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Zoopark Chomutov, p. o.
Přemyslova 259, 430 01 Chomutov
Česká republika
Tel.: 00420 474 624 412
E-mail: zoopark@zoopark.cz
http://www.zoopark.cz

Zřizovatel:
Statutární město Chomutov
Zborovská 4602, 430 01 Chomutov
Česká republika

Členství v mezinárodních organizacích:
Unie českých a slovenských zoologických zahrad - UCSZOO
Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií - EAZA
Světová asociace zoologických zahrad a akvárií - WAZA
Euroasijská asociace zoologických zahrad a akvárií - EARAZA
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Vážení kolegové,

dovolte mi, abych shrnula nejdůležitější 
fakta týkající se činnosti příspěvkové 
organizace Zoopark Chomutov. 

Rok 2020 představoval pro celou organizaci
zcela novou zkušenost. V důsledku přijíma-
ných vládních  opatření byl v průběhu roku
omezen či zcela uzavřen provoz areálu.

Výpadek příjmů v období uzavírky vynahradily letní měsíce, které patřily
v roce 2020 v zooparku i na Kamencovém jezeře k návštěvnicky
nejvydařenějším.

Po celé sledované období bylo zároveň jednou z našich priorit poskytování

služeb v rozsahu, který vždy aktuálně platná opatření umožňovala.

V omezené míře byly realizovány i aktivity partnerů, s nimiž organizaci pojí

dlouhodobé smlouvy o pronájmu prostor.

Chomutovský zoopark byl založen 10. května 1975. Plánované oslavy byly s
ohledem na pandemickou situaci zrušeny. Připomenutí významného výročí
tak proběhlo pouze formou výstavy fotografii zachycujících historický
vývoj areálu zooparku.

Veškerá opatření se promítla rovněž do personální oblasti. V důsledku šíření
onemocnění COVID-19 v populaci jsme operativně rozdělili pracovníky
zoologie a provozního oddělení. Přítomnost pokladních a pracovníků zoo
shopu nebyla z důvodu vzniku jiné překážky na straně zaměstnavatele
nezbytná.

Období uzavření   areálů  bylo   využito   rovněž  k realizaci nutných  oprav 

a investic. Mezi  nejvýznamnější  investice a opravy, které svým  rozsahem 
výrazněji proměnily vzhled areálu, byly:

3

3



4

v zooparku 
- oprava interiéru, exteriéru a střechy na statku domácích zvířat
- oprava čelní fasády na budově Konírny, označení objektu pomocí 3D loga
- opravy přístřešků vstupů do průchozí voliéry
- dokončení revitalizace rybníka

na Kamencovém jezeře
- oprava nosných konstrukcí a nátěr převlékacích kabinek
- oprava venkovních sprch

Zoopark Chomutov navštívilo v roce 2020 celkem 171 332 osob, což je
téměř o 50 tisíc méně než v předchozím roce. I přes znatelný pokles příjmů
jsme díky podpoře řady sponzorů a adoptivních rodičů nelehké období
překonali.

Pokračovali jsme nadále v započatých aktivitách v oblasti tvorby
jednotného vizuálního stylu chomutovského zooparku. Ta zahrnuje
podstatnou obměnu informačních tabulí u jednotlivých expozic nebo
výrobu zboží určeného k prodeji.

V roce 2020 byla dokončena rozvojová studie zoologické zahrady, na které
spolupracovalo vedení organizace s AND architektonickým ateliérem,
spol. s r.o.

Dokončena byla projektová dokumentace na zajištění dodávky vody pro
expozice tuleňů v zimním období z důvodu možné odstávky
Podkrušnohorského přivaděče. Stavební povolení se však vzhledem k
dlouhodobým lhůtám pro vyřízení potřebné dokumentace nepodařilo
zajistit.

Zajištěno bylo i naplnění podmínek mezinárodních projektů, které byly
započaty v minulých letech (HANDMADE, ENZEDRA).
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Zoopark Chomutov v roce 2020 rozšířil své aktivity o zážitkové ubytování na
skanzenu ve Staré Vsi, které se stalo velmi oblíbenou aktivitou.
V následujícím období bychom chtěli pokračovat v úpravě další roubenky,
abychom počet žádaných ubytovacích míst mohli rozšířit.

V každodenní činnosti zooparku pak byly registrovány významné přírůstky u
některých chovných druhů.

Dovolte, abych vyzdvihla herpetologické oddělení, kde bylo úspěšně

odchováno 9 mláďat blavora žlutého. Celkovou kolekci zvířat jsme rozšířili o

dva druhy. Z Německa jsme získali 2 samice oslů poitouských, ze

soukromého chovu plemenného hřebce středozemního miniaturního osla.

Kamencové jezero

Kamencové jezero bylo v roce 2020 ideálním cílem jak pro uživatele z
blízkého okolí, tak pro rekreanty z celé republiky. Uzavření hranic nebo
obavy z nákazy COVID -19 vedl k trávení dovolené zejména v České
republice, což se projevilo v naplnění kapacity během letního období.

Kamencové jezero navštívilo 103 040 osob, čímž patřil rok 2020 v tomto
směru k rekordním.

Negativním jevem, který byl sledován zejména v posledních dvou letech s
minimálním objemem srážek, byl značný úbytek vody. Z důvodu výrazného
snížení hladiny jsme přistoupili na některých místech s vyšší mírou rizika
úrazu k omezení přístupu veřejnosti.

Zřizovatel, statutární město Chomutov, zahájil jednání s odbornou
veřejností a začal hledat možnosti řešení navýšení stavu vody unikátního
jezera. Současně byly na základě vítězné architektonické studie započaty
přípravné práce k modernizaci celého areálu. Realizace bude zahájena v
roce 2021.
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Rekonstrukce restaurace Dřevák, která je neodmyslitelně spojena s historií
areálu, a její otevření v průběhu roku přispělo k obohacení nabídky v oblasti
gastronomie.

Na Kamencovém jezeře bude věnováno maximální úsilí nejen péči o
svěřený rekreační areál, ale i zvyšování bezpečnosti návštěvníků, aktivitám
přispívající k obohacení nabídky pro rekreanty a opatřením v oblasti
hygienických postupů.

Od října probíhala generální oprava poničených převlékacích kabinek,
jejichž prostor nebylo možné v posledních letech nabízet k pronájmu. Tato
rekonstrukce bude v následujícím letním období velkým přínosem pro
zájemce z řad veřejnosti, jejichž poptávku nebylo možné předchozích
letech uspokojit.

I přes velkou návštěvnost a mnohá omezení provozu z důvodu
protiepidemických popatření nebyly ze strany návštěvníků registrovány
žádné závažné připomínky. Lze očekávat, že si Kamencové jezero pozici
významného a oblíbeného cíle návštěvníků nejen ze širšího regionu i nadále
udrží.

Předpokládaný budoucí vývoj

Z důvodu platnosti vládních opatření souvisejících s pandemií COVID-19
bude organizace postupovat v souladu s jejich obsahem. Vzhledem k
rostoucímu počtu nakažených je zřejmé, že počátkem roku se nepodaří
areál zooparku zpřístupnit.

Organizace se bude nadále potýkat s výpadkem příjmů ze vstupného,
zaměří se proto zejména na aktivity spojené se získáváním adoptivních
rodičů, partnerů či dárců.

Po ukončení opatření se bude vedení společnosti orientovat na udržení
vysokých nároků na komunikaci s návštěvníky, profesionalitu zaměstnanců,
existující kontrolní systémy a hygienické standardy.
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Důraz bude kladen na obnovu, úpravu a rozšíření nabídky expozic
živočišných druhů, instalaci dalších informačních panelů a rozcestníků v
souladu s grafickým manuálem. Zpracována bude projektová dokumentace
nového občerstvení s terasou u expozice zubrů.

Prioritou v oblasti hospodaření bude udržení vyrovnaného rozpočtu
organizace a naplnění jeho závazných ukazatelů.

Závěrem bych chtěla poděkovat za celý zoo team všem podporovatelům

Zooparku Chomutov (sponzorům, adoptivním rodičům, dárcům) a

statutárnímu městu Chomutov za možnost pokračovat v nelehké době

v oblasti naplňování záchranných, chovných, environmentálním či

rekreačních cílů.

Věra Fryčová

„Utrhl jsem květinu a zvadla mi.
Chytil jsem motýla a umřel mi v dlaních.
Pochopil jsem, že krásných věcí se lze dotýkat jen srdcem“
John Lennon
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EKONOMICKÁ ČINNOST
Ing. Monika Čakajdová

Ekonomické oddělení se podílí na chodu celé zoologické zahrady a

Kamencového jezera. Zajišťuje personální a mzdové záležitosti,

dodavatelské a odběratelské vztahy, majetkovou agendu, účetní a platební

operace, provoz pokladen a prodej suvenýrů.

Naší snahou je zabezpečení kvalitního návštěvnického servisu již od samot-

ného vstupu do zahrady, samozřejmostí je vstřícná a profesionální obsluha.

Hospodaření organizace za rok 2020 skončilo kladným hospodářským

výsledkem ve výši 135 tis. Kč.

9

Meziroční porovnání nákladů a výnosů 2020 2019

Náklady v tis. Kč
Náklady celkem 78 703 73 708
Spotřeba materiálu 9 018 9 124

z toho: krmiva a steliva 5 457 5 395

Prodej zboží 1 668 1 179

Spotřeba energie 3 897 3 613

Opravy 6 201 4 894

Služby 9 037 8 218

Mzdové náklady 26 825 26 207

Sociální a zdravotní pojištění 8 272 8 168

Zákonné sociální náklady 1 237 1 318

Náklady z drob. dlouhodob. majetku 1 502 1 818

Odpisy dlouhodobého majetku 8 956 8 331

Ostatní náklady 2 090 838

Výnosy v tis. Kč
Výnosy celkem 78 838 77 472
Dotace zřizovatel 42 000 43 014

Výnosy z dotací a transferů 4 536 3 141

Vstupné zoopark 12 961 13 161

Parkovného zoopark 417 986

Ostatní služeby zoopark 1 204 1 620

Příměstské tábory 404 454

Ubytování skanzen a svatební obřady 95 10

Vstupné Kamencové jezero 2 652 2 382

Ubytování a parkovné Kamencové jezero 5 552 5 812

Prodaného zboží, zmrzlina a krmiva 3 758 2 505

Pronájem prostor a ustájení koní 3 090 2 847

Přefakturace energií, odpadů a telefonu 859 647

Provize a reklama 457 277

Jiné ostatní výnosy 853 615

Hospodářský výsledek 135 3 764
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VÝNOSY ORGANIZACE

Hlavním zdrojem financování organizace je neinvestiční příspěvek

zřizovatele, statutárního města Chomutova, ve výši 42.000 tis. Kč. Další

neinvestiční příspěvky ve výši 4.536 tis. Kč získal zoopark na dotačních

programech. Kč. Jedná se o dotaci na krmivo od Ministerstva životního

prostředí ČR, příspěvek na pokrytí části nákladů záchranné stanice od

Ústeckého kraje a Českého svazu ochránců přírody, na část osobních

nákladů získala organizace dotaci od Úřadu práce České republiky a

Tenisového klubu Jirkov, z. s. Další příspěvek, který hradí část provozních a

investičních nákladů, je poskytnut z Programu spolupráce Česká republika –

Svobodný stát Sasko 2014 –2020 a z prostředků státního rozpočtu České

republiky na spolufinancování prostředků EU.

• Handmade Nature – Realizace praktických opatření ochrany přírody na
podporu biodiverzity kulturní krajiny Krušných hor – Erzgebirge

• ENZEDRA Bílá místa rolnické historie: Místní užitkové rostliny ke
zvyšování druhové rozmanitosti regionu

Tyto projekty jsou financovány z prostředků EU, státního rozpočtu České
republiky na spolufinancování prostředků EU, statutárního města
Chomutova a Zooparku Chomutov, p. o.

Soběstačnost organizace bez sponzorských darů dosáhla 40,96%. 
Soběstačnost včetně sponzorských darů je o necelé procento vyšší 
(41,61%).

Celkové vlastní výnosy organizace činí 32.301 tis. Kč. Nejvýznamnější

položkou vlastních výnosů v hlavní činnosti je vstupné do zoologické

zahrady a platby za ubytování na Kamencovém jezeře.

Ve vedlejší činnosti jsou významnými položkami výnosů pronájem

nebytových prostor a prodej suvenýrů. V druhé polovině roku 2019

organizace vybudovala vlastní prodejnu suvenýrů U Vlka, která v roce 2020

přinesla organizaci proti roku 2019 výnosy vyšší o 1.238 tis. Kč.
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NÁVŠTĚVNOST ZOOPARKU A KAMENCOVÉHO JEZERA

V souladu s vládními opatřeními byly uzavřeny zoologické zahrady od

17.března do 27. dubna a od 9.října do konce roku s výjimkou období mezi

4. až 17. prosincem. Z těchto důvodů měla organizace v roce 2020 celkovou

návštěvnost v zoologické zahradě nižší o 45 tis. návštěvníků oproti

předchozím létům.

Na Kamencovém jezeře je odraz vládních opatření zřetelný převážně

v měsíci květnu a červnu. Vlivem příznivého počasí i omezením možnosti

cestování do zahraničí byla návštěvnost v době letních prázdnin nejvyšší za

poslední roky.

rok/měsíc květen červen červenec srpen září říjen celkem

2017 5 112 14 050 22 960 24 261 1 647 0 68 030

2018 5 710 8 859 42 179 36 173 1 742 0 94 663

2019 1 524 33 400 32 274 25 212 3 806 45 96 261

2020 228 10 029 40 300 45 506 6 977 0 103 040

Návštěvnost KAMENCOVÉ JEZERO

rok/měsíc leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem

2017 1 539 4 600 17 177 20 623 27 279 30 278 41 620 39 455 13 703 14 175 4 221 2 992 217 662

2018 3 092 3 400 8 426 33 632 32 499 28 271 36 968 31 870 15 725 15 836 3 726 2 828 216 273

2019 1 713 8 893 17 335 25 689 17 883 30 064 39 914 41 419 12 998 16 711 3 473 3 925 220 017

2020 3 676 5 414 4 106 1 821 26 760 22 622 49 726 35 815 15 826 4 135 0 1 431 171 332

Návštěvnost ZOOPARK
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Charza žlutohrdlá (Martes flavigula)
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Z celkové návštěvnosti Kamencového jezera bylo ubytování:

NÁKLADY ORGANIZACE

Mezi nejvýznamnější výdajové položky patří náklady spojené s personálem.

Dalšími významnými položkami jsou opravy, služby, krmivo a stelivo pro

naše zvířata.

rok/měsíc květen červen červenec srpen září říjen celkem

2017 257 1 659 5 042 3 798 581 0 11 337

2018 1 449 1 487 5 345 4 380 309 0 12 970

2019 449 4 486 11 936 11 357 1 184 45 29 457

2020 0 2 266 12 460 12 742 982 0 28 450

Ubytování (lůžkonoci) KAMENCOVÉ JEZERO
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Prodej zboží
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Mzdové náklady, SZP a
zákonné sociální náklady
Náklady z drob. dlouhodob.
majetku
Odpisy dlouhodobého
majetku
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OSOBNÍ NÁKLADY ORGANIZACE

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců na hlavní pracovní poměr

organizace Zoopark Chomutov p.o. je 67 lidí, z toho jsou 4 zaměstnanci na

Kamencovém jezeře, ostatní zaměstnanci vykonávají práci převážně

v zoologické zahradě.

V sezóně využívá organizace vysoký počet brigádníků. Celkem bylo

uzavřeno 143 dohod o provedení práce a 41 dohod o pracovní činnosti.

Brigádníci jsou využíváni na Kamencovém jezeře jako plavčíci, uklízečky,

pokladní a recepční, v zoologické zahradě na prodej zmrzliny a suvenýrů,

jako zástup za pokladní, na komentované krmení a jízdy safari, jako řidiči

mašinky a safari nebo jako asistenti výchovy pro příměstské tábory. Tzv.

„dohodáři“ odpracovali v organizaci 33.200 hodin, z toho na Kamencovém

jezeře 21. 127 hodin a v zoologické zahradě 12.073 hodin.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ZOOPARK CHOMUTOV, p. o.

Meziroční porovnání osobních nákladů v tis. Kč 2020 2019 index

Mzdové náklady 26 825 26 207 102%

Sociální a zdravotní pojištění 8 272 8 168 101%

Zákonné sociální náklady 1 237 1 318 94%

celkem 36 334 35 693 102%
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Sovice sněžní (Nyctea scandiaca)
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Opravy a služby

Mezi významnější nákladové položky v oblasti služeb patří vedení a

organizace psího útulku, veterinární činnosti pro zvířata, ostraha a údržba

zeleně v rozlehlém areálu zoologické zahrady a Kamencového jezera,

provize za podporu a zprostředkování online systémů, vězeňská služba,

která se s námi podílí na úklidu areálu, a propagace.

Významné opravy, které byly provedeny v uplynulém roce 2020
prostřednictvím specializovaných firem:

opravy v zoologické zahradě:

• oprava plotu: expozice jeřáb bělošíjí, expozice jeřáb popelavý, expozice
tuleň, Kaštanka

• oprava přístřešků vstupů v průchozí voliéře: expozice mýval a expozice
velbloudi

• oprava jezírka v expozici rosomáka
• oprava venkovního stání pro ovce ouessantské
• úprava terénu a rozvodů vody v expozici plameňáků
• oprava schodiště na zimovišti
• oprava terária u blavora žlutého a u zmije růžkaté
• oprava interiéru, exteriéru a střechy na statku domácích zvířat
• oprava fasády na celém objektu konírna, oprava vrat a výběhu Stará Ves
• skanzen – oprava koupelny na statku, stavební a malířské práce na mlýně

a veřejných WC
• správní budova – malířské, zednické práce v konferenční místnosti a

oprava podlahy, dále se opravila podlaha ve 3. NP
• oprava rákosové střechy WC u horního vstupu do zoologické zahrady
• oprava chodníku pro pěší v areálu zoologické zahrady
• demontáž zastaralých stožárů osvětlení a oprava hromosvodů

opravy Kamencové jezero:

• oprava venkovních sprch

16



• oprava nosných konstrukcí a nátěr převlékacích kabinek
• oprava sportovního bazénu a minigolfového hřiště
• opravy hlavního mola – údržba nátěru dřevěných povrchů a oprava

havarijního vstupu na molo

AKTIVA ORGANIZACE

Stálá aktiva

Příspěvková organizace hospodaří se svěřeným majetkem v rozsahu

stanoveném zřizovací listinou a vlastním majetkem, který nabývá pro

svého zřizovatele.

Hodnota svěřeného majetku zřizovatelem je 273.452 tis. Kč.

Významným nárůstem dlouhodobého majetku proti roku 2019 bylo
převedení svěřeného majetku zřizovatelem statutárním městem
Chomutov. Konkrétně se jednalo o technické zhodnocení restaurace
Dřevák a bezúplatné předání nového vybavení kuchyně restaurace v areálu
Kamencového jezera.
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*PC – pořizovací cena majetku, ZC – zůstatková cena majetku

Nejvýznamnější investiční akce:

V rámci realizace projektu Handmade Nature, který se zabývá realizací

praktických opatření ochrany přírody na podporu biodiverzity kulturní

krajiny Krušných hor, byly provedeny tyto investiční akce:

• dokončení revitalizace rybníka
• vybudování selské louky
• vybudování horské louky
• vybudování informační tabule, která prezentuje informace o horské

louce

Státní fond životního prostředí ČR prostřednictvím Národního programu

Životního prostředí poskytl dotaci na nákup dvou kusů užitkových

elektromobilů kategorie N1 ve výši 910.578 Kč. Zbylá část byla hrazena

z investiční dotace statutárního města Chomutova

• 2x elektromobil „sklopka G5E KS 16“ na rozvoz krmiva

18

PC oprávky ZC PC oprávky ZC

Software 2 904 2 628 276 2 904 1 847 1 057

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 471 471 0 516 516 0

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 678 0 678 0 0 0

Pozemky 54 661 0 54 661 54 786 0 54 786

Kulturní předměty 856 0 856 562 0 562

Stavby 311 893 72 614 239 279 286 213 67 471 218 742

Samostatné hmotné věci a soubory movit.věcí 34 654 14 242 20 412 25 938 11 481 14 457

Pěstitelské celky trvalých porostů 72 22 50 72 20 52

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 15 675 15 675 0 16 268 16 268 0

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 1 872 0 1 872 5 558 0 5 558

     CELKEM 423 736 105 652 318 084 392 817 97 603 295 214

Meziroční porovnání dlouhodobého hmotného a 

nehmotného majetku

DRUH MAJETKU

 Stav v tis. Kč

31.12.2020 31.12.2019
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Další investiční akce, které byly hrazeny z investiční dotace statutárního
města Chomutov:

• 2ks mrazicích boxů na přípravnu krmiv
• elektrický vozík Evolution Express 4
• voliéra pro bažanty
• rekonstrukce WC v areálu skanzen
• byla dokončena rozvojová studie zoologické zahrady tzv. Generel

Zooparku Chomutov, p. o., na které spolupracovalo vedení organizace s
architektonickým areálem AND spol. s r.o.

Investiční akce, které hradila organizace z fondu investic:

• nákup plynového kotle na statek domácích zvířat a do restaurace Pratur
• nákup chladicího stolu do restaurace Tajga
• preparace koster charzy, velblouda, medvěda a koně Převalského
• přístřešek v expozici pro osly
• 3D logo zoopark (konírna)
• nákup prodejního čtyřstánku na Kamencové jezero
• nové zastřešení herního prvku na Kamencovém jezeře

Oběžná aktiva

Meziroční nárůst oběžných aktiv je evidován převážně na běžném účtu
organizace. Nárůst je způsoben tvorbou investičního fondu k financování
vlastních investičních potřeb. Zdrojem investičního fondu jsou peněžní
prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého
majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu.
Tyto finanční prostředky v roce 2020 činily 7.557 tis. Kč.

V důsledku vládních opatření nebylo možné pokračovat v rozvíjení 

investičních akcí a čerpat tyto finanční prostředky.

Dalším zdrojem investičního fondu byl investiční příspěvek statutárního

město Chomutov ve výši 3.194 tis. Kč a převod z rezervního fondu ve výši

1.000 tis. Kč.

19
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Přístřešky pro zvířata

Oplocení – Statek domácích zvířat
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Horská louka

Revitalizace rybníka
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Selská zahrada

Kostra – kůň Převalského
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Voliéra pro bažanty
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243D logo zoopark (konírna)
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Zároveň došlo k profinancování již uhrazených investičních nákladů na

projekt Handmade Nature ve výši 2.733 tis. Kč a ze Státního fondu

životního prostředí ČR ve výši 911 tis. Kč na nákup dvou kusů užitkových

elektromobilů kategorie N1.

Další nárůst finančních prostředků na běžném účtu představuje tvorba

rezervního fondu ze zlepšeného hospodářského výsledku z roku 2019,

tvorba fondu odměn a tvorba rezervního fondu z přijatých peněžních darů.

Zásoby organizace obsahují významnou položku „materiál na skladě“, kde

jsou převážně vedeny zásoby krmiva, steliva a pohonných hmot. Zbožím

na skladě jsou suvenýry určené k prodeji, v ostatních zásobách jsou zvířata,

která organizace vlastní.

Mezi krátkodobé  poskytnuté  zálohy  patří zálohy na energie, které budou 

vyúčtovány v příštím období.

Dohadné účty pasivní obsahují nevyúčtované dotace a transfery.

25

Brutto Korekce Netto

31 474 204 31 270 22 226

I. Zásoby 5 115 0 5 115 5 305

Materiál na skladě 1 152 1 152 1 398

Zboží na skladě 524 0 524 491

Ostatní zásoby 3 439 3 439 3 415

II. Krátkodobé pohledávky 5 678 204 5 474 5 914

Odběratelé 620 204 416 295

Krátkodobé poskytnuté zálohy 888 0 888 1 451

Pohledávky za zaměstnanci 10 10 12

Náklady příštích období 187 0 187 348

Příjmy příštích období 17 17 0

Dohadné účty aktivní 3 954 0 3 954 3 735

Ostatní krátkodobé pohledávky 3 3 72

III. Krátkodobý finanční majetek 20 680 0 20 680 11 007

Běžný účet 19 844 19 844 9 775

Běžný účet FKSP 663 0 663 859

Ceniny 36 36 132

Pokladna 137 0 137 241

OBĚŽNÁ AKTIVA v tis. Kč

2020
2019
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Pasiva organizace

Meziročně došlo k nárůstu pasiv organizace zvýšením jmění organizace a

zvýšením fondu reprodukce majetku a investic. Dále byl proveden příděl ze

zlepšeného výsledku hospodaření z roku 2019 do rezervního fondu a byly

převedeny finančních dary, které organizace získala v roce 2020 zejména

adopcí zvířat.

26

2020 2019

349 352 317 440

Vlastní kapitál 339 944 309 658

I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 324 606 301 433

Jmění účetní jednotky 288 338 267 912

Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 36 268 34 545

Opravy předcházejících účetních období 0 -1 024

II. Fondy účetní jednotky 15 203 4 771

Fond odměn 600 146

Fond kulturních a sociálních potřeb 665 633

Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 1 003 28

Rezervní fond z ostatních titulů 1 140 712

Fond reprodukce majetku, fond investic 11 794 3 253

III. Výsledek hospodaření 135 3 454

Výsledek hospodaření běžného účetního období 135 3 763

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 0 0

Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 0 -309

Cizí zdroje 9 408 7 782

I. Rezervy 315 0

II. Dlouhodobé závazky 0 0

III. Krátkodobé závazky 9 094 7 782

PASIVA organizace v tis. Kč

26



Rosomák (Gulo gulo)
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Projektové aktivity

Také v roce 2020 pokračoval Zoopark Chomutov ve svých aktivitách v
rámci dvou přeshraničních projektů - ENZEDRA a HANDMADE NATURE.
Během druhého došlo dokonce na přestavbu některých částí areálu
zooparku.

HANDMADE NATURE

Tento příhraniční projekt má za sebou již většinu naplánovaných akcí. Na
jeho výsledky mohou návštěvníci narazit také na několika místech v areálu
zoo.

Zřejmě nejviditelnějším počinem v rámci projektu je přestavba
betonového koryta podél Kaštanky, kterým byla přiváděna voda do
spodního rybníka. Nahradil jej potok s přírodnějším korytem,
brouzdalištěm s herními prvky a který rovněž obsahuje meandrující části
s tůněmi. Ty poskytují přirozené útočiště obojživelníkům a hmyzu,
například vážkám.

Společně s přestavbou koryta došlo i na revitalizaci samotného rybníka,
kde žijí buvoli. Ten má nové břehy přirozeného charakteru a dva ostrůvky,
které slouží jako prostor pro hnízdění vodního ptactva.

V rámci projektu vznikl také záhon vzácné lilie cibulkonosné vysázený
nedaleko plameňáků nebo horská louka založená nad Kaštankou. O tom,
jak jsou tato místa pro Krušnohoří důležitá a co všechno pro přírodní život
v našem kraji znamenají, informují tabule instalované poblíž nich.

Velká část akcí se odehrála také v areálu Stará Ves. Odborníci tu
obnovili jablečný sad a vinici, založili selskou zahradu a poblíž ní také
instalovali včelí úly. Ovocnářská část projektu byla velice zajímavá i
z pohledu určování odrůd jabloní, které naši předkové v Krušnohoří
pěstovali. S tím pomohli pomologové na setkání v německém Dörfellu.

28
28



29
Jablečný sad 

Přestavba betonového koryta podél Kaštanky
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ENZEDRA – Bílá místa rolnické historie

Projekt si klade za cíl vrátit do Krušných hor původní plodiny i způsoby
pěstování. Ve skanzenu Stará Ves vznikla již v předchozích letech pokusná
pole se zahradou, na kterých byly vysázeny a vysety rostliny a plodiny v
souladu s poznatky z historie. Během roku 2020 pokračovaly pěstební
práce na obou pozemcích.

Pole bylo v únoru zoráno, následně zvláčeno a v dubnu pak oseto, bohužel
vzhledem k vládním omezením bez účasti veřejnosti. Vyset byl len,
pohanka, pšenice a ječmen, vysazeny také vybrané odrůdy brambor.

V letních měsících byly připraveny i komentované prohlídky pole pro
skupiny návštěvníků. V září proběhla s ohledem na nevlídné podmínky
sklizeň, jejíž výsledky byly představeny v Galerii Jirkov.

30

Mlýn a vinice
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CHOVATELSKÁ ČINNOST
Miroslav Brtnický

K 31. 12. 2020 choval zoopark 940 zvířat ve 155 druzích, 17 druhů bylo
zapojeno do programů EEP (Evropský záchovný program) a 7 druhů bylo
vedeno v rámci ESB (Evropská plemenná kniha).

SAVCI

Jedny z prvních přírůstů v roce byly zaznamenány u domácích zvířat.
Narodila se jehňata ovcím vřesovým, cápovým, Jákobovým a
ouessantským (Ovis aries) a kůzlata kozám karpatským, kašmírským,
walliským a bílým (Capra hircus).

V areálu Eurosafari se narodilo pět telat ve stádě skotského náhorního
skotu (Bos taurus). Šest mladých jalovic stejného druhu bylo umístěno do
soukromých chovů.

Skotský náhorní skot (Bos taurus)

Ke změnám došlo také u uherského stepního skotu (Bos taurus). V březnu
jsme vyřadili z chovu dvouletého býčka, který už nemohl zůstat ve skupině.
V srpnu se narodilo jedno tele, býček.
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Roční samice buvola domácího (Bubalus bubalis) byla v květnu odeslána do
Zoo Ostrava. Své první mládě v září porodila a bez potíží odchovala mladá
kráva, kterou jsme v roce 2018 dovezli z Maďarska.

V areálu Eurosafari se také narodilo první tele čistě nížinné linie zubra
evropského (Bison bonasus bonasus). Pro šestiletou samici Pomelu to bylo
její první mládě, býček dostal jméno Cvedrik.

V březnu se narodila samička velblouda dvouhrbého (Camelus bactrianus).
Ve stejném měsíci byl vzhledem k dlouhodobým chronickým pohybovým
potížím utracen starý jednadvacetiletý samec Kublaj. Na podzim byl pak ze
zoo v dánském Givskudu dovezen nový roční velbloudí samec Hannibal.

Velbloud dvouhrbý (Camelus bactrianus)
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V polovině března se také narodilo mládě takina indického (Budorcas
taxicolor taxicolor). V současné době je velký problém umisťovat jakékoliv
indické takiny, především samce. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno ke
kastraci už dospělých, u nás odchovaných samců.

Skupina kozorožců alpských (Capra ibex) se rozrostla o pět letošních
přírůstků. Jsou to první mláďata po novém samci dovezeném v loňském
roce.

Kozorožec alpský (Capra ibex)

Urial kaspický (Ovis vignei) je druh, který nemá vůbec jistou budoucnost
v rámci celého evropského chovu. Drží ho jen pět evropských institucí. U
nás odchovaný roční samec byl v létě umístěn do jedné z nich, do
francouzské zoo Parc Animalier d` Auvergne. V roce 2020 jsme bohužel
neměli žádný odchov, mladá samice jen předčasně porodila mrtvé mládě.
Na konci listopadu uhynul tříletý chovný samec. Tato ztráta bude
nahrazena na jaře roku 2021 příchodem nového samce ze zoo v Paříži.
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Skupinu čtyř ročních jelenů milu (Elaphurus davidianus) jsme přenechali do
chovného zařízení města Lipsko. V našem stádě bylo v tomto roce
odchováno šest kolouchů.

Ve stádě jelenů bucharských (Cervus yarkandensis bactrianus), pro které
doposud zoopark vede evropskou plemennou knihu (ESB), se narodila čtyři
mláďata. Odchovat se podařilo dvě z nich. Na konci roku bylo v EAZA
institucích chováno jen šedesát tři bucharských jelenů v devíti institucích.
Rozmnožuje jen pět z nich. Tento druh byl v roce 2020 nově zařazen do EEP
programů a vedením byl pověřen náš zoopark.

Jelen bucharský (Cervus yarkandensis bactrianus)

V polovině května se narodila dvě mláďata losa evropského (Alces alces).
Odchov obou samců proběhl bez problémů. Na konci srpna se uskutečnila
plánovaná výměna ročních losích samic se Zoo Lublaň. Naše představa o
termínu výměny byla jiná, ale omezení spojená s covidovou situací nás
donutila realizovat transport v období, kdy se blížil obvyklý začátek říje.
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V této době jsme nechtěli přidávat do skupiny nové zvíře, proto jsme
mladou samici umístili do zázemí zooparku. Naštěstí byla velmi klidná a
pobyt v izolaci zvládala velmi dobře.

Na začátku října jsme ale u samice zpozorovali změnu chování, následovalo
rychlé zhoršení zdravotního stavu, a nakonec samice uhynula. Příčinou
úhynu byl virus hlavničky. Bohužel na konci října, prakticky na konci období
říje, uhynul chovný losí samec. Vyšetření na virus hlavničky bylo negativní,
příčinou úhynu byla bakteriální infekce. V chovu losů bude třeba nového
samce a samici, která by doplnila naši nyní jedinou losici.

Na začátku roku choval zoopark jednoho hřebce koně Převalského (Equus
przewalski) narozeného v roce 1999. Poet je původem ze Zoo Chemnitz a
společně s druhým o rok starším hřebcem Pjotrem byli umístěni od roku
2000 v areálu Eurosafari. V uplynulém roce jsme však museli staršího hřebce
utratit kvůli komplikované zlomenině zadní končetiny. Nahrazen byl ročním
samcem ze Zoo Liberec.

Kůň Převalského (Equus przewalski).
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V lednu byly dovezeny dvě samice oslů poitouských (Equus asinus),
jednoho z největších plemen oslů. Obě pocházejí z Německa a jsou vedené
v plemenné knize. Po nezbytné aklimatizaci byly umístěny do výběhu vedle
oslů domácích.

Ke konci roku jsme dovezli ze soukromého chovu plemenného hřebce
středozemního miniaturního osla (Equus asinus). Naší snahou je zajistit
k němu alespoň jednu oslici. Toto velmi malé plemeno bylo ve středomoří
v minulosti využíváno nejen k nošení břemen, ale hlavně k otáčení
mlýnských kamenů uvnitř budov. Po nezbytných úpravách bude miniaturní
osel umístěn do výběhu vedle oslů poitouských.

Osel poitouský (Equus asinus)
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Na začátku léta se narodila dvě hříbata u pony shetlandských (Equus
caballus). Odchov dvou hřebečků proběhl bez problémů.

Chov domácích koní (Equus caballus) se rozrostl o narozenou klisnu. Ze
zdravotních důvodů jsme na podzim utratili dvacetiletého valacha plemene
český teplokrevník.

Středozemní miniaturní osel (Equus asinus)

Samice makaka magot (Macaca sylvanus), která do zooparku v roce 2020
přišla ještě s další samicí, v červnu porodila mládě. Malý makak byl velmi
drobný, slabý a po šesti dnech uhynul.

Počet tuleňů kuželozubých (Halichoerus grypus) chovaných v zooparku byl
na začátku i na konci roku stejný. Stále chováme skupinu tří tuleňů, jednoho
samce a dvě samice. V současné době je samec Kašek, narozený v roce 1983
nejstarším žijícím samcem tohoto druhu tuleňů v Evropě.
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Pár dikobrazů srstnatonosých (Hystrix indica) odchoval dvě mláďata.
Mládě odchované v loňském roce jsme přenechali do soukromého chovu.

V průběhu dubna a května jsme registrovali porody u třech připuštěných
samic kolonoka sibiřského (Mustela sibirica). Dvě z nich porodily v zázemí
zooparku a jedna v prostorách expozice. Celkem bylo odchováno třináct
mláďat.

Zoopark chová dva páry charz žlutohrdlých (Martes flavigula). Jeden z nich
je umístěn v zázemí a druhý obývá nový výběh. Právě mladá samice v nové
expozici v březnu porodila. Tři mláďata se ale narodila mrtvá. I přesto
představuje skutečnost, že samice v novém prostředí zabřezla a porodila,
příslib do dalších let.

V polovině června porodila samice manula (Otocolobus manul) čtyři
mláďata. Po dvou dnech se samice začala zdržovat mimo boudu a při
následné kontrole byla mláďata nalezena uhynulá. Pitva prokázala, že
koťata byla nenapitá. Jednalo se o první porod této samice a stejně jako u
charz věříme v úspěšný odchov v letech příštích.

Tuleň kuželozubý (Halichoerus grypus) 38
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Mláďata pand červených (Ailurus fulgens) narozená v roce 2019 byla na
doporučení koordinátora chovu počátkem června umístěna do Zoo Košice.
Vzhledem k nadbytku odchovaných mláďat vydává každý rok EEP
koordinátor doporučení, které páry je vhodné připustit a které ne. V tomto
případě byl udělen souhlas s připuštěním pro rok 2021.

Poletušky slovanské (Pteromys volans), které chováme v zázemí,
odchovaly šest mláďat.

Charza žlutohrdlá (Martes flavigula)
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PTÁCI

Čtvrté úspěšně vylíhlé mládě orlosupů bradatých (Gypaetus barbatus) nás
potěšilo. Bohužel mládě po deseti dnech náhle uhynulo. Pravděpodobnou
příčinou byla mykoplasmatická sepse.

Orlosup bradatý (Gypaetus barbatus)

Na konci února snesla samice orla východního (Haliaeetus pelagicus) dvě
vejce, na kterých pár střídavě seděl po celou dobu inkubace. Obě vejce byla
ale neoplozená.

Největším překvapením bylo vylíhnutí mláděte u páru orlů mořských
(Haliaeetus albicilla). Tento pár ještě mládě nikdy neodchoval, resp. vejce
byla vždy neplozená nebo rozbitá. Proto jsme se rozhodli mládě odebrat a
částečně odchovávat uměle. Po dvanácti dnech jsme mládě předali
kolegům ze Zoo Liberec, kteří ho úspěšně podložili pod pěstouny. Odchov
byl úspěšný a v říjnu byla mladá samice převezena do Zoo Ostrava, kde se
prozatím zapojila do skupiny dalších mladých orlů.
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Tři sokoli stěhovaví (Falco peregrinus) se vylíhli páru drženému v zázemí. Pár 
umístěný v expozici úspěšně odchoval mládě.

Ve voliéře sovic krahujových (Surnia ulula) se po loňském úspěchu vylíhlo
jedno mládě. Odchov probíhal dobře, ale v necelých dvou měsících si mládě
způsobilo poranění nohy, na jehož následky uhynulo. Další samici, kterou
jsme získali v loňském roce, jsme na podzim dopárovali ročním samcem ze
Zoo Drážďany.

V květnu jsme přenechali sedm sov pálených (Tyto alba) do Zoo Ostrava.
V říjnu jsme deset dalších předali do centra Aves v Brandýsku u Kladna, kde
ptáky připravují na možné vypouštění. Je to náš příspěvek do programu na
vypouštění tohoto druhu do volné přírody. Vše byli jedinci odchovaní
v předchozích letech v naší zoo.

Dvě mláďata odchoval pár sýčků obecných (Athene noctua). 

Samice z páru sovic sněžních (Nyctea scandiaca) zasedla na konci května na
několik vajec. Na konci června se vylíhla dvě mláďata. Jedno z nich od
začátku zaostávalo ve vývoji a po dvou měsících uhynulo. Druhé mládě bylo
odchováno.

Samice puštíka bradatého (Strix nebulosa), která byla dopárována mladým
ročním samcem rok předtím, snesla tři vejce, všechna neoplozená.

Na začátku ledna se vylíhla dvě mláďata pelikánů bílých (Pelecanus
onocrolatus). Byla to první mláďata narozená v zooparku v tomto roce.
Jedno mládě po několika dnech uhynulo, druhé bylo úspěšně odchováno.
Mladá samice pravděpodobně zůstane v našem chovu.

Pár krasek červenozobých (Urocissa erythrorhyncha) odchoval jedno mládě.
V červnu jsme získali nového samce k naší druhé osiřelé samici, se kterou
vytvoří druhý pár.
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Za zmínku určitě stojí také vzácní a ohrožení ibisi skalní (Geronticus
eremita), jejich skupina se rozrostla o jedno mládě.

Oba páry jeřábů panenských (Anthropoides virgo) měly neoplozené snůšky
vajec.

V říjnu jsme odeslali samici jeřába mandžuského (Grus japonensis) do
rakouské Zoo Wels a na jaro příštího roku je naplánovaný odchod samce
jeřába bělošíjího (Grus vipio) do Zoo Děčín. Tyto změny jsou domluvené
s EEP koordinátory a souvisí s obměnou zvířat těchto druhů v našem
chovu.

Snůška dvou vajec jeřábů bílých (Grus leucogeranus) byla neoplozená. Na
příští rok připravujeme přesun našeho páru ze zázemí do expozice. Kromě
toho, že tento atraktivní druh jeřábů chceme ukázat návštěvníkům, také
trochu doufáme, že změna prostředí by mohla přispět k tomu, aby další
snůšky nebyly neoplozené.

Ibis skalní (Geronticus eremita)
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Přirozený odchov pod rodiči se podařil u bažantů zlatých (Chrysolophus
pictus), bažantů stříbrných (Lophura nycthemera) a bažantů kalij
bělochocholatých (Lophura leucomelanos hamiltonii).

PLAZI

V odchovech se již tradičně se dařilo u užovek amurských (Elaphe
schrencki). Z vajec umístěných do líhně se vylíhlo sedmnáct mláďat.
Odchov osmi mláďat se podařil i u užovek stromových (Zamenis
longissimus).

Z devíti narozených mláďat zmijí obecných (Vipera berus) se osm
odchovalo. Bohužel na konci roku, v době před zimováním, nám během
krátké doby uhynuly všechny dospělé zmije obecné. Příčinou byla
bakteriální infekce. Proto letošní odchovaná mláďata zůstanou v našem
chovu.
Na podzim jsme získali mladý pár zmijí růžkatých (Vipera ammodytes
meridionalis). Nová zvířata jsme umístili do expozice, odkud jsme starší
zmije přesunuli do zázemí.

Z letošní snůšky vajec u blavorů žlutých (Pseudopus apodus) se vylíhlo
celkem devět mláďat. Podle dostupných informací se odchov tohoto
slepýšovitého ještěra letos podařil jen v jedné další evropské zoo.

Do líhně jsme dále umístili snůšky ještěrek perlových (Timon lepidus),
vylíhlo se třináct mláďat.

Dále se vylíhlo osm mláďat gekončíka nočního (Eublepharius macularius).

U agam hardún (Stellagama stelio brychydactyla) jsem inkubovali jen jednu
snůšku osmi vajec, vylíhla se všechna mláďata.

43
43



Bažant stříbrný (Lophura nycthemera)
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Bezobratlí - Evertebrata

Členovci - Arthropoda
Název

Species
Stav k 1.1.2020 

Status
Příchod
Arrival

Odchovy 
mláďat
Births

Odchod
Departure

Jiné úbytky 
Other 

decrease

Úhyn
Death

Stav k 31.12.2020 
Status

Deponace 
Loan

veleštír boxer 1 1
Scorpio maurus

Ryby - Pisces

Máloostní - Cypriniformes
Název

Species
Stav k 1.1.2020 

Status
Příchod
Arrival

Odchovy 
mláďat
Births

Odchod
Departure

Jiné úbytky 
Other 

decrease

Úhyn
Death

Stav k 31.12.2020 
Status

Deponace 
Loan

karas stříbřitý 0.0.2 0.0.2

Carassius gibelio

lín obecný 0.0.1 0.0.1

Tinca tinca RDB=LC

Ostnoploutví - Perciformes
Název

Species
Stav k 1.1.2020 

Status
Příchod
Arrival

Odchovy 
mláďat
Births

Odchod
Departure

Jiné úbytky 
Other 

decrease

Úhyn
Death

Stav k 31.12.2020 
Status

Deponace 
Loan

slunečnice pestrá 0.0.3 0.0.3

Lepomis gibbosus

Obojživelníci - Amphibia

Žáby - Anura
Název

Species
Stav k 1.1.2020 

Status
Příchod
Arrival

Odchovy 
mláďat
Births

Odchod
Departure

Jiné úbytky 
Other 

decrease

Úhyn
Death

Stav k 31.12.2020 
Status

Deponace 
Loan

kuňka východní 0.0.4 0.0.2

Bombina orientalis RDB=LC

Stavy zvířat 2020
Census of animals 2020

1.1.2020 31.12.2020

Species Specimens Species Specimens
Plazi (Reptilia) 25 155 24 163
Ptáci (Aves) 67 433 66 426
Savci (Mammalia) 59 370 60 342
Bezobratlí (Invertebrata) 2 2 1 1
Obojživelníci (Amphibia) 2 5 1 2
Ryby (Pisces) 4 9 3 6
Celkem (Total) 159 974 155 940
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Plazi - Reptilia

Želvy - Chelonia
Název

Species
Stav k 

1.1.2020 
Status

Příchod
Arrival

Odchovy 
mláďat
Births

Odchod
Departure

Jiné úbytky 
Other 

decrease

Úhyn
Death

Stav k 31.12.2020 
Status

Deponace 
Loan

želva bahenní 4.9.4 2.1.1 2.8.3

Emys orbicularis
ESB,CROH=K
OH,RDB=NT

želva stepní 1.4.2 1.4.2
Testudo horsfieldii kazachstanica RDB=VU

želva vroubená 1.0 1.0
Testudo marginata RDB=LC

želva zelenavá 4.5.2 4.5.2
Testudo hermanni RDB=NT

želva žlutohnědá 1.0.6 1.0.6
Testudo graeca RDB=VU

Želva vroubená (Testudo marginata)
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Šupinatí - Squamata
Název

Species
Stav k 1.1.2020 

Status
Příchod
Arrival

Odchovy 
mláďat
Births

Odchod
Departure

Jiné úbytky 
Other 

decrease

Úhyn
Death

Stav k 31.12.2020 
Status

Deponace 
Loan

agama hardún 0.0.11 0.0.6 0.0.17

Stellagama stellio RDB=LC

blavor žlutý 0.1.11 0.0.13 0.0.6 0.1.14

Pseudopus apodus

gekon turecký 0.0.1 0.0.1

Hemidactylus turcicus

gekon zední 1.0.1 1.0.1

Tarentola mauritanica mauritanica RDB=LC

gekončík noční 1.1.8 0.0.8 0.0.13 0.0.1 1.1.2

Eublepharis macularius RDB=LC

ještěrka perlová 1.2 0.0.12 0.0.10 1.2.2

Timon lepidus RDB=NT

scink válcovitý 0.0.35 0.0.35

Chalcides ocellatus

šírohlavec východní 0.0.3 0.0.3

Malpolon insignitus fuscus RDB=LC

štíhlovka podkovní 1.0 1.0

Hemorrhois hippocrepis RDB=LC

štíhlovka Ravergierova 0.0.3 0.0.3

Hemorrhois ravergieri

trnorep skalní 1.2 0.1 1.1

Uromastyx acanthinura

užovečka drobná 1.1 1.1

Eirenis modestus RDB=LC

užovka amurská 0.0.4 0.0.17 0.0.16 0.0.4

Elaphe schrencki

užovka hladká 1.0.1 1.0.1

Coronella austriaca CROH=SOH

užovka leopardí 1.0 1.0

Zamenis situla RDB=LC

užovka stromová 1.0.2 0.0.8 1.0 0.0.10

Zamenis longissimus
CROH=KOH,R
DB=LC

užovka žebříčková 1.1 1.1

Rhinechis scalaris

varan stepní 0.2 0.2

Varanus exanthematicus RDB=LC

vejcožrout africký 1.1 1.1

Dasypeltis scabra RDB=LC

zmije obecná 2.2.4 0.0.9 0.0.1 2.2.3 0.0.6

Vipera berus
CROH=KOH,R
DB=LC

zmije růžkatá 0.0.5 1.1 1.1.5

Vipera ammodytes RDB=LC
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Ptáci - Aves

Veslonozí - Pelecaniformes
Název

Species
Stav k 1.1.2020 

Status
Příchod
Arrival

Odchovy 
mláďat
Births

Odchod
Departure

Jiné úbytky 
Other

decrease

Úhyn
Death

Stav k 31.12.2020 
Status

Deponace 
Loan

kormorán velký 8.6 8.6

Phalacrocorax carbo
CROH=OH,RD
B=LC

pelikán bílý 4.3 0.1 4.4
Pelecanus onocrotalus RDB=LC

pelikán kadeřavý 2.5 1.0 1.5

Pelecanus crispus
EEP,RDB=VU,
CITES=I

Brodiví - Ciconiiformes
Název

Species
Stav k 1.1.2020 

Status
Příchod
Arrival

Odchovy 
mláďat
Births

Odchod
Departure

Jiné úbytky 
Other 

decrease

Úhyn
Death

Stav k 31.12.2020 
Status

Deponace 
Loan

čáp bílý 0.1 0.1

Ciconia ciconia
CROH=OH,RD
B=LC

ibis skalní 7.9.1 0.1 1.2 6.8.1

Geronticus eremita
EEP,RDB=CR,
CITES=I

kolpík bílý 2.2 2.2

Platalea leucorodia
CROH=KOH,R
DB=LC

kvakoš noční 4.7.15 0.0.6 0.0.1 4.7.20

Nycticorax nycticorax
CROH=SOH,R
DB=LC

volavka rusohlavá 4.6 0.0.7 1.0 3.6.7
Bubulcus ibis RDB=LC

Plameňáci - Phoenicopteriformes

Název
Species

Stav k 1.1.2020 
Status

Příchod
Arrival

Odchovy 
mláďat
Births

Odchod
Departure

Jiné úbytky 
Other 

decrease

Úhyn
Death

Stav k 31.12.2020 
Status

Deponace 
Loan

plameňák růžový 5.8 5.8
Phoenicopterus roseus RDB=LC

Pelikán bílý ( Pelecanus onocrotalus)
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Vrubozobí - Anseriformes
Název

Species
Stav k 1.1.2020 

Status
Příchod
Arrival

Odchovy 
mláďat
Births

Odchod
Departure

Jiné úbytky 
Other 

decrease

Úhyn
Death

Stav k 31.12.2020 
Status

Deponace 
Loan

berneška bělolící 1.2.1 1.2.1
Branta leucopsis RDB=LC

berneška kanadská 1.0.6 1.0.6
Branta canadensis RDB=LC

berneška rudokrká 1.1 1.1
Branta ruficollis RDB=LC

čírka modrá 3.4.6 1.0.6 2.4

Anas querquedula
CROH=SOH,R
DB=LC

hohol severní 1.1 1.1

Bucephala clangula
CROH=SOH,R
DB=LC

husa tibetská 3.3.21 3.3.21
Anser indicus RDB=LC

husa velká 9.10 9.10
Anser anser RDB=LC

husice liščí 1.1 1.1
Tadorna tadorna RDB=LC

husice rezavá 1.1 1.1
Tadorna ferruginea RDB=LC

kachna domácí - indický běžec 2.1.1 2.1.1
Anas platyrhynchos f. domestica

kachnička mandarinská 2.1 2.1
Aix galericulata RDB=LC

morčák bílý 0.1 0.1
Mergus albellus RDB=LC

ostralka štíhlá 1.1 1.1

Anas acuta
CROH=KOH,R
DB=LC

polák malý 1.5 1.5

Aythya nyroca
CROH=KOH,R
DB=NT

zrzohlávka rudozobá 1.1 1.1

Netta rufina
CROH=SOH,R
DB=LC

Dravci - Falconiformes
Název

Species
Stav k 1.1.2020 

Status
Příchod
Arrival

Odchovy 
mláďat
Births

Odchod
Departure

Jiné úbytky 
Other 

decrease

Úhyn
Death

Stav k 31.12.2020 
Status

Deponace 
Loan

moták pochop 1.1 1.1

Circus aeruginosus
CROH=OH,RD
B=LC

orel mořský 1.1 1.0 0.0.1 0.0.1 1.0 1.1

Haliaeetus albicilla
EEP,CROH=KO
H,RDB=LC,CIT
ES=I

orel skalní 1.0 1.0

Aquila chrysaetos
CROH=KOH,R
DB=LC

orel východní 1.1 1.1

Haliaeetus pelagicus ESB,RDB=VU
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Plameňák růžový (Phoenicopterus roseus)
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orlosup bradatý euroasijský 1.1 1.1
Gypaetus barbatus barbatus EEP,RDB=NT

raroh velký 1.1 1.1

Falco cherrug
CROH=KOH,R
DB=EN

sokol stěhovavý 3.2 1.0.3 2.0.3 2.2

Falco peregrinus
CROH=KOH,R
DB=LC,CITES=
I

sup bělohlavý 1.1 1.1
Gyps fulvus ESB,RDB=LC

Hrabaví - Galliformes
Název

Species
Stav k 1.1.2020 

Status
Příchod
Arrival

Odchovy 
mláďat
Births

Odchod
Departure

Jiné úbytky 
Other 

decrease

Úhyn
Death

Stav k 31.12.2020 
Status

Deponace 
Loan

bažant bělochocholatý 1.1 0.0.4 1.1.4
Lophura leucomelanos hamiltoni RDB=LC

bažant diamantový 1.1 0.1 1.0
Chrysolophus amherstiae RDB=LC

bažant stříbrný 1.1 0.0.5 0.0.5 1.1
Lophura nycthemera RDB=LC

bažant zlatý 1.2 0.0.6 0.0.6 0.1 1.1
Chrysolophus pictus RDB=LC

křepelka čínská 0.0.4 0.0.4
Coturnix chinensis RDB=LC

křepelka japonská 0.0.73 0.0.12 0.0.61
Coturnix japonica RDB=NT

kur domácí 0.6 0.3.16 0.1 0.3.3 0.5.13
Gallus gallus f. domestica

orebice rudá 0.0.7 0.0.5 0.0.12
Alectoris rufa RDB=LC

páv korunkatý 7.1 1.0 1.0 5.1
Pavo cristatus RDB=LC

Krátkokřídlí - Gruiformes
Název

Species
Stav k 1.1.2020 

Status
Příchod
Arrival

Odchovy 
mláďat
Births

Odchod
Departure

Jiné úbytky 
Other 

decrease

Úhyn
Death

Stav k 31.12.2020 
Status

Deponace 
Loan

jeřáb bělošíjí 1.2 1.2

Grus vipio
EEP,ISB,RDB=
VU,CITES=I

jeřáb bílý 1.1 1.1

Grus leucogeranus
EEP,ISB,RDB=
CR,CITES=I

jeřáb mandžuský 1.1 0.1 1.0

Grus japonensis
EEP,ISB,RDB=
EN,CITES=I

jeřáb panenský 2.2 2.2
Anthropoides virgo RDB=LC

jeřáb popelavý 1.1 1.1

Grus grus
CROH=KOH,R
DB=LC
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Bahňáci - Charadriiformes
Název

Species
Stav k 1.1.2020 

Status
Příchod
Arrival

Odchovy 
mláďat
Births

Odchod
Departure

Jiné úbytky 
Other 

decrease

Úhyn
Death

Stav k 31.12.2020 
Status

Deponace 
Loan

dytík úhorní 2.2 2.2

Burhinus oedicnemus
CROH=KOH,R
DB=LC

tenkozobec opačný 4.4.2 1.2 3.2.2

Recurvirostra avosetta
CROH=KOH,R
DB=LC

Měkkozobí - Columbiformes
Název

Species
Stav k 1.1.2020 

Status
Příchod
Arrival

Odchovy 
mláďat
Births

Odchod
Departure

Jiné úbytky 
Other 

decrease

Úhyn
Death

Stav k 31.12.2020 
Status

Deponace 
Loan

holub domácí - moravský pštros 4.4.7 4.4.7
Columba livia f. domestica

hrdlička divoká 1.0.2 2.1 1.0.2 2.1
Streptopelia turtur RDB=VU

hrdlička chechtavá 0.0.10 0.0.10
Streptopelia roseogrisea RDB=LC

hrdlička senegalská 0.1.1 0.1.1
Streptopelia senegalensis RDB=LC

Papoušci - Psittaciformes
Název

Species
Stav k 1.1.2020 

Status
Příchod
Arrival

Odchovy 
mláďat
Births

Odchod
Departure

Jiné úbytky 
Other 

decrease

Úhyn
Death

Stav k 31.12.2020 
Status

Deponace 
Loan

alexandr černohlavý 2.5 1.2 0.2 1.1
Psittacula himalayana RDB=LC

alexandr čínský 4.3.1 1.1 5.4.1
Psittacula derbiana RDB=NT

Sovy - Strigiformes
Název

Species
Stav k 1.1.2020 

Status
Příchod
Arrival

Odchovy 
mláďat
Births

Odchod
Departure

Jiné úbytky 
Other 

decrease

Úhyn
Death

Stav k 31.12.2020 
Status

Deponace 
Loan

puštík bělavý 1.2 0.1 1.1

Strix uralensis
CROH=KOH,R
DB=LC

puštík bradatý 1.1 1.1
Strix nebulosa RDB=LC

puštík obecný 0.1 0.1
Strix aluco RDB=LC

sova pálená 10.11 1.0.2 9.9 2.2.2

Tyto alba
CROH=SOH,R
DB=LC

sovice krahujová 1.2 1.0.1 0.0.1 2.2.2
Surnia ulula RDB=LC

sovice sněžní 2.1 0.0.1 2.1.1
Nyctea scandiaca RDB=LC
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sýc rousný 1.1 1.1

Aegolius funereus
CROH=SOH,R
DB=LC

sýček obecný 2.2 0.2 0.2 2.2

Athene noctua
CROH=SOH,R
DB=LC

výr velký 0.1 0.1

Bubo bubo
CROH=OH,RD
B=LC

výreček malý 1.1 1.1

Otus scops
CROH=KOH,R
DB=LC

Pěvci - Passeriformes
Název

Species
Stav k 1.1.2020 

Status
Příchod
Arrival

Odchovy 
mláďat
Births

Odchod
Departure

Jiné úbytky 
Other 

decrease

Úhyn
Death

Stav k 31.12.2020 
Status

Deponace 
Loan

čížek lesní 0.0.1 0.0.1
Carduelis spinus RDB=LC

kraska červenozobá 2.3 1.0 0.1 1.0 0.1 2.3
Urocissa erythrorhyncha RDB=LC

straka iberská 0.1 1.0 1.1
Cyanopica cooki RDB=LC

straka modrá 1.1 1.1
Cyanopica cyana RDB=LC

Savci - Mammalia

Letouni - Chiroptera
Název

Species
Stav k 1.1.2020 

Status
Příchod
Arrival

Odchovy 
mláďat
Births

Odchod
Departure

Jiné úbytky 
Other 

decrease

Úhyn
Death

Stav k 31.12.2020 
Status

Deponace 
Loan

kaloň egyptský 0.0.7 0.0.4 0.0.3
Rousettus aegyptiacus RDB=LC

Primáti - Primates
Název

Species
Stav k 1.1.2020 

Status
Příchod
Arrival

Odchovy 
mláďat
Births

Odchod
Departure

Jiné úbytky 
Other 

decrease

Úhyn
Death

Stav k 31.12.2020 
Status

Deponace 
Loan

makak magot 3.2 3.2

Macaca sylvanus
EEP,RDB=EN,
CITES=I

Šelmy - Carnivora
Název

Species
Stav k 1.1.2020 

Status
Příchod
Arrival

Odchovy 
mláďat
Births

Odchod
Departure

Jiné úbytky 
Other 

decrease

Úhyn
Death

Stav k 31.12.2020 
Status

Deponace 
Loan

charza žlutohrdlá 2.2 2.2
Martes flavigula RDB=LC

jezevec lesní 2.0 2.0
Meles meles RDB=LC
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kolonok 2.3 5.7 3.3 4.7
Mustela sibirica RDB=LC

manul 2.1 2.1

Otocolobus manul
EEP,ISB,RDB=
NT

medvěd hnědý 1.2 1.2

Ursus arctos
ESB,CROH=K
OH,RDB=LC

mýval severní 4.3.3 0.0.1 1.1.1 3.2.3
Procyon lotor RDB=LC

norek evropský 0.1 0.1

Mustela lutreola EEP,RDB=CR

panda červená 3.1 2.0 1.1

Ailurus fulgens
ISB,RDB=EN,C
ITES=I

rosomák 1.1 1.1
Gulo gulo EEP,RDB=LC

rys karpatský 1.1 1.1

Lynx lynx carpaticus
ESB,CROH=SO
H,RDB=LC

tuleň kuželozubý 1.2 1.2
Halichoerus grypus ESB,RDB=LC

ženetka tečkovaná 1.0 1.0
Genetta genetta RDB=LC

Lichokopytníci - Perissodactyla
Název

Species
Stav k 1.1.2020 

Status
Příchod
Arrival

Odchovy 
mláďat
Births

Odchod
Departure

Jiné úbytky 
Other 

decrease

Úhyn
Death

Stav k 31.12.2020 
Status

Deponace 
Loan

kůň domácí 0.1 0.1
Equus caballus

kůň domácí - český teplokrevník 1.2 1.0 1.0 1.0 0.2
Equus caballus

kůň domácí - fjordling 2.2 2.2
Equus caballus

kůň domácí - holštýnský teplokrevník 1.0 1.0
Equus caballus

kůň domácí - norik 1.0 1.0
Equus caballus

kůň domácí - pony 1.0 1.0
Equus caballus

kůň domácí - shetlandský pony 2.8 2.0 4.8
Equus caballus

kůň domácí - shirský 0.1 0.1
Equus caballus

kůň domácí - starokladrubský 5.0 5.0
Equus caballus

kůň domácí - tarpan 1.4 1.4
Equus caballus

kůň Převalského 1.0 1.0 2.0

Equus przewalskii
EEP,ISB,RDB=
EN,CITES=I

osel domácí 1.4 1.4
Equus asinus

osel domácí - poitouský 0.2 0.2
Equus asinus

osel domácí - zakrslý středozemní 1.0 1.0
Equus asinus
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Sudokopytníci - Artiodactyla
Název

Species
Stav k 1.1.2020 

Status
Příchod
Arrival

Odchovy 
mláďat
Births

Odchod
Departure

Jiné úbytky 
Other 

decrease

Úhyn
Death

Stav k 31.12.2020 
Status

Deponace 
Loan

buvol domácí 1.5 0.1 0.1 1.5

Bubalus bubalis

jak domácí 0.2 0.2

Bos grunniens

jelen bucharský 4.5 0.0.2 1.0 1.0 2.5.2

Cervus yarkandensis bactrianus ESB,RDB=LC

jelen evropský 2.3.4 0.0.1 0.0.1 2.3.4

Cervus elaphus RDB=LC

jelen milu 5.15.1 2.1.3 1.3 0.1 1.2.1 5.10.3

Elaphurus davidianus RDB=EW

koza domácí 0.5 1.0 0.2 1.3

Capra hircus

koza domácí - kamerunská 0.3 0.3

Capra hircus

koza domácí - karpatská 0.3 0.3

Capra hircus

koza domácí - kašmírská 1.5 0.1 1.4

Capra hircus

koza domácí - walliská 1.6 1.6
Capra hircus

kozorožec alpský 1.8 0.0.5 1.8.5

Capra ibex RDB=LC

los evropský 1.2 0.1 2.0 0.1 1.1 2.1

Alces alces
CROH=SOH,R
DB=LC

muflon 3.10.52 2.9.15 0.0.1 1.1.36

Ovis aries musimon

ovce domácí - cápová 4.19 1.0 3.0 0.1 2.18

Ovis aries aries

ovce domácí - Jákobova 1.3 0.2 0.2 0.1 1.2

Ovis aries aries

ovce domácí - merinová 0.3 0.3

Ovis aries aries

ovce domácí - ouessantská 1.5 0.2 0.3 0.4 0.1 1.5

Ovis aries aries

ovce domácí - vřesovištní 1.8 0.2 1.10

Ovis aries aries

ovce domácí - walliská 1.1 1.1

Ovis aries aries

pižmoň grónský 1.0 1.0

Ovibos moschatus wardi
EEP,ISB,RDB=
LC

sob 1.2 1.2

Rangifer tarandus RDB=VU

srnec obecný 2.3 0.1 2.2

Capreolus capreolus RDB=LC

takin indický 2.2 0.1 0.1 2.2

Budorcas taxicolor taxicolor ESB,RDB=VU

takin zlatý 2.0 2.0

Budorcas taxicolor bedfordi ESB,RDB=VU
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tur domácí - skot skotský náhorní 5.13.1 2.2.1 0.6 2.0 0.1 5.8.2
Bos taurus

tur domácí - skot stepní uherský 2.3 1.0 1.0 2.3
Bos taurus

urial stepní 2.4 1.0 1.0 0.4
Ovis vignei RDB=VU

velbloud dvouhrbý - domácí 1.3 1.0 0.1 1.0 1.4
Camelus bactrianus

zubr 2.5 1.0 3.5

Bison bonasus
EEP,ISB,RDB=
VU

Hlodavci - Rodentia
Název

Species
Stav k 1.1.2020 

Status
Příchod
Arrival

Odchovy 
mláďat
Births

Odchod
Departure

Jiné úbytky 
Other 

decrease

Úhyn
Death

Stav k 31.12.2020 
Status

Deponace 
Loan

bobr evropský 0.1 0.1

Castor fiber
CROH=SOH,R
DB=LC

dikobraz srstnatonosý 1.1.2 0.0.2 0.0.2 1.1.2
Hystrix indica RDB=LC

poletuška slovanská 2.2 0.0.6 1.0 1.2.5
Pteromys volans RDB=LC

veverka šedobřichá 1.3 0.4 1.0 0.3 0.4
Tamiops swinhoei RDB=LC

Zajíci - Lagomorpha
Název

Species
Stav k 1.1.2020 

Status
Příchod
Arrival

Odchovy 
mláďat
Births

Odchod
Departure

Jiné úbytky 
Other 

decrease

Úhyn
Death

Stav k 31.12.2020 
Status

Deponace 
Loan

králík divoký 0.2 0.2
Oryctolagus cuniculus RDB=NT

králík domácí 2.7.8 2.7.8
Oryctolagus cuniculus v. edulis

Vysvětlivky :
EEP – Evropský záchovný program
ESB – Evropská plemenná kniha
ISB – Mezinárodní plemenná kniha
RDB – Světový červený seznam
LR – částečně ohrožený
VU – zranitelný
EN – ohrožený
CR – kriticky ohrožený 
DD – nedostatečné údaje
CITES I- příloha I seznamu Washingtonské úmluvy
CROH – Ochrana v České republice
KOH – ktiticky ohrožený druh
SOH – silně ohrožený druh
OH – ohrožený druh fauny ČR
1.0 – samec, 0.1 – samice, 0.0.1 – mládě, neurčené pohlaví
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VETERINÁRNÍ PÉČE
MVDr. Vladimíra Habětínová

Přestože v uplynulém roce byl zoopark po několik měsíců uzavřen pro

veřejnost, péče o zvířata a práce s nimi se nijak nezměnily. Naopak bylo

třeba klást ze strany zaměstnanců větší důraz na dezinfekci, aby nedošlo k

přenosu lidského koronaviru na zvířata.

Podle plánu jsme během prvních měsíců roku naočkovali všechny koně a
poníky proti chřipce a tetanu, dále jsme provedli pravidelné vakcinace u
vybraných druhů ptáků a králíků domácích i divokých. Pokračovali jsem
také ve vakcinaci šelem, a to dle vypršení lhůty nutné k přeočkování.

V průběhu chladnějších měsíců byla prováděna korektura paznehtů u

velkých zvířat, ale i malých přežvýkavců. Týkalo se to skotského náhorního

skotu (starších krav), muflonů, ovcí stepních, kozorožců, domácích ovcí a

koz.

Během jarních měsíců se veterinární péče soustředila především na porody,

a to u většiny chovaných zvířat. Při nich se vyskytují někdy porodní i

poporodní komplikace, při kterých musí být zahájena léčba (komplikovaný

porod, zadržení lůžka, mastitidy, metritidy).

Celkem pravidelně se na začátku roku vyskytují zažívací potíže u mláďat

jelenů bucharských z předchozího roku. Je to proto, že mláďata špatně

snášejí chladné období a jsou oslabená.

Ze zajímavějších zákroků je možné uvést kastraci dvou mladých takinů

indických. Oba samci již dosáhli téměř dospělosti a nebylo možné nadále je

chovat ve společném výběhu se samicí, jejich matkou, aby nedošlo k

příbuzenské plemenitbě. Umístění v jiných zoologických zahradách, které

by tento problém vyřešilo, se doposud nepodařilo realizovat.
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Mezi další závažné veterinární zákroky patřilo chirurgické vynětí nádoru v
oblasti hleznového kloubu u chovného berana ovce vřesové. Nádor byl
poměrně velký (asi velikosti pěsti) a bránil zvířeti v normální chůzi.

Při léčbě tuleňů kuželozubých se snažíme léky aplikovat do krmných ryb,
aby nebylo nutné zvířata zbytečně stresovat odchytem. Pokud se to ovšem
nedaří, je třeba vypustit bazén a nemocné zvíře léčit injekčně. To jsme
museli provést několikrát při onemocnění mladší samice Tominy, která
trpěla oční chorobou. Tuleni jsou k onemocnění očí velmi citliví a velmi
často následkem opakovaných virových nebo bakteriálních onemocnění
oslepnou částečně nebo úplně. U Tominy byla naštěstí léčba úspěšná.

U ptáků jsme léčili například tržnou ránu u pelikána kadeřavého nebo
nemoci infekčního původu u různých druhů ptáků. Velmi nepříjemné
následky mají útoky škodné na chované ptáky přes pletivo voliéry. Tato
zranění jsou velmi vážná, obvykle spojená se ztrátou některých částí těla
(křídel, běháků). To se stalo také u mladé sovice krahujové.

Ke konci roku jsme ošetřili v oboře zubřici, která byla poraněna býkem
během říje, a také mladého koně Převalského, kterému zhnisala kousná
rána v oblasti kohoutku způsobená jiným hřebcem.

Nepříjemnou událostí bylo náhlé onemocnění a pak i úhyn nově dovezené
mladé losice ze zahraničí. Z odebraných vzorků byl laboratoří určen za
původce virus maligní katarální horečky (hlavničky).

Zvířata stárnou, některá uhynou věkem přirozeně, u některých je třeba
přistoupit k eutanázii, aby zbytečně netrpěla. Takto jsme museli z důvodu
progresivních příznaků stáří a celkové slabost utratit samce velblouda
dvouhrbého (21 let) a samce ženetky obecné, kterému bylo 16 let.
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Kůň Převalského – sedace pro ošetření rány na krku

59

Ovce vřesová – nádor
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ZÁCHRANNÁ STANICE PRO 
HANDICAPOVANÉ ŽIVOČICHY

Během roku 2020 bylo do stanice přijato celkem 484 zvířat, a to 81 různých
druhů. Do tohoto počtu, ač do stanice nepatří, bylo také zahrnuto pět druhů
doma chovaných zvířat, včetně exotických. Jednalo se o želvy nádherné,
užovku červenou, páva korunkatého, křepelku japonskou a
korelu chocholatou.

Přijali jsme více jedinců než předchozí rok, avšak stejně jako v předešlých
letech se nejčastěji jednalo o ježky (57 jedinců), poštolky obecné (58), holuby
domácí (42) a rorýse obecné (23). Nejvíce jedinců jsme přijali v červnu (102),
květnu (82) a červenci (79).

V největším počtu přijímáme osiřelá nebo zdánlivě osiřelá mláďata a jedince
se zraněním. To platí především v květnu, červnu a červenci. V červnu se
jednalo především o ptáčata, v září pak převážně ježky. Mezi nejčastější
druhy poranění patří zlomeniny, tržná poranění a pohmoždění z neznámých
příčin.

Stejně jako v předešlých letech jsme i v roce 2020 přijali do stanice živočichy,
kteří jsou zařazeni mezi ohrožené druhy naší fauny. Jednalo se o kriticky
ohroženého bukáčka malého a netopýra černého, dále silně ohroženého
krahujce obecného, kavku obecnou, krutihlava obecného, netopýra
rezavého, hvízdavého, večerního, dlouhouchého a rybáka obecného. Mezi
ohrožené jedince se řadí koroptev polní, krkavec velký, moták pochop, plch
velký, rorýs obecný a veverka obecná.

Většina jedinců k nám byla dopravena nálezci. Ve 150 případech byl
prováděn odchyt. Celkem při něm pracovníci záchranné stanice najeli 4 318
km, což je dvakrát více než v předchozím roce.

Naše záchranná stanice přijímá především živočichy ze spádových oblastí
Chomutovska, Kadaňska a Podbořanska.
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Ujali jsme se však také zvířat dovezených ze Žatecka, Lounska, Mostecka,
Teplicka, Litvínovska, Bílinska a v jednotlivých případech také z Ústecka,
Lovosicka a Karlovarska. Vzhledem k tomu jsme po dohodě se
zaměstnanci Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) přistoupili k rozšíření
působnosti záchranné stanice, které bylo v červenci schválena
ministerstvem.

Od jara byla péče o handicapované živočichy zajišťována třemi
zaměstnanci. To umožnilo lepší zajištění provozu záchranné stanice včetně
výjezdů. V zimním období zajišťují provoz pracovníci dva.

O každém příjmu je veden písemný záznam opatřený pořadovým číslem.
Záznam obsahuje identifikační údaje o nálezci, místě a době nálezu a
rovněž o zdravotním stavu zvířete. Originály jsou archivovány. Veškerá
přijatá zvířata jsou také evidována v databázi, kterou poskytl ČSOP, a v
evidenci zvířat, kterou vede Zoopark Chomutov.
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DRUH 114/1992 POČET DRUH 114/1992 POČET

volně žijící zvířata

Brhlík lesní - 2 Netopýr dlouhouchý SO 1

Budníček lesní - 1 Netopýr hvízdavý SO 3

Bukáček malý KO 1 Netopýr rezavý SO 3

Červenka obecná - 2 Netopýr sp. - 6

Datel černý - 1 Netopýr večerní SO 2

Dlask tlustozobý - 2 Norek americký - 1

Drozd kvíčala - 1 Pěnice černohlavá - 1

Drozd zpěvný - 2 Pěnkava obecná - 4

Holub domácí - 42 Plch velký O 4

Holub hřivnáč - 15 Poštolka obecná - 58

Holub poštovní - 2 Potkan obecný - 1

Hraboš polní - 1 ptáče - 3

Hrdlička zahradní - 19 Puštík obecný - 1

Hýl obecný - 2 Racek bělohlavý - 4

Jelen lesní - 1 Racek chechtavý - 1

Jezevec lesní - 1 Racek stříbřitý - 1

ježek bělobřichý - 1 Rehek domácí - 1

Ježek východní - 40 Rorýs obecný O 23

Ježek západní - 16 Rybák obecný SO 1

Jiřička obecná - 10 Sedmihlásek hajní - 1

Kachna divoká - 9 Sojka obecná - 4

Kalous ušatý - 8 Srnec obecný - 6

Káně lesní - 17 Straka obecná - 13

Kavka obecná SO 3 Strakapoud velký - 5

Konipas bílý - 2 Střízlík obecný - 1

Koroptev polní O 1 Sýkora koňadra - 7

Kos černý - 20 Sýkora modřinka - 4

Krahujec obecný SO 4 Šoupalek krátkoprstý - 1

Krkavec velký O 1 Špaček obecný - 2

Krutihlav obecný SO 1 Veverka obecná O 13

Kuna lesní - 1 Vlaštovka obecná - 5

Kuna skalní - 6 Volavka popelavá - 6

Labuť velká - 8 Vrabec domácí - 11

Labuť zpěvná - 3 Vrána černá - 2

Lasice kolčava - 2 Zajíc polní - 15

Ledňáček říční - 1 Zvonek zelený - 2

Liška obecná - 5 Žluna zelená - 2

Moták pochop O 1

Netopýr černý KO 2 celkem 476

zvířata chovaná v lidské péči - uniklá / odložená

Korela chocholatá - 1 Užovka červená - 1

Křepelka japonská - 1 Želva nádherná - 4

Páv korunkatý - 1 celkem 8

celkem všech zvířat 484
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ÚTULEK PRO PSY
MVDr. Marek Halounek

Během roku 2020 bylo do psího útulku v Chomutově přijato celkem 135
zatoulaných či opuštěných psů. K adopci bylo předáno 117 z nich, zbytek byl
vydán zpět majitelům.

Útulkem během roku prošlo méně psů než v předchozích letech. Kromě
pořízením psa z důvodu izolace během omezení pohybu roli sehrálo i
povinné čipování a omezení provozu tzv. množíren.

Omezení se dotkla i prezentace našich aktivit, zúčastnili jsem se tak pouze
tradiční výstavy Člověk v přírodě v Lounech.

Ze stejného důvodu jsme nemohli uspořádat ani tradiční vánoční Den
otevřených dveří, přesto nám bylo předáno množství krmiva formou darů ze
strany veřejnosti.
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Období Přijato Vydáno adopce Vráceno majiteli

leden 9 16 0

únor 16 12 1

březen 10 9 1

duben 12 12 1

květen 10 8 0

červen 13 13 1

červenec 6 6 0

srpen 17 8 9

září 12 6 2

říjen 14 13 1

listopad 3 7 1

prosinec 13 7 2

CELKEM 135 117 19
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JÍZDÁRNA A PÉČE O KONĚ

V koňských stájích u jezdeckého areálu členové Jezdeckého klubu Zooparku

Chomutov pečovali o sedmnáct koní patřících přímo zooparku. Další dva

valachy má organizace zapůjčené ze Svinčic.

Ani v roce 2020 nechyběli koně na akcích pořádaných Zooparkem
Chomutov a městem Chomutov.

Parkurové závody
V sezóně 2020 reprezentoval kůň Oliver s členkou JK Zoopark Chomutov M.
Šádovou na oficiálních parkurových závodech v Židovicích u Loun, kde
jednu ze soutěží vyhráli. V rámci neoficiálních soutěží jsme se zúčastnili
hobby závodů v Mostě a Židovicích.
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Voltiž
Jezdkyně po celou sezónu sbíraly vysoká umístění na závodech ve všech
kategoriích včetně několika zlatých medailí a vše korunoval bronz z
mistrovství republiky pro duo Pavla Klicperová a Štěpánka Dvořáková.
V přátelské soutěži v rámci mistrovství navíc zvítězila Sára Hauserová.
Každoroční účast a splnění kvalifikace na Mistrovství ČR svědčí o stabilní
pozici voltižního týmu mezi ostatními kluby v republice.

Voltižní závody 5.9.2020

Chomutovské voltižní závody byly kvalifikačními na mistrovství ČR,
navštívily je tedy navštívily týmy z celé republiky. Domácí koně jezdci získali
po jedné zlaté, stříbrné a bronzové medaili. Oporou byl především kůň
Clausewitz pod taktovkou lonžerky Moniky Panské.

Pony klub

Pony klub, který působí v rámci jezdeckého klubu už od jeho založení, se
mimo běžných tréninků vydává také na hobby závody, díky nimž získávají
děti cenné závodní zkušenosti.

Jednou z větších akcí byly Ponny hry aneb Rozloučení s prázdninami na
konci srpna. Na účastníky čekaly zábavné i skokové soutěže, které přilákaly
množství návštěvníků.

Téměř každý víkend po dobu provozu zooparku byli jeho návštěvníkům
k jízdám k dispozici fjordští koně a poníci.
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Starokladrubský bělouš – Rudolfo Amistad
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SKANZEN STARÁ VES

Od sezony 2020 jsme v Zooparku Chomutov zařadili do nabídky naprostou
novinku, jíž je zážitkové ubytování. První patro hrázděného statku bylo
přestavěno do podoby staročeské chaloupky, v níž může nevšední
dovolenou trávit až deset lidí. K dispozici je také plně vybavená kuchyňka,
případně je možné využít nabídky nedaleké restaurace U Pratura.

Cena pobytu zahrnuje i návštěvu celého zooparku, a to i ve večerních
hodinách.

Tento typ ubytování je vyhledáván nejen individuálními turisty či
skupinami přátel a rodinami, ale i svatebčany, kteří si areál zvolí za místo
svatebního obřadu či následné oslavy.
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Skanzen Stará Ves - zážitkové ubytování
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Zážitkové ubytování.
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PŘEHLED AKCÍ

Jarní a podzimní omezení vyhlášená vládou v rámci protiepidemických

opatření znemožnila v roce 2020 uspořádaní většiny tradičních akcí, na které

zoopark přilákal každoročně tisíce návštěvníků. Nemohly se konat například

oslavy Dne Země, Dne dětí, Dne zvířat ani Strašidelná zoo. Z větších akcí tak

proběhly jen dvě.

Masopust - 9. 2. 2020

Masopustní průvod a veselice za doprovodu divadla Mazec proběhl poprvé

výhradně v areálu skanzenu Stará Ves. Historická roubenka se pro tuto

příležitost symbolicky proměnila v budovu radnice. Masopustní atmosféru

doprovázely vepřové hody a hudba uskupení Ventilky a pumpičky.

Masopust 
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Pohádkové safari - 17. a 18. 7.2020

Postavy pohádek a dětských seriálů lemovaly jako každoročně trasu

Pohádkového safari ve skanzenu Stará Ves. S úspěchem byl poprvé využit

systém online prodeje jízdenek. Akce se zúčastnilo 1135 návštěvníků.

Pohádkové safari.

71
71



VZDĚLÁVÁNÍ
Ing. Pavlína Ungrová

V důsledku protiepidemických opatření ve školách proběhl jen zlomek
výukových programů pro ně určených a doprovodné ekologické akce pro
děti se vzhledem k vyhlášeným omezením nemohly konat takřka žádné.
Výjimkou bylo letní uvolnění zákazů, během nichž mohl proběhnout
alespoň prázdninový příměstský tábor.

Letní příměstský tábor
V červenci a srpnu uspořádal Zoopark Chomutov celkem osm pětidenních
běhů oblíbeného příměstského tábora. Základnou táborníků byla opět
budova Ekocentra, většinu času ale holky a kluci strávili na čerstvém
vzduchu. Program jednotlivých běhů byl vždy trochu jiný – děti čekala jízda
Eurosafari a vláčkem Amálkou, koupání v Kamencovém jezeře, krmení
zvířat, ale i zpracování lnu či pečení chleba. Všech táborových turnusů se
zúčastnilo celkem 211 dětí.

Výukové programy
Pro děti ze základních škol bylo pro rok 2020 připraveno sedm výukových
programů, další dva byly určené pro předškoláky. Žáci se při nich mohli
zábavnou formou dozvědět leccos ze světa zvířat a rostlin s tím, že
programy byly vždy zaměřené na konkrétní téma. Celkem proběhlo 22
výukových programů, kterých se zúčastnilo 450 dětí.

Kaštánek vypráví
Žáci se zábavnou formou seznámili se životem stromů od semínka po
pařez. Osvojili si rozdíly mezi jehličnatými a listnatými stromy, proč jsou
stromy důležité, komu poskytují úkryt a jak je chráníme. Součástí byla
návštěva vzácného sadu jedlých kaštanů v zooparku.
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Jsem bez obratel
Na školáky čekaly názorné ukázky stavby těla bezobratlých živočichů a 
mohli také prozkoumat jejich vnitřní ústrojí. Zjistili rovněž, kde se pohybují, 
jakým způsobem se rozmnožují, jaký mají význam pro člověka a naučili se 
rozeznávat jednotlivé skupiny hmyzu.

Ptačí svět
Žáci během programu zjistili, co obnáší život ptáků od ukončení letu přes
stavbu hnízda až po krmení mláďat. Ukázali jsme si ptáky, kteří žijí u nás,
a naučili se je poznávat podle vzhledu a zpěvu. Vyrazili jsme také na
pozorování ptáků v zooparku nebo si vyzkoušeli, zda děti dokáží určit druh
ptáka podle lebky či pera.

Svět mravenců
Nový výukový program žákům přiblížil pozoruhodné vztahy ve světě
mravenců. Navštívili jsme krásné mraveniště v lese, kde jsme mohli
mravence pozorovat v akci. Systém podzemních chodeb jsme si pak ukázali
v mravenčím akváriu, kde jsou dobře viditelné.

Probouzení jara se zvířátky
Žáci lupou prozkoumávali řadu přírodnin (např. kůži z ježka, medvěda,
srnce, norka či divokého prasete, dále ptačí pera, pštrosí vejce, kostru ryby
a žáby zalité v pryskyřici, stopy, parohy, rohy, vosí hnízdo atd.), o kterých se
následně něco dozvěděli. Naučili se rovněž poznávat druhy zvířecích stop
nebo plodiny, které mohou vidět na poli.

Stromy a jejich život
V našem sadu jabloní jsme školáky zábavnou formou seznámili se životem
stromů a podobně jako v programu Kaštánek vypráví jim vysvětlili rozdíly
mezi jehličnatými a listnatými stromy, proč jsou stromy důležité, komu
poskytují úkryt a jak je chráníme. Pak jsme si ukázali, jak pečovat o ovocné
stromy či jaké jsou varianty řezů a roubování. Součástí programu byla
komentovaná prohlídka zooparku.
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Chci pracovat v zoo
Tento program pomáhal zformovat představu žáků o volbě povolání.
Seznámil je se základní organizační strukturou Zooparku Chomutov
a možnostech uplatnit při práci u nás širokou škálu vzdělání.

Od semínka k housce 
Názorně a prakticky zaměřený program, který předškoláky provedl cestou
od semínka obilí až k upečení housky. Ve statku si prohlédli kuchyň
a veškeré náčiní, které se dříve využívalo k zadělávání a pečení chleba. Poté
si sami vyzkoušeli, jak se mele mouka. Podívali se také do nitra větrného
mlýna, který je dominantou skanzenu.

Krteček a kalhotky
Program probíhal v roubence, kde si předškoláci mohli prohlédnout len
a bavlník a seznámit se s možnostmi jejich využití. Následně si podle vzoru
krtečkovy cesty ke kalhotkám prošli jednotlivé kroky zpracování lnu.

Ekocentrum- zázemí
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Seznam sponzorů a adoptivních rodičů

Částka poskytnuta 
na:

Jméno dárce Darovaná částka

adopce Ing. Milan Štefanov 800,00 Kč

adopce Ing. Milan Štefanov 2 500,00 Kč

adopce M.T.PLUS s.r.o. 8 800,00 Kč

adopce Hana a Jaroslav Polívkovi 2 500,00 Kč

adopce ZAČÍT SPOLU ZŠ Kadaň a MŠ Kadaň 3 000,00 Kč

adopce Marie Bičišťová 500,00 Kč

adopce Jana Andrašková 315,00 Kč

adopce Zdenka Krošková 4 000,00 Kč

adopce Jaroslav Komínek 7 500,00 Kč

adopce Jindřiška Tůmová 000,00 Kč

adopce SATHEA VISION s.r.o. 4 000,00 Kč

adopce Michaela Kolínová 3 000,00 Kč

adopce Julie Vokrouhlíková 1 000,00 Kč

adopce Žáci 1.tř. Gymnázia, ZŠ a MŠ Manešov 500,00 Kč

adopce Žáci ZŠ a MŠ 17.listopadu Chomutov 2 700,00 Kč

adopce Alena Grošková 500,00 Kč

sponzorství Alena Grošková 500,00 Kč

adopce Eva Mácová 500,00 Kč

adopce Eva Kasslová 2 000,00 Kč

sponzorství Romana Kudláčková 500,00 Kč

sponzorství Miroslava Pešková 500,00 Kč

adopce Petra Paulusová 2 000,00 Kč

adopce Martin Bocian 5 000,00 Kč

adopce Jitka Valentová 500,00 Kč

sponzorství Jana Andrášková 400,00 Kč

adopce Bruno Fischer 800,00 Kč

adopce Anna Milfaitová 2 000,00 Kč

adopce Kateřina Vaňková 2 000,00 Kč

adopce Roman Horák 1 000,00 Kč

adopce Monika Müllerová 1 000,00 Kč

adopce Miroslava Kůrková 2 000,00 Kč

adopce Alois Kůrka 3 000,00 Kč

adopce Pavel Kužela 1 000,00 Kč

adopce Miroslava Kůrková 1 000,00 Kč

adopce Lucie Veselá 2 000,00 Kč

adopce Milan a Pavla Boháčkovi 4 000,00 Kč

sponzorství Jan Turay 240,00 Kč

adopce Lucie a Lukáš Zgarbovi 500,00 Kč
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adopce Gabriela Štastná 1 000,00 Kč

adopce Michaela Hochová 1 000,00 Kč

sponzorství Lukáš Orichovský 300,00 Kč

adopce Ondřej Psota 1 000,00 Kč

sponzorství Ivana Drážďanská 3 000,00 Kč

sponzorství Magdalena Kiselá 800,00 Kč

adopce Petr Kamarád 1 000,00 Kč

sponzorství Jakub Šlais 600,00 Kč

adopce Mgr. Darina Kováčová 5 000,00 Kč

adopce Ing. Ladislav Drlý 2 500,00 Kč

adopce Helena Bogárová 1 000,00 Kč

adopce Zdenka Krkošková 4 000,00 Kč

adopce Zdeněk Kovařík 1 000,00 Kč

adopce Milan Štefanov 1 000,00 Kč

sponzorství Eva Pechová 500,00 Kč

adopce Pavlína Kasslová 2 000,00 Kč

adopce Libor a Romana Chytrý 2 500,00 Kč

adopce Zdenka Krkošková 3 000,00 Kč

adopce Zdeněk Kovařík 1 000,00 Kč

adopce Zdeněk Kovařík 1 000,00 Kč

sponzorství Vladimír Šmíd 500,00 Kč

sponzorství Radek Holakovský 1 000,00 Kč

adopce Daniel a Petra Dykastovi 1 000,00 Kč

adopce Lukáš Cimr 4 000,00 Kč

adopce Veronika Marková 8 000,00 Kč

adopce Fa. Studený 8 000,00 Kč

adopce Jitka Borovská 600,00 Kč

sponzorství ZŠ a MŠ Spořice 2 000,00 Kč

adopce ZŠ a MŠ Spořice 2 500,00 Kč

adopce Hana Tomsová 2 000,00 Kč

adopce Jaroslav Izavčuk 1 000,00 Kč

adopce Jana Vargová Izavčuková 1 000,00 Kč

adopce Michaela Vlašicová 600,00 Kč

sponzorství Jana Kundrátová 350,00 Kč

sponzorství Petr Chodacki 300,00 Kč

adopce Jana Andrašková 500,00 Kč

adopce Marcel Pitterling 1 000,00 Kč

adopce Marcel Pitterling 1 000,00 Kč

adopce Lenka Jirásková 2 000,00 Kč

adopce REMIS-NBC s.r.o. 25 000,00 Kč

adopce Libuše Mertová 500,00 Kč

adopce Radek Vyšín 2 500,00 Kč

adopce František Pospíšil 2 000,00 Kč

adopce Mokrášová Andrea 1 000,00 Kč
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sponzorství Lukáš Orichovský 300,00 Kč

adopce Lucie Nevečeřalová 3 000,00 Kč

sponzorství Jaromír Nový 400,00 Kč

adopce Martina Hanušová 500,00 Kč

adopce Eva Mácová 500,00 Kč

adopce Dominika Adamcová 600,00 Kč

adopce Eva Nedvědová 1 000,00 Kč

adopce Petra Pragerová 1 000,00 Kč

adopce Mikuláš Svoboda 500,00 Kč

adopce Renata Hábová Belisová 1 000,00 Kč

adopce Milan štefanov 500,00 Kč

sponzorství Renata Záhorková 300,00 Kč

adopce Běháme spolu.cz 8 000,00 Kč

adopce Běháme spolu.cz 8 000,00 Kč

adopce Běháme spolu.cz 15 000,00 Kč

adopce Běháme spolu.cz 15 000,00 Kč

adopce Michaela Vlašicová 600,00 Kč

sponzorství Roman Sukdolík 300,00 Kč

adopce Obec Vysoká Pec 2 000,00 Kč

sponzorství Václav Podhirma 500,00 Kč

adopce Martina Hanušová 500,00 Kč

adopce Jana Hanzlíková 1 000,00 Kč

sponzorství Jana Michovská 1 111,00 Kč

adopce Jana Hanzlíková 500,00 Kč

adopce Vajshajtli & Brabcová 600,00 Kč

adopce Denisa Smržová 1 000,00 Kč

adopce Markéta Pospíšilová 1 000,00 Kč

adopce Jana Hanzlíková 2 500,00 Kč

adopce Kateřina Schneewessová 3 500,00 Kč

adopce Milan štefanov 2 000,00 Kč

adopce Sukdolák Roman - DS úklid 500,00 Kč

sponzorství Eva Zajfrtová 300,00 Kč

adopce Irina Urbanová 500,00 Kč

adopce Hana Pohlová 1 000,00 Kč

adopce Jan Klokan 500,00 Kč

adopce Jakub Klokan 500,00 Kč

adopce Čech Petr 1 000,00 Kč

adopce Pionýr z.s.,Pionýrská skupina St. Roubala Habartov 500,00 Kč

adopce Ilona Špeciánová 1 000,00 Kč

adopce Martina Vaculová 1 000,00 Kč

sponzorství Jana Andrášková 315,00 Kč

adopce Michal Rosecký 1 000,00 Kč

adopce Alena Topinková 2 000,00 Kč

adopce Čestmír Turek 6 000,00 Kč
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sponzorství Renáta Záhorková 300,00 Kč

adopce Milan Štefanov 500,00 Kč

adopce Jan Holub 500,00 Kč

adopce Jan Holub 500,00 Kč

adopce Jan Píša 1 000,00 Kč

adopce Dominika Müllnerová 1 000,00 Kč

adopce 4.B, 12.ZŠ Heyrovského Chomutov, tř. učitelka Marková 3 000,00 Kč

adopce Tomáš Pihrt 500,00 Kč

adopce Kateřina Melichová 500,00 Kč

adopce Jan Pihrt 500,00 Kč

adopce Richard Zach 500,00 Kč

adopce Dominika Adamcová 600,00 Kč

sponzorství Martin Kovář 1 000,00 Kč

adopce Lenka Kaftanová 1 000,00 Kč

adopce Nikola Kouřimská 1 000,00 Kč

adopce Richard Zach 2 000,00 Kč

adopce Soňa Demjanová 500,00 Kč

adopce Martina Hanušová 500,00 Kč

adopce Pavlína Černá 1 000,00 Kč

adopce Petra Clarkson 3 000,00 Kč

adopce Jakub Kosina 5 000,00 Kč

sponzorství Kateřina Králová 500,00 Kč

adopce Jirtka Valentová 500,00 Kč

adopce Toník Tropek 1 000,00 Kč

adopce Šárka Kříčková 1 000,00 Kč

adopce Šárka Kříčková 1 000,00 Kč

adopce Šárka Kříčková 1 000,00 Kč

adopce Petr a Silvie Soukupovi 14 000,00 Kč

sponzorství Petra klimešová 350,00 Kč

adopce Helena Kaizrová 500,00 Kč

adopce Minal Štefanov 1 000,00 Kč

adopce Helena Kaizrová 3 000,00 Kč

adopce Aleš Krebs 6 000,00 Kč

adopce Dan Černý a Lucie Černá Lepšíková 500,00 Kč

adopce Petra Zámečníková 1 000,00 Kč

adopce Miroslav Hlaváč 2 000,00 Kč

sponzorství Petrekovi 100,00 Kč

adopce Rocknet s.r.o. 15 000,00 Kč

CELKEM 341 281,00 Kč
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KAMENCOVÉ JEZERO
Karel Ton
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Rok 2020 byl velmi ovlivněn vládními protiepidemickými opatřeními.
Přesto během celé sezony navštívilo areál 103 497 lidí, což je podle
dostupných informací poprvé, kdy byla pokořena stotisícová hranice.

Kemp byl takřka po celou sezonu zcela zaplněn, a to ve všech typech
ubytování. Z celkového počtu návštěvníků bylo v kempu ubytováno 28 429
lidí.

Novinky

V areálu byl vybudován rozhlasový systém, který je možné ovládat
z vrátnice a současně je napojený na městský okruh ovládaný složkami
IZS. Slouží nejen k řešení krizových situací, ale také jako prostředek
k předávání aktuálních informací návštěvníkům jezera.

Zprovoznili jsme tzv. safeboxy k uzamykání cenností. Jsou umístěny na
dvou místech v areálu, u toalet u hlavního mola a u pokladny směrem
k Otvickému rybníku. V prostoru recepce pak bylo zřízení místo pro
úschovu kol s nabíječkou pro elektrokola.

Došlo rovněž k opravě sedmi minigolfových drah, všechny dráhy pak byly
nově vyznačeny.

Novinkou bylo naprogramování ukazatelů aktuální teploty vody a vzduchu
na webových stránkách areálu, díky čemuž nedochází k zahlcování
telefonních linek dotazy na tato data.

Do prodeje byly zařazeny produkty s naším novým logotypem, například
sluneční brýle, kšiltovky, nafukovací lehátka, rukávky či puzzle.
Aktualizovali jsme rovněž mapy po areálu.

Po ukončení sezony byla zahájena oprava opravu havarijního stavu vstupu
na hlavní plovoucí molo. Vyhnilé dřevěné prvky nahradily ocelové
pozinkované prvky a pochozí část byla pokryta voděodolnou
protiskluzovou překližkou.
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Hladina vody

V průběhu roku 2020 jsme v areálu nainstalovali profesionální ultrazvukové
měřicí zařízení a srážkoměr, takže hladinu vody můžeme sledovat online.
V průběhu sezony se hladina ocitla až 71 centimetrů pod přepadem, což je
ztráta takřka třetiny celkového objemu vody.

Koncem roku byla hladina 65 centimetrů pod přepadem, o jedenáct
centimetrů níže než v předchozím roce.

Nízká hladina vody si vynutila i některé zásahy v průběhu sezony. Na
přelomu července a srpna jsme museli upravit jeden z bazénu na hlavním
plovoucím mole. Byl posunut zhruba o 20 centimetrů nad hranu mola, aby
nedošlo k poškození nosníků. Přetrvávající úbytek vody také odhalil pláže,
kam jsme museli před zahájením provozu navézt dalších 140 tun
křemičitého písku.

Akce
• Koupání pro otužilce – pilotní akce s velmi pozitivním ohlasem a hojnou 

účastí
• 10. Dragoncup Chomutov 2020 – závod dračích lodí
• Velká cena Chomutova – závody v rychlostní kanoistice, kterých se 

zúčastnilo na 500 závodníků z celé republiky
• Turnaj v minigolfu
• Den s Denato Swim – návštěvníci si mohli vyzkoušet první pomoc a 

resuscitaci
• Slunečná na Kamencovém jezeře – areál navštívili herci z televizního 

seriálu Slunečná
• Street Hard Workout Battle Chomutov 2020 – soutěž ve freestyle 

workoutu v rámci seriálu světového poháru
• Párty pomáhá Nikolce a Magdalance – charitativní festival
• Chomutovský festival sportu – prezentace sportovních klubů
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Nátěr převlékacích kabin.
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Chomutovský festival sportu 
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Mládě pandy červené (Ailurus fulgens)83
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