návrhy nových expozic a dalších staveb, plá-
nuje se na léta dopředu. Začíná spolupráce s architek-
tonickou kanceláří a grafickým studiem, vznikají nové kon-
cepty staveb, propagační i vzdělávací tiskoviny a komplex-
ní vizuální styl a design. Vše se rodí velmi pomalu, ale za-
číná se dařit i jeden z prvních a nejnáročnějších úkolů: pře-
svědčit politickou reprezentaci a administrativu města, že 
zoo nejsou koutky se zvířátky pro děti na hraní a pro zába-
vu, nýbrž instituce obdobného významu jako jsou galerie, 
muzea, divadla a knihovny, a že plnění jejich poslání je v 
praxi často daleko náročnější, neboť na rozdíl od zmíně-
ných subjektů pracují s živými zvířaty, a to často s jedněmi 
z posledních svého druhu. V návaznosti na pochopení této 
skutečnosti pak bylo teprve možno pustit se i do plánů 
smělejších a přejít od oprašování starých klecí a výběhů k 
výstavbě rozsáhlejších expozic a k realizaci rozsáhlejších 
programů. První ze skutečně moderních expozic se ote-
vírá v roce 1997 a splácí se jí dlouhodobý dluh v podobě 
řešení ustájení medvědů grizzly, kteří museli přes deset 
let života strávit v kleci, která by nestačila ani kočce do-
mácí. Zoo se jako jedna z prvních pouští na průkopnickou 
stezku dotací ze zdrojů Evropské unie a její expozice fauny 
Českosaského Švýcarska se stává modelovým projektem 
programu PHARE – předstupně strukturálních fondů. Díky 

národním programům financování vzniká expozice „Ptačí 
dům“, výběhy pro klokany či jeřáby a jeleny sambary skvr-
nité a experimentální akvaterarijní expozice „Rajské ost-
rovy“. Zoo se nebojí ani neinvestičních projektů a opět dí-
ky programu PHARE zřizuje poprvé ve své existenci samo-
statné oddělení pro práci s veřejností (které je ve větších 
zoo samozřejmostí již celá desetiletí). To se ihned pouští 
do usilovné práce, jejímž výsledkem je rozsáhlá paleta 
vzdělávacích programů pro nejrůznější věkové kategorie a 
typy účastníků zvaná „ZooŠkola“ založená na hravém po-
jetí, příbězích a odlehčené a atraktivní formě. Po několika 
letech nabývá i hmotné podoby vznikem vzdělávacích 
prostor a jejich zázemí. Jedním z vrcholů této práce je pak 
program zvaný „Zvířata lidem“, který se hlásí k hnutí pro-
sazujícímu zvířata jako nezbytnou součást každodenního 
života moderní civilizace odříznuté jejím vlastním přičině-
ním od jejích přírodních kořenů a mezi jehož produkty patří 
i dnes již dobře známá tzv. zooterapie. Zoo se také jako 
první z českých zahrad zapojuje do mezinárodní aktivity 
zvané „Noc snů“ a zve ke speciálním zážitkům děti i dos-
pělé s postižením. 

Děčínská zoo je přijata do Evropské a Světové aso-
ciace zoo a akvárií (EAZA a WAZA) a zařazuje se tak po bok 
nejslavnějších zoo na kontinentu i na celém světě. Její za-
městnanci se začínají objevovat mezi členy řídících i od-
borných orgánů EAZA a zoo je pověřena koordinací chov-
ného programu pro kočky r ybářské. Součástí týmu se 
poprvé v historii a na svou dobu dosud ještě netradičně 
stává i odborná vědecká pracovnice a zoo se ve spolu-
práci s organizací Fauna & Flora International zapojuje i do 
tzv. terénní ochrany druhů a vysílá svého zaměstnance na 
pomoc jednomu z programů tohoto typu na Filipínách. Po 
sedm let má pak zoo i zastoupení ve vedení Unie českých 
a slovenských zoo a stává se poprvé ve své historii i mís-
tem konání její výroční valné hromady spojené v té době 
ještě netradičně s odbornými semináři. Po přijetí prvního 
zákona o zoologických zahradách se pak ředitel děčínské 
zoo stává jedním z prvních členů nově jmenované komise 
pro zoologické zahrady. 

Činnost zoo se nese ve znamení spolupráce nejen na 
mezinárodní úrovni – zoo vstupuje do odborného uskupe-
ní Zoologický klub a iniciuje formální marketingovou spo-
lupráci všech tří zoo Ústeckého kraje. Jejími oficiálními 
partnery se v rámci projektů přeshraniční spolupráce stá-
vají i některé německé zoo (Drážďany, Žitava a Chemnitz). 
Zoo je aktivním členem regionálního sdružení cestovního 
ruchu DELITEUS. 

Po 15 letech intenzivní práce pro děčínskou zoo i celé 
společenství zoologických zahrad se Lubomír Moudrý roz-
hoduje přeřadit na jiný styl života, jemuž bude dominovat 
především rodina, a na základě vlastní žádosti je uvolněn 
z funkce.
Kateřina Majerová
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První žena ve vedení děčínské zoo
2007 - …

Po odchodu Lubomíra Moudrého se funkce ujímá první 
žena v historii děčínské zoo, Kateřina Majerová. Do zoo se 
dostala v podstatě náhodou, když v roce 1997 zoo hleda-
la novou účetní, na tuto pozici přijata sice nebyla, ale pan 
ředitel si ji vybral jako svou asistentku. Postupně se pro-
pracovala až na pozici vedoucí marketingu a v roce 2007 
byla jmenována do funkce ředitelky, nejen jako první žena 
ve vedení děčínské zoo, ale i jako vůbec nejmladší 
ředitelka v historii českých a slovenských zoo, bylo jí 28 
let.

Nová ředitelka, která deset let pracovala společně s 
bývalým ředitelem na všech vzdělávacích, marketingových 
a investičních projektech, byla u tvorby rozvojových plánů 
zoo, tak byla zárukou pokračování nastaveného směřová-
ní zoo.

I přes nedostatek finančních prostředků na investice 
pokračuje přeměna staré zoo na moderní chovatelské 
zařízení. Buduje se venkovní volný výběh pro makaky 
chocholaté, které od návštěvníků odděluje jen elektrický 
ohradník a vodní příkop, staví se expozice pro vzácná 
prasata visajanská, která děčínská zoo chová jako první v 
rámci Unie českých a slovenských zoo. Do kolekce zvířat 
přibudou mravenečníci, tapír, takini, kozorožci kavkazští 
či kozy šrouborohé. V zoo se každoročně pořádá 40 růz-
ných akcí pro veřejnost, návštěvnost vzdělávacího centra 
ZooŠkola se pohybuje kolem 3 tis. školních a jiných kolek-
tivů. Celková návštěvnost zoo letí raketově vzhůru. Od 65 
tis. v roce 2006 až k neuvěřitelným 115 tis. v roce 2018.

Další zásadní rozvoj zoo nastal až v roce 2017, kdy se 
začala plánovat rozsáhlá rekonstrukce venkovní části 
expozice opic, projekt byl dokončen v roce 2018 a novou 
expozici obsadil vzácně chovaný druh opic – chápani stře-
doameričtí mexičtí. Rozjely se i další investice, např. nový 
seník nebo komplex tří expozic „Zvířata z chladných krajů“ 
pro rosomáky, kozorožce a sovy. V roce 2018 se děčínská 
zoo loučí se svými ikonami, medvědy grizzly, kdy v pokro-
čilém věku 36 let oba umírají. Již na jaře 2019 prázdnou 
expozici osidluje nový miláček návštěvníků – mladý med-
věd kamčatský Bruno.

Děčínská zoo je pevnou součástí mezinárodních or-
ganizací jako je Evropská asociace zoo a akvárií (EAZA), 
Světová asociace zoo a akvárií (WAZA), IZE (Mezinárodní 
asociace zoo pedagogů) atd.

V současné době chová na 160 druhů zvířat, z toho 
jich je 22 v programech EEP (Evropské záchovné progra-
my). Od založení v roce 1948 ušla děčínská zoo obrovský 
kus cesty, od malého zookoutku, přes zamřížovaný zvěři-
nec až k moderní, otevřené zoo, kde můžete strávit celý 
den a nudit se nebudete…

OSLAVY 70 LET ZOO DĚČÍN

Setkání s pamětníky:
Už v průběhu roku 2018 jsme prostřednictvím výzvy v 

médiích oslovili pamětníky, kteří by rádi zavzpomínali na 
počátky zoologické zahrady v Děčíně. Ozvaly se jich zhru-
ba dvě desítky. Došlo jak k osobním setkáním s nimi, tak k 
telefonátům nebo e-mailové korespondenci. Díky tomu se 
podařilo zoo získat velmi cenný materiál pro prezentaci 
výročí. Vznikly zajímavé audionahrávky, získali jsme histo-
rické fotografie, vzpomínky v podobě textů. Vše jsme 
později zúročili především na výroční výstavě v Obchodním 
centru Pivovar Děčín.

Zooformeláci:
Pro propagaci výročí jsme si nechali vyrobit figurky zví-

řat z plastelíny. Navázali jsme tak výbornou spolupráci se 
Základní uměleckou školou Děčín, jejíž žáci vymodelovali 
přibližně 30 vybraných druhů zvířat, která za sedmdesát 
let prošla zoologickou zahradou. Zooformeláci posloužili 
později při tvorbě letáků, ale i krátkého narozeninového 
videospotu. Zároveň vzniklo i video ze samotné výroby po-
staviček, kterou si žáci ZUŠ velmi užívali.  

Zoosong:
Dalším nápadem, jak zviditelnit oslavy 70. narozenin 

zoo byl narozeninový zoosong. Oslovili jsme v této zále-
žitosti známého děčínského písničkáře a moderátora To-
máše Kettnera. Píseň jsme návštěvníkům představili na 
akci s názvem Startujeme 6. dubna 2020. Zároveň jsme 
oslovili veřejnost, aby nám prostřednictvím naší písničky 
popřála k narozeninám, a tak jsme do světa poslali výzvu, 
aby se lidé při zpívání našeho songu natočili, případně 
vymysleli další sloky. Vše jsme chtěli spojit do jednoho 
videoklipu, který by byl dalším zajímavým příspěvkem k 
výročí. Do zpívání se ale bohužel nikdo nepřihlásil a tak se 
realizace tohoto nápadu neuskutečnila. Narozeninový 
zoosong najdete na YouTube kanálu Zoo Děčín.

Medvědí škopek:
Když oslava narozenin, 

tak stylová, a proto jsme na-
vázali spolupráci s děčín-
ským Pivovarem Kapitán a 
výsledkem bylo narozenino-
vé 11° pivo, kterému jsme 
dali název Medvědí škopek. 
Pivo bylo možné zakoupit na 
pokladně zoo, ale využili 
jsme jej i jako prezent nebo 
odměnu v soutěžích pro do-
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spělé. Zájem byl i o etiketu jako sběratelský suvenýr. V 
prodeji piva bude zoo pokračovat i v roce následujícím. 

Akce k výročí:
ź Startujeme aneb Pastýřská 70 (6. 4. 2019)

Na akci Star tujeme, kde jsme představili náš zoosong, 
proběhl i 3. ročník tzv. Pastýřské 50, pro tento rok pře-
jmenovaný na Pastýřská 70. Jde o recesistický závod v 
běhu na běžkách bez sněhu v retro stylu, kter ý se zoo 
připravuje sportovní klub Konkordia Děčín. 

ź Týden pro zoologické zahrady (29. 4. – 5. 5. 2019) 
Týden pro zoologické zahrady byl věnovaný stanovištní 
soutěži, která seznamovala návštěvníky s historií zoo.

ź Sochaři Děčínu (10. – 12. 5. 2019)
Sochaři Děčínu je již tradiční akce, která probíhá v rámci 
Městských slavností Děčín. Jde o uměleckou přehlídku 
dřevosochařů a kameníků, kteří tvoří pod šir ým nebem 
přímo před zraky návštěvníků na Mariánské louce. Letos 
dostali umělci zadání: 70 let Zoo Děčín a pod jejich ruka-
ma tak vznikla nádherná díla se zvířecí tématikou. Dře-
věné či kamenné skulptury nyní zdobí areál zoo, ale ně-
kolik jich našlo umístění i přímo ve městě.

 
ź Retrovstupné (1. 7. 2019)

Při pátrání v archivu jsme zjistili, že zoo byla oficiálně otev-
řena 1. července 1949 a proto jsme toto datum využili pro 
další akci spojenou s výročím. Rozhodli jsme se dát 
narozeninový dárek návštěvníkům v podobě vstupu, jež se 
platil v úplných počátkách naší zoo. První zmínka o výši 
vstupného pochází z roku 1953, kdy dospěláci mohli do 
zoo za 7,- korun a děti za 3,- koruny. Tato akce přilákala ob-
rovský počet návštěvníků a padl tak absolutní rekord v 
denní návštěvnosti. Přišlo celkem 2.242 lidí.

ź Výstava 70 let Zoo Děčín (5. – 30. 9. 2019)
Výstava byla největším komplexním počinem v rámci 
oslav výročí. Uskutečnila se v září 2019 ve výstavní síni 
Galerie obchodního centra Pivovar Děčín, byla přístupná 
zdarma. Pracovníci zoo ji připravili jako multimediální. 
Součástí byla informační část – kdy se návštěvníci pro-
střednictvím panelů dozvěděli mnoho zajímavých infor-
mací z historie zoo, ale nechyběla ani výstava zvířecích 
exponátů Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě. 
Nápaditým způsobem se podařilo do výstavy zakom-
ponovat také audiokoutek se vzpomínkami pamětníků a 
videokoutek s promítáním nejrůznějších filmů z děčínské 
zoo. Mysleli jsme i na nejmenší a jedna část výstavního 
prostoru tak byla věnována hrám, skládačkám a malová-
ní. Své místo na výstavě dostali i zooformeláci.

Dárky k výročí:
V průběhu roku si zoo nadělila hned několik narozeni-

nových dárků. Tím prvním byl e-shop, díky kterému si nyní 
mohou návštěvníci zakoupit jak běžné vstupenky, vstu-
penky na konkrétní akce, permanentní vstupenky, tak 
řadu suvenýrů. Dále byla zahájena stavba nových expozic. 
Jde o komplex tří energeticky nenáročných staveb označo-
vaných jako Expozice zvířat z chladných krajů. Investorem 
je Město Děčín a hotovo by mělo být na jaře 2020. Návš-
těvníci se mohou těšit na nové druhy zvířat – rosomák 
sibiřský, kozorožec dagestánský a výr virginský. Dárky 
jsme si nadělovali i v živé formě. Hned z kraje roku to byla 
tříčlenná tlupa chápanů středoamerických mexických, pro 
něž se v roce 2018 postavila nová venkovní expozice, a v 
dubnu pak medvěd kamčatský Bruno, kterého jsme 
dovezli ze Zoo Brno a který zaplnil expozici po ukončeném 
chovu medvědů grizzly. Chápani nás do konce roku ještě 
stihli potěšit prvním úspěšným odchovem a Bruno se stal 
okamžitě novou hvězdou zoo. 

Alena Houšková
specialistka CNS pro mediální 

a informační činnost
media@zoodecin.cz



Jednou z aktivit ZooŠkoly jsou letní večerní prohlídky.

Evening guided tours are one of the ZooSchool activities in the summertime.

Zu den Aktivitäten der ZooSchule gehören im Sommer die Abendbesichtigungen.



Hlavním cílem činnosti ZooŠkoly v Zoo Děčín je 

poskytovat školám služby, které by mohly různou 

formou doplnit a tím i obohatit školní výuku. Někte-

rými dalšími a neméně důležitými cíli jsou mimo jiné 

osvěta veřejnosti v ochraně přírody, aktivity pro rodi-

ny, nabídky smysluplného trávení volného času dětí a 

mládeže a také umožnění zážitku nebo zpřístupnění 

informací o přírodě a zvířatech i osobám znevýhod-

něným. Můžeme říct, že tyto cíle se dařilo naplňovat i 

v roce 2019.

Číslo 3907 zahrnuje osoby, které služeb ZooŠkoly 

v roce 2019 využily. Tedy ty, které se účastnily někte-

rého z výukově-zážitkových programů. Byly to z pře-

vážné většiny děti, žáci a studenti z mateřských, zá-

kladních, ale i středních a vysokých škol. Objednávku 

na výukově-zážitkový program uzavřelo se ZooŠko-

lou, a to často i opakovaně, celkem 73 různých insti-

tucí. Opět, jako v předchozích letech platí to, že jsou 

to zařízení převážně z Děčínska a Ústeckého kraje. 

Ale není výjimkou spolupráce se školami např. z Pra-

hy, anebo přeshraniční spolupráce s gymnáziem v 

Pirně.

Programy pro školní kolektivy nabízí ZooŠkola v 

mnoha variantách. Jsou to např. aktivity využívající 

technické vybavení učebny na Pastýřské stěně, nebo 

klubovny v Expozici Rajské ostrovy. Ta ovšem nemoh-

la být v roce 2019 využívána z důvodu rekonstrukce 

části expozice. Dále je nabízena skupina programů, 

které jsou postavené na přímém pozorování zvířat a 

procházce po areálu zoo. Nabídka ZooŠkoly je pestrá 

nejen svými tématy, ale i svou délkou, aby uspokojila 

co nejvíc zájemců. Součástí všech programů je mož-

nost kontaktu s vybranými zvířaty.

V roce 2019 bylo možné vybírat z těchto stálých 

celoročních výukově-zážitkových programů:

ź Vyprávění žabího prince

ź Papouškova dobrodružství

ź S oslíkem za zvířátky

ź Domácí zvířata v zoo

ź Zvířata a jejich mláďata

ź Lesní zvířátka

ź Na lovu s rysy a vlky

ź Stopy zvířat

ź Ptačí stezka

ź Rekordmani světa zvířat

ź Ekologie

ź Mezi vlky

ź Putování po NP České Švýcarsko (verze pro 

mladší a verze pro starší žáky)

ź Abeceda zvířat

ź Patenty a vynálezy přírody

ź Ohrožená zvířata

ź Světem obojživelníků

ź Zvířata v náručí

ź Světem zvířat s oslíkem

Programy jsou vždy doporučené pro určitou věko-

vou skupinu dětí, případně pro osoby s hendikepem.

Jako mimořádné (jen po určitou dobu roku) byly v 

roce 2019 nabízeny aktivity:

ź Hurvínkovy cesty do přírody

ź TýDen Země

ź Ptačí podzim

ź Přijďte si nahrabat

ź Prales na talíři

I za rok 2019 můžeme určit návštěvníky nejvíce 

upřednostňovaný program ze stálé nabídky, a tím se 

stal kombinovaný (zčásti v areálu zoo a zčásti v učeb-

ně ZooŠkoly) dvouhodinový program doporučovaný 

pro 1. a 2. třídu základních škol, který přibližuje 

přírodu našich lesů, s názvem Lesní zvířátka. Děti se 

v něm seznamují s významem lesa, poznávají blíže 

zvířata, která jsou běžná v naší přírodě, ale i taková, 

která se v naší přírodě vyskytovala volně v letech 

minulých a na svůj opětovný návrat do českých lesů 

čekají. 

Další v pořadí, co do počtu realizací za rok 2019, 

byl výjezdní program určený znevýhodněným oso-

bám. Nese název Zvířata v náručí a je zaměřen na zís-

kávání pozitivních zážitků prostřednictvím sezná-

mení se a kontaktu se živými zvířaty (morče, králík, 

různí plazi). 

Velkou oblibu měla v roce 2019 také nabídka 

služeb průvodce. Prohlídka zoo s průvodcem v růz-

ných formách (běžná, dětská, večerní, pro seniory) 

by svou frekventovaností obsadila třetí místo v zájmu 

návštěvníků ZooŠkoly. 

Pokud bychom měli více rozvést některé z mimo-

řádně zařazených programů a aktivit, je vhodné zmí-

nit stálý zájem o ty, které byly při svém vzniku inspiro-

vány tvorbou Mgr. Jany Modré a nesou název Hurvín-

kovy cesty do přírody. Kdykoliv je do své nabídky Zoo-

Škola zahrnula, setkaly se se zájmem mateřských a 

základních škol. V roce 2019 byly v nabídce: Dlouhá 

cesta lososa, Netopýří jeskyně a Po stopách rysa. 

Jejich realizace byla omezena na měsíc leden, a 
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účastnilo se jich na osm desítek dětí. 

Tipy na správné přikrmování ptáků v zimě, obecné 

seznámení s různými druhy ptactva a pracovně-

výtvarná činnost byly součástí zářijového programu 

Ptačí podzim, doporučovaného mladším dětem. Té-

ma oslovilo pedagogy z nižších ročníků základních 

škol, a také ty ze škol mateřských. Ti přišli se svými 

celkem 220 dětmi a umožnili jim tak účast na této 

mimořádné aktivitě, jejíž organizací se ZooŠkola 

připojila k mezinárodní kampani EAZA Ztichlý les.

Velmi úspěšným počinem bylo podzimní hrabání 

listí, které ZooŠkola spolupořádala s technickým 

úsekem zoo. Po loňském prvním kole byla i v roce 

2019 nabídnuta školám spolupráce při úklidu spa-

daného listí v zoo. Při hrabání nebo zametání listí a 

jeho následném odvozu byli třídám k dispozici i za-

městnanci zoo. Jako poděkování obdržela každá tří-

da volný vstup pro prohlídku zoo s termínem až do 

dubna následujícího roku a k tomu možnost využití 

pracovních listů ZooŠkoly. Školy aktivitu s názvem 

Přijďte si nahrabat, trvající díky příznivému počasí 

téměř dva podzimní měsíce, využily se zájmem jako 

náplň své výuky pracovních činností, a to v počtu 670 

žáků.

Lektoři ZooŠkoly se také podíleli přípravami a 

svou účastí na řadě jiných akcí pro širokou veřejnost, 

v zoo i mimo ni, ať už to byly aktivity k připomenutí 

např. Dne Země, Dne dětí nebo Dne zvířat. Propago-

vali činnost Zoo Děčín na akcích města, v zoo přispěli 

k chodu příměstského tábora, zajišťovali program na 

prázdninovém nocování pro děti, podíleli se na orga-

nizaci cestovatelských přednášek konaných ve spo-

lupráci s Městskou knihovnou Děčín, připravovali růz-

né vzdělávací soutěže pro veřejnost a účastnili se 

charitativních projektů. Pomáhali také při tvorbě a 

realizaci velké výstavy k 70. výročí založení Zoo Dě-

čín, která byla k dispozici veřejnosti v centru města. 

Část z těchto činností probíhala jako společné akti-

vity všech zoo sdružených v UCSZOO.

Pracovníci ZooŠkoly byli aktivní i při vzniku něko-

lika nových informačních cedulí v areálu zoo. Také 

spolupracovali při tvorbě propagačních či vzděláva-

cích tiskovin. Vytvořili např. návrh listu s názvem Má-

me rádi zvířata. Ten slouží dětem jako samoobslužný 

pracovní list a zároveň jako interaktivní průvodce po 

zoo.

ZooŠkola je také místem pro činnost zájmových 

skupin. V roce 2019 nabízely možnost využití volné-

ho času dětí dva všeobecné kroužky se širokou ná-

plní v rámci zoologie a jeden speciálně zaměřený na 

péči o koně a osly. 

Během roku 2019 navštívili Zoo Děčín zástupci 

kontrolní komise EAZA, kteří se zaměřili na fungování 

zoo ve všech jejích aspektech. Ani edukační činnosti 

ZooŠkoly se kontrola nevyhnula, a její výsledek byl 

velmi dobrý. Na základě celkového přezkoumání byl 

Zoo Děčín vydán radou asociace souhlas s prodlou-

žením již předchozího udělení akreditace a schvá-

leno pokračování členství Zoo Děčín v Evropské aso-

ciaci zoologických zahrad a akvárií. 

Z kladných ohlasů samotné mezinárodní kontrolní 

komise, které měla po přezkoumání k činnosti Zoo-

Školy, ale hlavně z reakcí návštěvníků a klientů, má-

me velkou radost. Děkujeme všem, kteří oceňují prá-

ci ZooŠkoly tím, že se do tohoto střediska environ-

mentální výchovy opakovaně vracejí, využívají spolu-

práci v mnoha směrech a práci ZooŠkoly podporují.

Alena Šotolová
specialistka pro vzdělávání 

lektorka ZooŠkoly
zooskola@zoodecin.cz



Večerní prohlídka - kontrola elektronické vstupenky zakoupené v e-shopu.

An evening guided tour – checking an electronic ticket purchased in the zoo's online store.

Abendbesichtigung – Kontrolle der im E-Shop gekauften Eintrittskarte. 





Spolupráce děčínské zoo s médii se již mnoho let 
drží na velmi slušné úrovni. Daří se prosazovat 
novinky jak na okresní, krajské, tak celorepubliko-
vém poli. A v roce 2019 díky zájmu agentury Reuters 
dokonce na tom světovém. Jako nástroj pro moni-
toring médií využívá Zoo Děčín placenou službu spo-
lečnosti NEWTON Media, a. s. Jejich systém před-
stavuje pohodlnou a osvědčenou cestu ke každo-
dennímu informačnímu přehledu založenému na 
monitoringu předních tuzemských i zahraničních 
médií. Má nejširší pokrytí v České republice a sle-
duje přibližně 1.500 mediálních zdrojů od regio-
nálních titulů po přední česká média. Necháváme 
sledovat nejen tištěná média, ale i internetové 
portály. V roce 2019 jsme uvažovali o rozšíření moni-
toringu médií i na sociální sítě, ale po zkušební době 
jsme vyhodnotili tuto službu jako nezajímavou. 

Ze statistik monitoringu médií vyplývá, že nejvíce 
zpráv o naší zoo se objevilo v těchto meadiatypech: 
Internet (52%) a Tištěná média (48%). TOP vyda-
vatelem se stala společnost VLTAVA LABE MEDIA, 
a.s. (342 článků), po ní následoval Citytalk.cz – 
Regionální on-line deníky, pak Mafra, a.s., portál 
decin.cz a Borgis, a.s. (Právo). V TOP 20 zdrojích bylo 
vydáno celkem 701 zpráv z celkového počtu 1055. 
Nejvíce článků bylo publikováno místními médii jako 
je Děčínský deník (139 zpráv), jeho internetová verze 
decinsky.denik.cz (105 zpráv), e-decinsko.cz (74), 
Týdeník Děčínsko (58) a decin.cz (50). Zájem o dění v 
zoo ale měla i Mladá fronta DNES, Právo, 
usteckenovinky.cz, denik.cz, Ústecký deník, 
k u d y z n u d y. c z ,  n o v i n k y. c z ,  r o z h l a s . c z ,  
parlamentnilisty.cz, politické-listy.cz, 5plus2, 
tyden.cz a další… Média vydala o cca 90 více zpráv o 
zoo než v roce 2018. Nejvíce zpráv (16) vyšlo 8. 
června. Pokud se na statistiky podíváme z pohledu 
měsíčních cyklů, pak nejvíce článků bylo publikováno 
ve měsících duben (101) a červen (116). 
Nejslabšími měsíci byly únor (43), květen (39) a 
prosinec (46). V ostatních měsících vycházelo v 
průměru kolem 60 článků.

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

Televize – Zajímavé reportáže ze Zoo Děčín 
odvysílala především TV Nova, ČT 1, ČT 24, ČT:D a 
TV Prima. Zájem regionálních, ale i republikových 
televizních stanic vzbuzovaly v roce 2019 především 
odchovy mláďat a dovezená zvířata. Produkce videí 
vznikala i přímo v zoo, přiblížila především průběh 
některých akcí, ale představila i nová zvířata a další 
zajímavosti, jako například průběh příměstského 
tábora nebo oslavy 70. výročí otevření Zoo Děčín. Co 
se týká oslav 70 let děčínské zoo, je nutné zmínit 
perfektní spolupráci se Základní uměleckou školou 
Děčín, díky které se podařilo realizovat nápad výroby 
postaviček zvířat z plastelíny, které prošly za 
sedmdesátiletou historii zoologickou zahradou. Tito 
zooformeláci pak posloužili jednak pro grafické účely 
propagace výročí, ale vznikla díky nim i videopozván-
ka na výroční oslavy a staly se i součástí výstavy v 
Obchodním centru Pivovar. Odkazy na všechna videa 
je možné si prohlédnout na webových stránkách zoo 
v sekci Aktuality/Videa ze zoo nebo na Youtube 
profilu Zoo Děčín. Do „televizní sekce“ lze zařadit i 
video prezentaci na webovém portálu www.virtualne-
obcemicr.cz, která se zaměřuje na vir tuální 
procházky obcemi po celé České republice.

SPOLUPRÁCE S MÉDII
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Rozhlas – Zpravodajství o dění v zoo přebírá 
mnoho rádiových stanic. Nejčastěji to v roce 2019 
byla regionální rádia – Český rozhlas Sever, Hitrádio 
FM, Rádio Blaník, Rádio Impuls a další. Velmi nás 
těší spolupráce s rádii, která ve svých reportážích 
využívají 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. Štáb Českého rozhlasu Sever se v dubnu 
2019 zúčastnil akce s názvem Startujeme!, ze které 
odvysílal hodinový přímý přenos.   

Tisk – Největším mediálním partnerem byl i pro 
tento rok Deník, který spadá pod vydavatelství 
VLTAVA LABE MEDIA, a.s. Nejčastěji pak samozřejmě 
jeho děčínská odnož a další nejbližší okresní deníky. 
Dle monitoringu médií vydalo toto vydavatelství za 
rok 2019 téměř 350 článků. Velkou podporu zajišťují 
také deníky, týdeníky či měsíčníky MF Dnes, Právo, 
Hospodářské noviny, Blesk, Aha, Metro, 5plus2, 
Haló noviny nebo týden Reflex, Koktejl, Sedmička 
nebo Tina. Mnoho zpráv a novinek ze zoo pravidelně 
zpracovává Česká tisková kancelář, která je 
poskytuje dalším médiím. Obyvatelům Děčína a okolí 
zprostředkovává pravidelné informace o akcích 
Zpravodaj města Děčína, měsíčník s kulturním 
přehledem Enter nebo Ústecké přehledy. 

Internet – Prioritní je pro naši zoo především 
pravidelná aktualizace na vlastních stránkách 
www.zoodecin.cz. Využíváme ale také možnosti inter-
netové prezentace prostřednictvím webových strá-
nek www.zoo.cz, které jsou společným dílem zoolo-

gických zahrad sloučených v Unii českých a slovens-
kých zoo a na kterých tak návštěvník najde kompletní 
přehled dění ze zahrad jak z ČR, tak SR. Informace o 
dění v zoologické zahradě se objevují na mnoha 
dalších webových portálech, ať už se zaměřením na 
zpravodajství, turistiku, kulturní akce, rodiny s dětmi, 
zoologii. 

Stále větší oblibu si získává prezentace zoo a 
poskytování informací prostřednictvím sociální sítě 
Facebook. Během roku 2019 spravovala zoo své 
profily také na sociálních sítích – Youtube, Twitter a 
Instagram. Facebookový profil Zoo Děčín sledovalo 
na konci prosince 2019 celkem 8.579 uživatelů. 
Každoročně počet fanoušků stoupá, meziroční 
nárůst se pohybuje kolem 1.200 fanoušků. 
Zajímavostí je, že to nejsou pouze lidé z České 
republiky, více než sto šedesát fanoušků pochází z 
Německa a stovka ze 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, v Peru nebo v Austrálii. Pokud 
zůstaneme v České republice nejvíce sledujících je 
samozřejmě z Děčína, ale hned na druhém místě 
jsou obyvatelé Prahy. Zde došlo během roku 2019 k 
velkému nárůstu fanoušků z Brna, což si 
vysvětlujeme tím, že právě z brněnské zoologické 
zahrady k nám putoval nový medvěd kamčatský 
Bruno, který se stal novou tváří naší zahrady. 71 % 
fanoušků jsou ženy nejčastěji ve věku 25 – 34 let. 
Kromě facebookového profilu zoo, spravujeme tak-
též profil pro Expozici Rajské ostrovy. Instagramový 
profil Zoo Děčín má 1.275 sledujících.     

Jaké zprávy média nejvíce zaujaly?

Lednové zpravodajství se věnovalo zkraje měsíce 
především statistikám návštěvnosti za rok 2018, 
který byl opět rokem rekordním. Do zoo si našlo 
cestu neuvěřitelných 115.298 lidí. Stoticícovou hra-
nici návštěvnosti se zoo daří pokořovat pravidelně od 
roku 2014. Zájem novinářů si získala zpráva o 
posledním mláděti z předchozího roku, které přišlo 
na svět přesně na štědrý den. Šlo o mládě sambara 
skvrnitého. A samozřejmě i informace o prvním 
mláděti roku 2019, kterým byla dvojčata přísně 
chráněného hlodavce hutie kubánské. Událostí se 
stal dlouho očekávaný import chovné skupiny chá-
panů středoamerických mexických ze Zoo Praha, pro 
které jsme v roce 2018 postavili zcela novou ven-
kovní expozici.    

V únoru přišla na svět samička osla domácího a 
hned se stala objektem zájmu všech médií. V tomto 
měsíci začala zoo společně s novináři s propagací 
oblíbené akce Masopust, aby měli lidé čas se 
připravit na chystané soutěže: O nejchutnější 
masopustní koblihu a O nejhezčí masku.  

Jednou z nejvýznamnějších březnových zajíma-
vostí se stalo vykouknutí z vaku 2 mláďat klokana 
rudokrkého, přičemž jedno mládě se dokonce naro-
dilo jako albinotické. Okamžitě se stalo objektem 
zájmu médií a zprávy o něm dokonce díky Agentuře 
Reuters překročily hranice České republiky. Pro-
běhnul oblíbený Masopust, při němž se soutěží O 
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nejchutnější masopustní koblihu a jde se průvodem 
masek do města. 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. Zoo 
vyhlásila také soutěž O nejhezčí ZooKraslici. 

V dubnu zahájila zoo jubilejní 70. návštěvnickou 
sezónu. Na akci Startujeme! představila novinky a 
plány do roku 2019 a proběhl i recesistický závod 
Pastýřská 70 (původně Pastýřská 50, jen pro tento 
rok přejmenováno kvůli výročí otevření zoo). Zoo na 
akci představila svůj narozeninový song, který vyšel z 
dílny děčínského písničkáře Tomáše Kettnera. Z ak-
ce probíhal přímý přenos Českého rozhlasu Sever. 
Největší „bombou“ se však stal import medvěda 
kamčatského Bruna ze Zoo Brno, který se zabydlel v 
expozici po v loňském roce uhynulých medvědech 
grizzly. Nová tvář zahrady si okamžitě získala přízeň 
návštěvníků.

Květen přinesl narození trojčat kapybar vodních. 
Zoo v tomto měsíci zahájila oblíbené komentované 
krmení zvířat a vypravila se se zvířaty na spousty 
dětských dnů, aby udělala radost nejmenším k jejich 
svátku. Zároveň vyzvala Děčíňáky, aby si také 
zazpívali narozeninový zoosong. Tato akce se však 
nesetkala s úspěchem.

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 5 
psounů prériových, kozy šrouborohé a také trojčata 
rysů ostrovidů. Lamy alpaky dostaly letní sestřih. 
Velký ohlas měl dárek pro děti v rámci Mezinárodního 
dne dětí, kdy zoo nabídka vstup jen za desetikorunu. 
Jako dárek k 70. narozeninám zoo návštěvníkům 
nadělila zoologický e-shop, ve kterém lze pohodlně 
zakoupit jak vstupenky do zoo, lístky na akce, tak 
suvenýry. 

Červenec jsme odstartovali akcí s názvem 
Retrovstupné. V rámci 70. narozenin zoo měli v první 
červencový den návštěvníci vstup do zoo za pouhých 
7 a 3 koruny, což byla nejstarší dochovaná zmínka o 
výši vstupného z roku 1953. U novinářů vedly také 
zprávy z příměstského tábora v zoo, na kterém se 
děti staraly o zvířata a soutěžily v celotáborové hře. 
Stejně dobrý ohlas měla už tradiční akce Noc v zoo, 
při které dovolujeme dětem strávit noc přímo v areálu 
zoo, kdy je čeká nejen spousta zážitků při noční 
prohlídce zoo, ale také opékání buřtů a soutěže. 
Novináři si ale nenechali ujít ani oblíbenou prázdni-
novou aktivitu, kterou je komentované krmení zvířat. 
Narodil se vzácný kozorožec kavkazský.

V měsíci srpnu se zájem novinářů stočil k akci s 
názvem Víkend proti palmovému oleji a také k po-
slední prázdninové akci, při které se zoo proměnila v 
říši pohádek a děti si tak užily stezku plnou úkolů ve 
stylu českých pohádek. ZooŠkola začala s propagací 
akce Hurá ZooŠkola!, kterou naplánovala na měsíc 
září a v jejímž rámci nabídla slevu na výukový program 
Ptačí podzim.

Zářijové objektivy novinářských fotoaparátů 

přitáhla výstava, kterou zoo přichystala ke svému vý-
ročí. V prostorách obchodního centra Pivovar Děčín 
připravila multimediální výstavu mapující sedmdesá-
tiletou historii zoo, která přinesla možnost zavzpo-
mínat nejen na bývalé ředitele, ale především na 
zvířata. Přinesla i audiokoutek se vzpomínkami pa-
mětníků nebo nechyběla ani spousta historických fo-
tografií, dobových článků z tisku a dalších rekvizit. 
Uskutečnil se i Den adoptivních rodičů a připojili 
jsme se k Evropskému týdnu recyklace baterií. Došlo 
i na významné odchovy. Podařilo se rozmnožit klo-
kánky králíkovité, makaky chocholaté, čáji obojkové 
a mangusty liščí.  

V říjnu 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 vysloužily volný vstup do zoo 
při další návštěvě. V říjnu pozvala zoo návštěvníky na 
akci I zvířata mají svátek, kterou uspořádala u příle-
žitosti Mezinárodního dne zvířat. Proběhl i tzv. Týden 
pro seniory, který každoročně pořádá Statutární mě-
sto Děčín. Pro své obyvatele v seniorském věku při-
pravuje balíček nejrůznějších slev a pozvánek na 
zajímavé akce. V tomto měsíci obdržela zoo zprávu o 
tom, že obhájila své členství v Evropské asociaci 
zoologických zahrad a akvárií (EAZA). Potvrdila tak, 
že patří mezi prestižní chovatelská zařízení na 
evropském kontinentě. Tomuto závěru předcházela 
rozsáhlá kontrola, při níž se členové komise podrob-
ně soustředili na fungování zoologické zahrady ve 
všech jejích aspektech. Média zaujal i případ zachrá-
něných handicapovaných veverek obecných, které 
našly nový domov v naší zoo.

Listopad odstartoval velmi oblíbenou akcí – 
Strašidelná zoo, která přilákala spousty návštěvníků 
i zájem novinářů – tentokrát na téma oblíbeného 
českého filmu Dívka na koštěti. Tato akce se stala 
významnou i proto, že během ní dorazil do zoo 
jubilejní 130.000. návštěvník. Tuto hranici překonala 
zoo poprvé v historii. Radost přinesl příchod na svět 
mláděte zebu zakrslého a zoo se dočkala i odchovu 
roku! Tím se stalo narození mláděte chápana středo-
amerického mexického, které začala děčínská zoo 
chovat na začátku tohoto roku. 

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. Ti, kteří nestihli výroční 
výstavu v obchodním centru Pivovar, dostali v 
prosinci možnost si ji prohlédnout v Městské 
knihovně Děčín. 

Alena Houšková
specialistka CNS pro mediální 

a informační činnost
media@zoodecin.cz
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V roce 2019 nezahálel ani technický úsek naší 
zoo. Bylo řešeno mnoho havarijních a nevyhovujících 
stavů, byly realizovány projekty ke zlepšení podmí-
nek jak pro zvířata, tak pro návštěvníky, ale i zaměst-
nance zoo. Za nejstěžejnější považuji níže popsané 
akce. 

Rekonstrukcí prošel výběh, který původně sloužil 
medvědům grizzly. Protože naši staří medvědi v roce 
2018 dožili a my jsme v průběhu jara 2019 očekávali 
impor t nového druhu medvěda - tříletého medvěda 
kamčatského, který je v tomto věku velmi mrštný a 
zdatný, tak jsme pro bezpečnost museli udělat kom-
pletní očistění skály v zadní části výběhu (odstranění 
náletů a mechu), navr tání trnů do skály proti uniku 
zvířete, výměnu elektrického ohrazení včetně elekt-
rického ohradníku. Museli jsme dokonce prodloužit 
elektrický drát na místa, kde naši staří medvědi ne-
potřebovali ohrazení. V vnitřní expozici byly vyměněny 
plechové šubry, lanka a zajišťovací tyče. Dále se na-
vrtaly úchyty před vlez do vnitřní ubikace na zajištění 
transportní bedny při vypouštění nového medvěda. 
Po příjezdu medvěda z Brna do Děčína, pomáhala při 
přenášení transportní bedny těžká technika v podo-
bě jeřábu. Tímto bych chtěl poděkovat panu Viktorovi 
z Audo Viktora s.r.o., který náročný přesun jeřábem 
provedl pro naši zoo zcela bezplatně. Ještě před pří-
jezdem medvěda povedla jiná firma (Jaroslav Samec 
- Autodoprava - Velká Bukovina) pomocí jeřábu pře-
sun nových parkosů do medvědího výběhu.

Dále se dokončila stavba seníku. Kapacita seníku 
nyní postačí na celou jednu sezónu. V seníku vznikl 
prostor i na přepravní bedny a úložiště hoblin.

V roce 2019 začala výstavba komplexu tří nových 
expozic nazvaných „Zvířata z chladných krajů“. Šlo o 
energeticky nenáročné stavby, ve kter ých v roce 
2020 najdou nový domov severská zvířata jako je ro-
somák sibiřský, kozorožec dagestánský, puštík bra-
datý a výr virginský. 

V Ptačím domě prošla rekonstrukcí voliér y pro 
exotické rajky. Vznikly zde dvě velké klece, přičemž 
každá z nich je rozdělená na dvě poloviny a propojená 
oddělovacím šubrem. Ten slouží ke spojení ptáků v 
období toku. Až samice zasedne na vejce, samec se 
oddělí zase zpět.

V Expozici Rajské ostrovy se přesunula rekon-
strukce velkého mořského akvária až na rok 2020.

Roman Řehák
vedoucí technického úseku/zoolog 

zoolog@zoodecin.cz

TECHNICKÝ ÚSEK



Transport medvěda kamčatského jeřábem do expozice.

The Kamchatka brown bear as it is transferred into its exhibit by a crane.

Verschiebung des Kamtschatkabären in die Exposition mit einem Kran. 





Celková návštěvnost Zoo Děčín – Pastýřská stěna, 
příspěvková organizace za rok 2019 činila 134.295 
osob, tj. 167,87 % plánu pro rok 2019 (celkem plán 
činil 80.000 návštěvníků). V roce 2018 činila 
celková návštěvnost 115.298 osob. Rok 2019 tedy 
přinesl razantní nárůst návštěvnosti, a to o 18. 997 
osob. Návštěvníci děčínské zoo mají vstup do Ex-
pozice Rajské ostrovy i nadále zdarma, s platnou 
vstupenkou ze zoo, této možnosti využilo 16.350 
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 provoz-
ních prostředků a z příspěvku OMH MMD dle schvá-
leného plánu údržby.

Některé z realizovaných akcí v zoo:
ź oprava vnitřní ubikace i úprava výběhu pro 

medvěda kamčatského
ź oprava výběhu kapybar
ź oprava střechy zimoviště kapybar
ź výměna plynového kotle v Expozici Rajské 

ostrovy
ź oprava ventilátoru v Expozici Rajské ostrovy
ź zasypání zatravňovacích dlaždic na parkovišti 

pro návštěvníky i pro zaměstnance zoo
ź oprava dřevěného altánu pro návštěvníky
ź oprava střechy na Ptačím domě
ź oprava havarijního stavu kanalizace u bazénu 

kapybar
ź oprava mořského akvária v Expozici Rajské 

ostrovy
ź oprava druhového akvária v Expozici Rajské 

ostrovy
ź úprava expozice pro rajky v Ptačím domě
ź oprava dřevěných dveří v Expozici Českosas-

kého Švýcarska
ź oprava šaten zaměstnanců
ź oprava tepelného čerpadla v Ptačím domě
ź oprava serveru zoo
ź oprava interaktivní tabule v učebně Zooškoly
ź výměna podlahové krytiny ve vstupní recepci 

zoo
ź úpravy WC pro návštěvníky
ź kácení stromů
ź výkopové práce a odvodňovací práce – bazén u 

kapybar a mravenečníka
ź revize hromosvodů, kontrola hasicích přístrojů 

a hydrantů
ź montáž oběhového čerpadla v Expozici Rajské 

ostrovy
ź výsadba v areálu zoo

ź úpravy expozic pro rosomáky a sovy
ź vytvoření e-shopu
ź úpravy okolí nové expozice pro chápany

Opravy na objektu restaurace na Pastýřské stěně:
ź oprava digestoře – Pastýřská stěna
ź ostatní opravy provedl OMH MMD

Veškeré opravy hradíme ze schválených finanč-
ních prostředků na běžný provoz, ze schváleného 
plánu oprav, ve spolupráci s oborem místního hospo-
dářství MMD, případně z rezervního či investičního 
fondu organizace, pokud se jedná o opravy u zvířat 
(účelově vázané dary z adopcí zvířat, kde je nutné 
prostředky využít pouze ke zlepšení podmínek 
chovaných zvířat), za rok 2019 činily finanční dary Kč 
290.519,03.

Plán odpisů na rok 2019 byl schválen ve výši Kč 
90.000,--. Skutečnost činila Kč 89.765,--.

Chovatelská oblast: 
Náklady na veterinární ošetření, léky, preventivní 
péči a povinné pitevní protokoly
činily Kč 229.004,98.

Dovozy:
Korunáč Sclaterův    1
Margay     1
Chápan středoamerický mexický  3
Čáp bílý     1
Puštík bradatý     1
Jeřáb mandžuský     1
Jaguarundi      1
Medvěd kamčatský    1
Outloň malý     1
Sovice sněžní     2
Koza šrouborohá     1
Kakadu brýlový     2
Sýček obecný     1
Výr virginský     1
Vari červený     1
Kozorožec kavkazský    1
Labuť koskoroba    1
Dudek chocholatý     1
Muflon      1
Poštolka obecná     2

Odchovy:
Hutie stromová     2
Osel domácí     2
Leskoptev tříbarvá    1
Makak chocholatý     2
Klokan rudokrký     2
Výr velký      3

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ
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Rys ostrovid     3
Psoun prérijový     5
Koza šrouborohá     1
Bažant lesklý     2
Jeřáb panenský     2
Čája chocholatá     1
Kozorožec kavkazský    2
Kapybara      6
Klokánek králíkovitý    1
Mangusta liščí     1
Zebu zakrslý     1
Sambar skvrnitý     1

Personální zabezpečení činnosti příspěvkové orga-
nizace:

Přepočtený stav zaměstnanců organizace je 31,28.

Výsledek hospodaření:
Hospodaření organizace se v roce 2019 řídilo 

určeným finančním plánem. Tento finanční plán byl 
sestaven na základě skutečnosti za rok 2018 s 
ohledem na předpokládané změny v roce 2019, 
které byly známy k datu jeho sestavení. Finanční plán 
byl na základě pokynů zřizovatele průběžně 
aktualizován. Nejvyšší podíl v nákladech organizace 
mají mzdové náklady, zákonné sociální a zdravotní 
pojištění, náklady na energie a krmení zvířat.

Výsledek hospodaření v roce 2019 je vyrovnané 
hospodaření (v hlavní činnosti ztráta Kč 1.131.798,--
v doplňkové činnosti zisk Kč 1.131.798,--). Ve 
srovnání s rokem 2018 je HV stejný, tedy vyrovnaný. 
Z hospodaření roku 2019, z doplňkové činnosti, bude 
vyčíslena a zaúčtována daň z příjmu právnických osob 
k 30. 6. 2020, zoo využívá služeb daňového poradce, 
dle nařízení ve zřizovací listině.

NÁPLŇ PRÁCE POČET PRACOVNÍKŮ                                                                 

ředitelka 1

asistentka 1

zoolog 1

chovatel 12

ekonom 1

mzdová účetní 1

pracovník recepce 4

pracovník údržby 6

pracovník Centra návštěvnických služeb 4

CELKEM 31

PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAH POČET PRACOVNÍKŮ                                                  

Pracovní poměr - plný úvazek 31

Pracovní poměr - zkrácený úvazek 0

Dohoda o provedení práce 2

Dohoda o pracovní činnosti 6

PRŮMĚRNÁ MĚSÍČNÍ MZDA V KČ                                                2018 2019

CELKEM  24.929 27.062

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ V Kč                                                 2018 2019

náklady  25.094.567,-- 27.195.690,--

výnosy 25.094.567,-- 27.195.690,--

+zisk/-ztráta 0,-- 0,--

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

ÚČET/NÁKLADY 2018 2019

501 - materiál 4.569 4.778

502 - energie 1.379 1.197

504 - zboží 806 894

511 - opravy a udržování 1.735 1.772

512 - cestovné 24 84

513 - náklady na reprezentaci 21 48

518 - ostatní služby 2.411 3.010

521 - mzdové náklady 9.648 10.395

524 - soc. pojištění 3.248 3.502

527 - zák. soc. náklady 568 640

547 - manka a škody 37 2

549 - ost. náklady 293 278

551 - odpisy 100 90

558 - nákup DDHM a DDNH 173 372

538+569 - ost. náklady a daně 81 86

602 - výnosy z prodeje služeb 6.261 7.356

603 - výnosy z pronájmu 211 192

604 - tržby za prodané zboží 1.452 1.623

648 - čerpání fondů 526 249

649 - ost. výnosy + ost. přij. 422 457

Příspěvek CELKEM (MMD+MŽP+KÚ) 16.223 17.318

PLÁN OPRAV NA ROK 2019 v Kč

NÁZEV AKCE DOTACE OHM MDD PROPLACENÉ FA

Úprava expozice medvědů 134.000,-- 133.536,--

Výměna plynového kotle Rajské ostrovy 58.000.-- 57.612,--

Úprava výběhu mývalů 58.000,-- 58.425,--

Tepelné čerpadlo Ptačí dům 226.000,-- 216.706,16,--

Zasypání zatrav. dlaždic - parkoviště 47.000,-- 47.410,--

Oprava dveří ČSŠ 108.000,-- 107.859,40,--

Expozice Rajky Ptačí dům 98.000,- 97.500,--
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Zdůvodnění odchylek oproti skuteč. roku 2018:
Celkové náklady v roce 2019 byly ve srovnání 

s rokem 2018 vyšší o Kč 2.101.123, --.
Celkové výnosy v roce 2019 byly ve srovnání s 

rokem 2018 vyšší o Kč 2.101.123, --.

Zdůvodnění rozdílu u nákladů: 
ź Celkové zdražení materiálu, krmiva a slu-

žeb.

Zdůvodnění rozdílu u výnosů: 
ź Rekordní návštěvnost zoo v celé historii.

Položkové čerpání investičního fondu

Výše investičního fondu k 31. 12. 2019: 
Kč 412.734,65.

Pohledávky a závazky

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

Bankovní úvěry a půjčky
Organizace nemá k 31. 12. 2019 žádné úvěry 

ani půjčky.

Leasing
Organizace nemá k 31. 12. 2019 žádný lea-

sing.

Veřejné zakázky

Vyhodnocení ukazatelů hmotné zainteresova-
nosti

Čerpání účelových dotací

a) neinvestiční dotace

*částka 284.000,-- dotace na akvárium převedená z r. 2018

b) investiční dotace

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

Výsledky kontrol
ź Česká inspekce životního prostředí České 

republiky: 15. 2. 2019 (bez závad)
ź Krajská veterinární správa Státní veterinár-

ní správy pro Ústecký kraj 3x: 20. 2. 2019, 
13. 9. 2019, 13. 12. 2019 (bez závad)

ź Evropská asociace zoo a akvárií – akredi-

AKCE                                ČERPÁNÍ (v Kč)

-  0, --

POHLEDÁVKY (v Kč)                                DO SPLATNOSTI PO SPLATNOSTI

za odběrateli 39.833,28,-- 0

krátkodobé poskytnuté zálohy 343.490,-- 0

jiné pohledávky z hlavní činnosti 79.649,-- 0

Krátkodobé pohledávky celkem 462.972,28,-- 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

VÍTĚZNÁ FIRMA PŘEDMĚT VZ CENA v Kč bez DPH

Plynoservis Ladislav Soukup výměna plynového kotle v 
Expozici Rajské ostrovy

57.612,--

Studio Maglen s.r.o. grafický návrh a zpracování VZ 
UCSZOO 2018 

70.000,--

TSK Kovo s.r.o. oprava medvědince 67.800,--

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

89.140,--

Gastro Techno Group, s.r.o. oprava tepelného čerpadla 
v Ptačím domě

179.096,--

DeCe Computers s.r.o. oprava serveru 109.900,--

Květoslav Pavlica oprava mořského akvária 354.980,--

POSKYTOVATEL                                  ÚČEL VÝŠE (v Kč) ČERPÁNO

Magistrát města Děčín dotace na provoz 16.528.000* 16.812.000

Ministerstvo ŽP ČR dotace na chov 
ohrožených zvířat

436.188 436.188

Fond Ústeckého kraje dotace na Noc snů 70.000 70.000

POSKYTOVATEL                                  ÚČEL VÝŠE (v Kč) ČERPÁNO

0 -- 0 0

ZÁVAZNÝ UKAZATEL (v Kč) SCHVÁLENÁ HODNOTA SKUTEČNOST

Provozní příspěvek celkem 15.800.000 16.812.000

Objem prostředků na platy 10.700.000 10.395.200

Investiční příspěvek celkem 0 0

Přepočtený stav pracovníků 32 31,28

Hospodářský výsledek 0 0

Plánované tržby (vl. výkony) 6.400.000 7.363.475

Limit mzdových prostředků bez OON 10.500.000 10.158.100
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tačníkontrola: 7. – 8. 2. 2019 (akreditace 
byla zoo udělena)

ź Ministerstvo životního prostředí České re-
publiky – licenční kontrola: 26. 6. 2019 (li-
cence k provozování zoo byla prodlouže-

na, bez závad)
ź Veřejnosprávní kontrola zřizovatele: 8. 7. 

– 27. 8. 2019 
ź Veřejnosprávní kontrola zřizovatele, ná-

pravná opatření: 13. 12. 2019 (bez závad)

JMÉNO                                FUNKCE V ZOO OD

Kateřina Majerová ředitelka 1997 (ve funkci od 2007)

Bc. Dita Hendlová asistentka 2000

Jaroslava Granátová účetní/personalistka 1999

CENTRUM NÁVŠTĚVNICKÝCH SLUŽEB FUNKCE V ZOO OD

Ing. Dagmar Floriánová vedoucí/specialistka pro marketing 2006

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

Mgr. Tomáš Rus lektor ZooŠkoly/asistent zoologa 2008

Alena Šotolová specialistka pro vzdělávání/lektorka ZooŠkoly 2006

NÁVŠTĚVNICKÉ SLUŽBY FUNKCE V ZOO OD

Dagmar Kedlesová vedoucí/ekonom 2007

Lenka Tollarová recepční zoo 2006

Miroslava Spilková recepční zoo 2015

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 Kovařičová chovatelka zvěře 1984

Jiří Doubek chovatel zvěře 1992

Bc. Sabina Petrlíková chovatelka zvěře 1997

Radka Krejčová chovatelka zvěře 1990

Pavla Cabrnochová chovatelka zvěře 2003, od 11/2018 MD

Lenka Kovářová chovatelka zvěře 2003

Zdeněk Šimek chovatel zvěře 2006, odchod 3/2019

Naďa Malečková chovatelka zvěře 2006

Pavel Liška chovatel zvěře 2007

Eliška Šindelářová chovatelka zvěře 2015

Ing. Klára Křížková chovatelka zvěře 2006

Jiří Kuthan chovatel zvěře 2018, odchod 8/2019

Kateřina Csurilová chovatelka zvěře nástup 4/2019

Nikola Stryková chovatelka zvěře nástup 9/2019, zástup za MD

Lucie Jedlinská brigádník - pomocná chovatelka zvěře 1. - 12. 7. 2019

Alena Machová brigádník - pomocná chovatelka zvěře 15. - 26. 7. 2019

SEZNAM ZAMĚSTNANCŮ
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JMÉNO                                FUNKCE ROK NÁSTUPU

Petra Bradáčová brigádník - pomocná chovatelka zvěře 29. 7. - 9. 8. 2019

Michaela Musilová brigádník - pomocná chovatelka zvěře 12. - 23. 8. 2019

Dana Široká brigádník - pomocná chovatelka zvěře 19. - 30. 8. 2019

Eva Fiegerová zahradnice 1989

Ivan Stodola pracovník pro údržbu a rozvoj/řidič 1995

Miroslav Pokorný pracovník pro údržbu a rozvoj/zedník 2002

Iossif Mašek pracovník pro údržbu a rozvoj 2002

Pavel Brůža pracovník pro údržbu a rozvoj/elektrikář/revizní technik 2003

Rudolf Černý pracovník pro údržbu a rozvoj 2015

VETERINÁRNÍ LÉKAŘKA (EXTERNÍ)

MVDr. Lýdia Čačková

PŘÍCHOD ODCHOD

Řídící a komunikační centrum 0 0

Centrum návštěvnických služeb 0 0

Centrum péče o zvířata 7* 7*

Celkem 7 7

* z toho 6 - sezónní brigádníci

FLUKTUACE ZAMĚSTNANCŮ

TERMÍN ZAMĚSTNANEC MÍSTO KONÁNÍ / ÚČEL

18. 1. 2019 Jiří Doubek Čáslav / zásobování Expozice Rajské ostrovy

25. 1. 2019 Kateřina Majerová Zoo Olomouc / mimořádná valná hromada UCSZOO

14. 2. 2019 Pavel Liška KÚ Plzeň / seminář Reintrodukce sýčků

6. 3. 2019 Roman Řehák, Petr Haberland Zoo Hluboká / transport zvěře

13. - 14. 3. 2019 Roman Řehák, Dita Hendlová Zoo Walsrode / výměna rajek

10. - 11. 4. 2019 Lenka Kovářová, Radka Krejčová, Eliška Šindelářová Zoo Hodonín / Komise pro primáty a šelmy

15. 4. 2019 Alena Houšková, Petr Haberland Zoo Brno / transport medvěda kamčatského

9. - 10. 5. 2019 Ing. Klára Křížková Zoo Liberec / Komise pro výživu zvířat

16. - 17. 5. 2019 Kateřina Majerová Zoo Hluboká / Valná hromada UCSZOO

31. 5. 2019 Jiří Doubek Čáslav / zásobování Expozice Rajské ostrovy

14. - 16. 6. 2019 Alena Houšková, Barbora Kočová, Ing. Klára Křížková, Jiří Kuthan Biskoupky / Zoohry

27. 6. 2019 Alena Šotolová, Mgr. Tomáš Rus Rumburk / Koruna pro zoo

9. 8. 2019 Jiří Doubek Příkralov / import mořských koníků

PŘEHLED PRACOVNÍCH CEST
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TERMÍN ZAMĚSTNANEC MÍSTO KONÁNÍ/ ÚČEL

12. 9. 2019 Jiří Doubek Čáslav / zásobování Expozice Rajské ostrovy 

17. - 19. 2019 Kateřina Majerová, Petr Haberland, Mgr. Tomáš Rus Španělsko, Valencie / Konference EAZA

20. 9. 2019 Pavel Brůža, Iossif Mašek, Miroslav Pokorný, Rudolf Černý Praha / výstava For Arch

6. 11. 2019 Roman Řehák, Petr Haberland Zoo Wroclaw / transport zvěře

13. - 14. 11. 2019 Petr Haberland Zoo Bojnice / transport zvěře

20. - 22. 11. 2019 Ing. Dagmar Floriánová, Alena Houšková, Alena Šotolová Zoo Olomouc / Komise pro marketing a vzdělávání

28. 11. 2019 Jiří Doubek Kutná hora / zásobování Expozice Rajské ostrovy

63



ZOOLOGICKÁ ZAHRADA DĚČÍN
- PASTÝŘSKÁ STĚNA,

příspěvková organizace
Žižkova 1286/15
405 02  Děčín 4

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

www.zoodecin.cz 


