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- UCSZOO
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- EARAZA
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Hlavní pokladní KJ:

Pavla Dvořáková
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Ivan Bydžovský
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Údržba:
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Pešek, Zdeněk Schneedorfer, Marek Tržický

Zahradník:

Iveta Hyrmannová

Uklízečka:

Renata Kratochvílová, Lenka Matušková,
Věra Tržická
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Vážení kolegové
dovolte mi, abych shrnula nejdůležitější
fakta týkající se činnosti příspěvkové
organizace Zoopark Chomutov v roce 2021.
Uplatňovaná vládní opatření z důvodu
pandemie Covid-19 (01-04/2021) omezila
činnost organizace zejména v oblasti rozvoje areálu. Četná onemocnění
na straně zaměstnanců i dodavatelů limitovala plné využití dočasného
uzavření areálu k realizaci plánovaných investic. Omezení provozu se
negativně promítlo i do příjmů ze vstupného, které však byly později
dorovnány vysokou návštěvností v následujících obdobích roku. Výnosy
byly posíleny i zvýšenou dotací na krmivo a podporou veřejnosti a firem
formou adopce, sponzorství, darů či příspěvku na krmivo (solidárek).
Období uzavření areálu bylo přesto využito k realizaci nutných oprav
svépomocí, úklidu a malování skladů, garáží, zázemí pro pracovníky
provozního oddělení a zoologie, úpravě voliér a komunikací.
Pokračovali jsme rovněž v započatých aktivitách v oblasti aplikace
jednotného vizuálního stylu chomutovského zooparku, která byla
započata v roce 2018. Rozšířen byl počet navigačních ukazatelů,
informačních tabulí a prodejních předmětů s vlastními motivy.
Zajištěno bylo i naplnění pravidel mezinárodních projektů dokončených v
roce 2020
(HANDMADE NATURE, ENZEDRA), které byly dány
podmínkami udržitelnosti jednotlivých dotačních titulů.
V oblasti technického zabezpečení provozu zooparku bylo nutné zajistit
dodávky vody pro expozici tuleňů v zimním období z důvodu možné
odstávky Podkrušnohorského přivaděče.

Státním podnikem Povodí Ohře byla dokončena realizace 1. etapy
investiční akce „Přípojka vody v zimním období“, která v případě mrazů a
výpadku vody zabezpečí potřebnou výměnu vody k zachování zdravého
prostředí pro ploutvonožce.
Preference nejmenších návštěvníků byly v roce 2021 motivací pro zadání
projektové dokumentace a výroby nového dominantního herního prvku ve
tvaru pandy červené.
Pochozí lávka v expozici opic byla z důvodu havarijního stavu a nesplnění
statických požadavků delší časový úsek uzavřena. V roce 2021 byla úspěšně
rekonstruována a opět otevřena pro veřejnost.
Rozloha areálu, travnaté svahy a vzrostlé stromy kladou vysoké nároky na
mimořádnou péči, která je pro organizaci finančně velmi náročná. V
průběhu roku byly zabezpečeny rizikové větve vzrostlých stromů. Vlivem
podprůměrných srážek v posledních letech docházelo i k vyššímu úhynu
dřevin, které byly postupně odstraňovány.
Pozornost byla věnována i rozvoji služeb a komunikace s veřejností. Došlo
k rozšíření zapojení odborných pracovníků z oddělení zoologie do aktivit,
které jsou součástí přímého styku s návštěvnickou veřejností
(komentovaná krmení, povídání o zvířatech).Byli jsme zároveň pořadateli
pravidelných krátkodobých akcí, které zaznamenaly mimořádný zájem a
vysokou účast ze strany návštěvníků.
V každodenní činnosti zooparku pak byly registrovány významné přírůstky
u některých chovaných druhů , které jsou podrobněji popsány v další části
výroční zprávy. Prestižní Cena Bílého slona byla zooparku udělena v roce
2021 za odchov blavora žlutého.
V roce 2021 navštívilo 210 113 návštěvníků.

Kamencové jezero
Kamencové jezero je oblíbeným cílem jak obyvatel města a blízkého
okolí, tak rekreantů z celé republiky i Evropy. Přestože je areál situován
do relativní blízkosti centra města, po vstupu se návštěvník ocitne ve
výjimečném krajinném prostředí. V turistických průvodcích je Kamencové
jezero označováno jako perla Krušných hor.
Rozloha vodní hladiny je 16,3 hektarů, maximální hloubka 3,3 metru.
Voda je svým složením jedinečná nejen v České republice, ale i ve světě.
Je obohacena o síran hlinitý, dusičnany, chloridy, amoniak a železo. I ve
velmi teplých dnech nemá vodní plocha problémy s rozšířením sinic, což
oproti jiným vodním plochám představuje komparativní výhodu zárukou
koupání bez omezení.
Vodní hladině dominuje plovoucí molo se sportovním a dětským
bazénem a sestavou dvou skluzavek. Písčité pláže jsou vhodné zejména
pro rodiny s dětmi, travnaté plochy jsou potom ideálním místem k
opalování a relaxaci. Kemp nabízí ubytování v chatkách, stanech i
karavanech.
V roce 2021 bylo z důvodu znatelného úbytku vody způsobeného
nedostatkem srážek a nadměrným odparem v posledních letech z
Podkrušnohorského převaděče napuštěno 30 tisíc m3 vody. Hladina
jezera se v důsledku tohoto opatření zvedla o 20 cm. Po důkladném
rozboru vody bylo zjištěno, že tento způsob zachování výše hladiny
jezera nemá vliv na kvalitativní složení vody.
Záměrem organizace bylo maximální využití areálu Kamencového jezera
a poskytnutí kvalitní nabídky služeb návštěvníkům, která bude v
budoucnu rozšířena plánovanou revitalizací areálu statutárním městem
Chomutov. To započalo v minulém roce přípravné práce k modernizaci
vstupů na základě architektonické studie rozvoje areálu.

V letních měsících jsme spolupracovali se společností KULTURA A SPORT
CHOMUTOV s.r.o., která z důvodu uzavření Oddychového a relaxačního
centra v souvislosti s epidemií Covid-19 a rekonstrukce hydroizolace
podlah převedla své kvalifikované zaměstnance (recepční, plavčíky) do
naší organizace. Tato skutečnost představovala významnou pomoc při
zajištění provozu areálu v období zvýšené pracovní neschopnosti v
důsledku častých onemocnění či karantény těch pracovníků zooparku,
kteří zajišťují chod rekreačního areálu.
Na Kamencovém jezeře bylo věnováno maximální úsilí nejen péči o
svěřený rekreační areál, ale zvyšování bezpečnosti návštěvníků,
aktivitám přispívajících k obohacení nabídky pro rekreanty a opatřením v
oblasti hygienických postupů.
V roce 2021 navštívilo 72 677 návštěvníků.
Předpokládaný budoucí vývoj
Po ukončení všech opatření se bude společnost orientovat na udržení
vysokých nároků na komunikaci s návštěvníky, profesionalitu
zaměstnanců, existující kontrolní systémy a hygienické standardy.
Důraz bude kladem na obnovu, úpravu a rozšíření nabídky expozic
živočišných druhů, ochrany zeleně, rozšíření edukativní činnosti, zapojení
do aktivit UCSZOO, EAZA, WAZA a EURAZA.
Závěrem bych chtěla poděkovat za celý kolektiv zaměstnanců všem
podporovatelům Zooparku Chomutov, ať již partnerům, sponzorům,
dárcům či adoptivním rodičům, a statutárnímu městu Chomutov za
možnost pokračovat v nelehké době v oblasti naplňování stanovených
záchranných, chovných, environmentálních či rekreačních cílů.

Věra Fryčová

EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ
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.
Hospodaření organizace za rok 2021 skončilo kladným hospodářským
výsledkem ve výši 1 580 tis. Kč.

Výnosy organizace
Hlavním zdrojem financování organizace byl neinvestiční příspěvek
zřizovatele, statutárního města Chomutova (45 080 tis. Kč).
Další neinvestiční příspěvky získal zoopark na dotačních programech
( 4.583 tis. Kč).
Jednalo se o příspěvky:
• Ministerstvo životního prostředí ČR – dotace na krmivo
• Ústecký kraj a Český svaz ochránců přírody – dotace na činnost
záchranné stanice
- Úřad práce ČR- dotace na část osobních nákladů zaměstnance
• Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020
- úhrada části provozních a investičních nákladů
- v roce 2021 bylo provedeno konečné vyúčtování
- Handmade Nature – Realizace praktických opatření ochrany přírody
24
na podporu biodiverzity kulturní krajiny Krušných hor – Erzgebirge
- ENZEDRA Bílá místa rolnické historie: Místní užitkové rostliny ke
zvyšování druhové rozmanitosti regionu

Soběstačnost organizace bez provozních příspěvků zřizovatele a
sponzorských darů dosáhla 41,62%.

Celkové vlastní výnosy organizace činily 35 996 tis. Kč , tedy 42 %
celkových výnosů. Nejvýznamnější položkou vlastních výnosů v hlavní
činnosti bylo vstupné do zoologické zahrady a ubytování na Kamencovém
jezeře.
Ve vedlejší činnosti jsou významnými položkami výnosů pronájem
nebytových prostor a prodej suvenýrů. Prodej suvenýrů spolu s prodejem
krmiva se významně podílely na vlastních výnosech organizace 14%.

NÁVŠTĚVNOST ZOOPARKU A KAMENCOVÉHO JEZERA
V souladu s vládními opatřeními byly uzavřeny zoologické zahrady od 1.
ledna do 11. dubna. Uzavření areálu opět ovlivnilo tržby z provozu
zahrady, ne již však v takovém rozsahu jako v roce 2020.

Výrazný pokles návštěvnosti zaznamenala organizace na Kamencovém
jezeře V důsledku pandemie (COVID-19) a nepříznivého počasí byla
návštěvnost v měsíci srpnu nejnižší za poslední sledované roky.

NÁKLADY ORGANIZACE
Mezi nejvýznamnější výdajové položky patří náklady spojené s úhradou
mzdových a ostatních sociálních nároků našich zaměstnanců, kteří pečují
nejen o zvířata, ale i o návštěvníky a bezproblémový chod všech našich
útvarů. Tyto náklady tvoří téměř polovinu všech nákladů organizace.
Další významné položky nákladů tvoří výdaje na opravy, služby, krmivo a
stelivo pro zvířata.

OSOBNÍ NÁKLADY ORGANIZACE

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců na hlavní pracovní poměr
organizace Zoopark Chomutov p.o. byl 64 lidí:
• Zoopark – 60 zaměstnanců
• Kamencové jezero - 4 zaměstnanci.

V sezóně využívala organizace vysoký počet brigádníků (recepční,
plavčíky, uklízečky, prodej zmrzliny a suvenýrů, komentátory krmení,
pokladní, prodej zmrzliny a suvenýrů, pokladní, jízdy safari, řidiče
mašinky a safari anebo asistenty výchovy pro příměstské tábory).

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ZOOPARK CHOMUTOV, p. o.

OPRAVY A SLUŽBY
Mezi nejvýznamnější nákladové položky v oblasti služeb patřilo vedení
psího útulku, veterinární činnost, ostraha a údržba zeleně, provize za
podporu a zprostředkování online systému a náklady na propagaci.
Významné opravy jsou uvedeny ve zprávě technického úseku.

AKTIVA ORGANIZACE
Stálá aktiva
Příspěvková organizace hospodařila se svěřeným majetkem v rozsahu
stanoveném zřizovací listinou a vlastním majetkem, který nabyla pro
svého zřizovatele.

Kolonok (Mustela sibirica)
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*PC – pořizovací cena majetku, ZC – zůstatková cena majetku
Nejvýznamnější investiční akce:
V rámci restriktivních úsporných opatření, nařízených zřizovatelem, byly v
roce 2021 výrazně omezeny investiční akce.
Celkem byly pořízeny investice za 7 622 tis. Kč (viz technická zpráva).

OBĚŽNÁ AKTIVA
Meziroční nárůst oběžných aktiv byl evidován převážně na běžném účtu
organizace. Nárůst byl 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 2021 činily 8.388 tis. Kč.

Dalšími zdroji investičního fondu byl investiční příspěvek zřizovatele ve
výši 2 730 tis. Kč a investiční dotace SFŽP ČR a Sasko (projekt
HANDMADE NATURE) 1 496,3 tis. Kč.
Dalším nárůstem finančních prostředků na běžném účtu byla tvorba
rezervního fondu ze zlepšeného hospodářského výsledku z roku 2020 v
částce 130 tis. Kč, a tvorba rezervního fondu z přijatých peněžních darů
celkové výši 1 715 tis. Kč.

Kachnička mandarinská (Aix galericulata)

Jeřáb popelavý (Grus grus)

Zásoby organizace obsahují významnou položku „materiál na skladě“,
kde jsou převážně vedeny zásoby krmiva, steliva a pohonných hmot.
Zboží na skladě jsou suvenýry určené k prodeji, v ostatních zásobách jsou
zvířata, které organizace vlastní.
Mezi krátkodobé poskytnuté zálohy patří zálohy na energie, které budou
vyúčtovány v příštím období. Dohadné účty pasivní obsahují
nevyúčtované dotace a transfery.
Pasiva organizace
Meziročně došlo k nárůstu pasiv organizace zvýšením jmění organizace a
zvýšením fondu reprodukce majetku a investic. Dále byl proveden příděl
do rezervního fondu ze zlepšeného výsledku hospodaření z roku 2020 a
byly převedeny finančních dary, které organizace získala v roce 2021
zejména adopcí zvířat a darovací akcí „Solidárek“. Výraznou částku pasiv
tvoří kladný výsledek hospodaření za rok 2021, a to jak z vedlejší, tak i z
hlavní činnosti, který vznikl nedočerpáním/úsporou některých
nákladových položek, zejména pak mezd a ostatních nákladů.

ZOOLOGICKÉ ODDĚLENÍ
Miroslav Brtnický
K 31. 12. 2021 choval zoopark 932 ks zvířat ve 155 druzích. Chov 16 druhů
byl zapojen do programů EEP a 8 druhů bylo vedeno v rámci ESB.

SAVCI
Během jara se narodila jehňata ovcím vřesovým, cápovým, Jákobovým a
ouessantským (Ovis aries).
V areálu Eurosafari bylo odchováno pět telat ve stádě skotského
náhorního skotu (Bos taurus). V srpnu porodila šestiletá kráva mrtvá
dvojčata. Do soukromých chovů jsme v tomto roce umístili celkem sedm
zvířat.
V březnu jsme vyřadili z chovu dvouletého býčka uherského stepního
skotu (Bos taurus), který už nemohl zůstat ve skupině. Na konci roku
jsme přenechali ročního býčka do Zoo Borysew v Polsku. Odchován byl
jeden býček.
Své první tele v září porodila a bez potíží odchovala tříletá kráva buvola
domácího (Bubalus bubalis), kterou jsme v roce 2019 dovezli z Maďarska.
Ve skupině jsme ale zaznamenali i ztráty. Roční jalovice uhynula během
uspání. Mladá kráva porodila své první tele předčasně a další tele bylo
nalezeno v ubikaci uhynulé krátce po porodu.
Stejně jako v předchozím roce porodila samice nížinné linie zubra
evropského (Bison bonasus bonasus) Pomela další tele, samičku Cvijanu.
V rámci spolupráce s nadací Česká krajina bude v příštím roce její starší
bratr Cvedrik umístěn do soukromého chovu. Z důvodu chronických
pohybových potíží jsme utratili devatenáctiletého býka Cvildu, který byl
chován ve skupině nížino-kavkazské linie zubrů.

V březnu porodila mrtvé mládě osmnáctiletá samice velblouda
dvouhrbého (Camelus ferus bactrianus). O dva dny později uhynula. Pitva
prokázala chronický zánět dělohy a s tím spojenou sepsi organizmu.
Současnou skupinu našich velbloudů tvoří tři samice a mladý samec
Hannibal dovezený v předchozím roce.
Na konci února se podařilo zrealizovat očekávaný příchod dvou samic
pižmoně (Ovibos moschatus) z holandského Gaia parku Kerkrade.
Jedenáctiletá Ikkuma a její roční dcera Freya se rychle aklimatizovaly a
společně s naším patnáctiletým samcem Saamikem vytvořili
harmonizovanou skupinu. Náš samec patří k poddruhu pižmoně
grónského (Ovibos moschatus wardi), ale obě samice jsou vedené již jen
jako Ovibos moschatus. Důvodem je skutečnost, že do budoucna
nebudou poddruhy rozlišovány.

Pižmoň (Ovibos moschatus)

Na podzim se během několika málo dní zhoršil zdravotní stav našeho
samce, nakonec jsme museli přistoupit k jeho euthanasii. Byl nejstarším
žijícím samcem pižmoně v celém evropském chovu. Budeme jednat s
koordinátorem chovu o příchodu nového pižmoního samce.
Stádo kozorožců alpských (Capra ibex ibex) se rozrostla o pět letošních
mláďat. Odchovat se podařilo čtyři z nich. Čtyři roční kozorožci byli
odesláni do Maďarska a na Slovensko.

Urial kaspický (Ovis vignei)

Předjednaný příchod mladého samce uriala kaspického (Ovis vignei) ze Zoo
Paříž se bohužel neuskutečnil, podařilo se ale domluvit příchod jiného
samce a samice ze Zoo Tallinn. Na podzim transport úspěšně proběhl a obě
zvířata jsou už součástí naší skupiny. Více než v předchozích letech platí, že
tento druh má velmi nejistou budoucnost v rámci chovu v EAZA institucích.
V současné době se chovu věnují jen čtyři evropské zoo.

Tři mladé laně jelena milu (Elaphurus davidianus) jsme přenechali do
soukromých chovů a roční jelen byl umístěn do Zoo Stuttgart. V našem
stádě bylo v tomto roce odchováno šest kolouchů.
Ve stádě jelenů bucharských (Cervus yarkandensis bactrianus) se narodila
čtyři mláďata. Odchovat se podařilo tři z nich. Během roku jsme na
následky traumatu a clostridiové infekce přišli o ročního samce a samici.
Mladý jelen narozený v roce 2019 by měl být příští rok umístěn do
chovného zařízení v Lipsku.

Jelen milu (Elaphurus davidianus)

Na konci roku bylo v EAZA institucích chováno jen šedesát dva
bucharských jelenů v osmi institucích. Celkem se programu účastní devět
organizací, jedna čeká na schválení EAZA pro vstup do EEP programu,
který vede náš zoopark. Skutečnost, že se tito jeleni rozmnožují jen v
šesti z těchto institucí a neustále se snižují stavy jedinců a počty
chovatelů, není pro budoucnost chovu dobrou zprávou.

Na začátku června odešli dva roční samci losa evropského (Alces alces) do
soukromého zařízení na Slovensku. Až na podzim se nám podařilo
domluvit příchod nového tříletého samce z Lotyška. Vzhledem k velmi
zdlouhavému procesu schvalování přenechání samce z lotyšské strany je
termínem jeho předpokládaného příchodu jaro příštího roku, kdy vytvoří
pár s nyní pětiletou samicí Quanitou.
V areálu Eurosafari jsme na začátku roku chovali dva hřebce koně
Převalského (Equus przewalski).
K osiřelému hřebci Poetovi jsme v loňském roce dovezli ročního hřebečka
Bruce. Po úspěšné adaptaci jsme v průběhu letošního roku museli
opakovaně řešit potíže způsobené chováním mladšího z nich, dvouletého
Bruce. Hřebec opakovaně atakoval skupinu zubrů v areálu safari .

Los evropský (Alces alces)

Vnášel neustále neklid i mezi další skupiny zvířat chované a nevyhýbal se
ani kontaktu s manipulační technikou, se kterou se pohybují zaměstnanci
po areálu euroafari.

Situace se stala neudržitelná, nakonec jsme po domluvě s EEP
koorodinárkou přistoupili ke kastraci hřebce. Výsledek, resp. zklidnění
zvířete nebylo jisté, ale jiná možnost vzhledem ke způsobu chovu zvířata
v Eurosafari nebyla možná. Zákrok i následná rekonvalescence proběhly
bez problémů. Rozhodli jsme se držet koně jen v jedné, horní části areálu.
Roční valaši ponyho shetlandského (Equus caballus) byli přenecháni do
soukromé stáje.

Shetlandský pony (Equus caballus)

V polovině května samice makaka magota (Macaca sylvanus) předčasně
porodila mrtvé mládě. Během letních prázdnin proběhla celková
rekonstrukce visuté návštěvnické lávky u expozice. Po dobu oprav byla
pětičlenná skupina zvířat oddělena ve vnitřních ubikacích, po dokončení
vyhlídky se makaci vrátili zpět do svého výběhu.
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.

Tuleň kuželozubý (Halichoerus grypus)

Pár dikobrazů srstnatonosých (Hystrix indica) odchoval dvě mláďata.
Mladé dikobrazy odchované v loňském roce jsme přenechali do
soukromého chovu.

Čtyři mláďata byla odchována u kolonoků sibiřských (Mustela sibirica).
Dvě mladá zvířata narozená v předchozím roce byla přenechána do
soukromého chovu a další čtyři kusy byly umístěny do dvou zoologických
zahrad.

Charza žlutohrdlá (Martes flaviqula)

Zoopark chová dva páry charz žlutohrdlých (Martes flavigula). U obou
párů proběhly pokusy o páření, ale žádné narozené mládě jsme
nezaznamenali.
Stejná situace byla i u našeho páru manulů (Otocolobus manul). Ze Zoo
Chemnitz jsme v létě dovezli dvě roční samice těchto divokých koček.
Mladá zvířata jsou u nás umístěna do doby, než jim koordinátor najde
domov v jiné zoo. V současné době se však nedaří najít mezi
zoologickými zahradami další zájemce o chov tohoto druhu.

V létě jsme registrovali celkem výraznou říji u našeho mladého páru
rosomáků (Gulo gulo). Věříme, že je to dobrý začátek a příslib do dalšího
roku.

Panda červená (Ailurus fulgens)

V polovině června porodila samice pandy červené (Ailurus fulgens) jedno
životaschopné mládě. Odchov probíhal bez viditelných potíží, bohužel na
začátku srpna mládě uhynulo. Pro příští sezónu jsme od koordinátora
evropského chovu dostali povolení k novému připouštění.

PTÁCI
Neoplozenou snůšku jsme letos měli u orlosupů bradatých (Gypaetus
barbatus).
Také samice orla východního (Haliaeetus pelagicus) snesla dvě, bohužel
neoplozená vejce. Z odebraného vejce orlů mořských (Haliaeetus
albicilla) se na konci dubna v líhni vylíhlo životaschopné mládě, které bylo
po několika dnech umístěno na hnízdo pod samici. Bohužel po několika
dnech nalezeno nebylo.
Čtyři sokoly stěhovavé (Falco peregrinus) odchoval pár, který je umístěný
v zázemí. Pár umístěný v expozici dravých ptáků úspěšně odchoval tři
mláďata.

Orel východní (Haliaeetus pelagicus)

Ve voliéře sovic krahujových (Surnia ulula) se vylíhla dvě mláďata. Odchov
ale úspěšný nebyl, jedno z mláďat v květnu zmizelo, druhé bylo nalezeno
mrtvé.
Sovy pálené (Tyto alba) odchovaly šest mláďat. Některá z nich budou v
příštím roce přemístěna do centra Aves v Brandýsku u Kladna jako
posílení chovných párů pro případné budoucí vypouštění sov do volné
přírody.
Pár sýčků obecných (Athene noctua) i sýců rousných (Aeogylius funereus)
měl letos neoplozené snůšky.
Na začátku roku uhynula stará, skoro sedmadvacetiletá samice puštíka
bělavého (Strix uralensis). S chovem tohoto druhu počítáme i nadále a k
osiřelému samci chceme dopárovat vhodnou samici.
Mladou samici sovice sněžní (Nyctea scandiaca), odchovanou v
předchozím roce, jsme zapůjčili do soukromého chovu. Chovný pár měl
snůšku čtyř neoplozených vajec.
Samice puštíka bradatého (Strix nebulosa), jež byla v loňském roce
dopárována mladým samcem, snesla dvě vejce, která byla neoplozená.
Následně byla snůška vyměněna za tři oplozená vejce, z kterých se vylíhlo
jedno mládě. Odchov byl úspěšný a mladou samici bude ponechána pro
potřebu dalšího chovu.
Na začátku ledna se vylíhlo jedno mládě pelikánů bílých (Pelecanus
onocrolatus). Mladého samce jsme na konci roku přenechali do Zoo
Košice.
Čtyři mladí ptáci ze Safari Dvůr Králové posílili na konci roku naši skupinu
plameňáků růžových (Phoenicopterus ruber roseus). Šlo o první krok k
rozšíření a omlazení stávajícího hejna. Někteří chovaní jedinci jsou v
zooparku již od roku 1983.
Pět mláďat odchoval pár bernešek rudokrkých (Branta ruficollis), dvě z
nich byla vyměněna za nové jedince s ostravskou zoo.

Pár krasek červenozobých (Urocissa erythrorhyncha) odchoval čtyři
mláďata. Na podzim uhynul samec z druhého nově sestaveného páru.
Podařilo se nám ale ještě na konci roku získat letošního samečka a opět
vytvořit druhý pár.
Dopárovat roční samicí se nám také podařilo osiřelého samce straky
modré (Cyanopica cyana).
Ze zázemí jsme do expozice přesunuli v loňském roce vytvořený pár strak
iberských (Cyanopica cooki).

Jeřáb panenský (Anthropoides virgo)

Starší pár jeřábů panenských (Anthropoides virgo) měl v letošním roce
dvě neoplozené snůšky. Druhý pár mladších jedinců měl snůšku dvou
vajec. Z jednoho z nich se v květnu vylíhlo mládě, které bylo druhý den
nalezeno uhynulé. I přes tuto skutečnost považujeme oplozené vejce a
vylíhnutí mláděte za úspěch.

Také samice jeřábů popelavých (Grus grus) snesla v polovině května vejce,
ale druhý den už na hnízdě nebylo, žádné další zaznamenáno nebylo.
S EEP koordinátorem jsme domluvili přesuny u jeřábů bělošíjích
(Antigone vipio).

Jeřáb popelavý (Grus grus)
Náš dvanáctiletý samec, otec dvou u nás chovaných samic, byl v létě
umístěn do Zoo Děčín. S francouzskou Zoo Beauval plánujeme na jaro
příštího roku výměnu jedné naší dospělé samice za samce.
Samce jeřába mandžuského (Ardea japonensis) jsme na podzim umístili
do expozice, kterou obývají dvě samice jeřába bělošíjího. Nezaznamenali
jsme žádné problémy se soužitím této neobvyklé skupiny. Samce je třeba
oddělit před začátkem příští hnízdní sezóny. Jednáme s koordinátorem
chovu o budoucím umístění tohoto samce a možném příchodu nových
ptáků.
Plánovaný přesun páru jeřábů bílých (Leucogeranus leucogeranus) ze
zázemí do expozice nebyl úspěšný. Během přesunu uhynula samice. Je to
velká ztráta a s vedoucím chovu projednáváme příchod nové samice.
Přirozený odchov pod rodiči se podařil u bažantů zlatých (Chrysolophus
pictus) a bažantů stříbrných (Lophura nycthemera).

PLAZI
Velmi nás potěšilo letošní ocenění v soutěži Bílý slon, kdy jsme se s
odchovem blavorů žlutých umístili v rámci přihlášených odchovů z
jednotlivých zoo UCSZOO na druhém místě v kategorii Ostatní. Oceněn
byl odchov tohoto druhu v této soutěži opakovaně. Poprvé tomu tak bylo
v roce 2008, kdy jsme se také umístili na druhém místě.
V průběhu roku bylo zaznamenáno několik problémů v chovu plazů.
Jednalo o ztrátu některých plazů způsobenou úhynem v důsledku stáří
nebo infekce. Chyběli nám vhodní jedinci k dopárování některých druhů.
Pozdní, popřípadě vůbec žádné objevení snůšek v substrátu terárií mělo
ve většině případů za následek jejich vyschnutí nebo poškození od
krmného hmyzu.
I přes tyto potíže se nám nakonec některé odchovy podařily. V příštích
obdobích se budeme orientovat zejména na odchovy vejcožroutů
afrických (Dasypeltis scabra) a užoveček drobných (Eirenis modestus),
jejichž mláďata se sice ve vejcích plně vyvinula, ale až na jednu výjimku se
z vajec sama nevylíhla.
V letošním roce se nám vylíhla mláďata následujících plazů:
Blavor žlutý (Pseudopus apodus)
Z 10 vylíhnutých mláďat 6 následně uhynulo. Čtyři odchovaní jedinci byli
přenecháni do soukromému chovu.
Agama hardún (Stellagama stellio)
Z 10 vajec se vylíhlo celkem 10 mláďat. Jedno následně uhynulo. Tři
mláďata odešla k soukromému chovateli a 6 dalších do zoologických
zahrad.
Gekončík noční (Eublepharis macularius)
Z 12 snesených vajec se vylíhlo 12 mláďat. Pět bylo prodáno soukromému
chovateli, 7 zatím zůstává v našem chovu.

Želva bahenní (Emys orbicularis)
Ze 4 nalezených a dále v líhni inkubovaných vajec se vylíhlo 1 mládě a 1
zůstalo s nezataženým žloutkovým vakem uhynulé ve vejci. Zbylá 2 vejce
nebyla oplozena. Mládě zůstává v našem chovu.
Užovka amurská (Elaphe schrenckii)
Letošní snůšky 2 chovných párů byly za celou dobu jejich chovu nejslabší,
což mohlo být ovlivněno stářím jedinců nebo nestálými teplotami při
zimování. Většina z 20 snesených vajec byla neoplozena. Vylíhla se pouze
4 mláďata, během chovu však uhynula. Jedno bylo přenecháno
soukromému chovateli.
Vejcožrout africký (Dasypeltis scabra)
Vejcožrouti měli během sezóny 2 snůšky. V první 10 vajec (3 neoplozená, 7
dobrých, která až na 1 později odumřela), jedno mládě se vylíhlo. Při
odchovu mládě později z neznámých důvodů zmizelo. Z druhé snůšky 5
vajec se nevylíhlo žádné. Všech pět plně vyvinutých mláďat zůstalo ve
vejcích, některá s nezataženými žloutkovými vaky.
Zmije růžkatá (Vipera ammodytes)
Nová tříletá samička po roce chovu porodila celkem 9 mláďat. Jedno
později zmizelo. Jedno mládě odmítalo trvale přijímat potravu a přes
opakované umělé nakrmení po čase uhynulo. Všech 7 zbývajících mláďat
je zatím součástí našeho chovu.
V důsledku nástupu a velmi rychlého průběhu infekce, která napadla
centrální nervovou soustavu, uhynul mladý samec zmije růžkaté (Vipera
ammodytes). Bohužel nám ani následné patologické vyšetření
nevysvětlilo příčinu jeho úhynu.
Po ukončení snůšek u blavorů žlutých (Pseudopus apodus) jsme celou
chovnou skupinu přemístili do jejich nové expozice, která se nachází v
blízkosti haly terária. Jejich stávající terárium bylo následně osazeno
varany stepními (Varanus exanthematicus), kterým nové terárium
poskytuje prostornější, komfortnější prostředí.

Koncem léta jsme získali nalezenou užovku obojkovou (Natrix natrix) ve
značně špatném zdravotním stavu. Po vyléčení zůstala v našem chovu. Na
podzim, těsně před zimováním, jsme získali dvě samičky užovky levhartí
(Zamenis situla), které jsme spojili s naším samcem.
Na konci roku jsme dovezli samici užovky stromové (Zamenis longissimus),
samici užovky levhartí (Zamenis situla), mladou samici užovky žebříčkové
(Zamenis scalaris) a mladého čtyři měsíce starého samečka zmije růžkaté
(Vipera ammodytes meridionalis).
Do Zoo Praha jsme z našeho loňského odchovu deponovali 4 mladé užovky
stromové (Zamenis longissimus).

Gekončík noční (Eublepharis macularius)

Zoopark Chomutov obsadil druhé místo za odchov roku blavora žlutého
(devět mláďat) v prestižní soutěži „Bílý slon“ .
Hlavní zásluhu na úspěšném odchovu měl herpetolog zooparku Jaroslav
Zelinka.

Blavor žlutý (Pseudopus apodus)

SAVCI - Mammalia

Kůň převalského (Equus przewalskii)
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volně žijící zvířata
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1
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2
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1
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1
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4
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1
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7
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9
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strakapoud malý
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2
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7

strakapoud prostřední
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2
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-
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2
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1
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1
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-

1
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-

3
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-
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2
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4

špaček obecný

-

2
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-

7
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1
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-

5
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O

7
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6
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O
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-

1
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1

moták pochop

O

2

volavka popelavá

-

4

myšice křovinná

-

1

vrabec domácí

-

8

Netopýr
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5

vrabec polní

-

1

netopýr hvízdavý

-

2

vrána černá

-

3

netopýr pestrý

-

9

výr velký

O

4

netopýr rezavý

-

4

zajíc polní

-

18

netopýr ušatý

-

1

zvonek zelený

-

2

orel mořský

KO

1

zvonohlík zahradní

-

1

ořešník kropenatý

O

1

žluna šedá

-

1

pěnice černohlavá

-

2

žluna zelená

-

1

pěnkava obecná

-

2

celkem
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agama vousatá

-

1

králík domácí

-

1

andulka vlnkovaná

-

1

křepelka japonská

-

1

fretka domácí

-

1

želva nádherná

-

holub poštovní

-

5

zvířata chovaná v lidské péči - uniklá / odložená

2
celkem

12

celkem všech zvířat
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EEP programy
druh česky
jelen bucharský
kůň Převalského
makak magot
manul
panda červená
pižmoň
rosomák
zubr evropský
ibis skalní
jeřáb bělošíjí
jeřáb bílý
jeřáb mandžuský
orel mořský
orlosup bradatý
pelikán kadeřavý

druh latinsky
Cervus yarkandensis bactrianus
Equus przewalskii
Macaca sylvanus
Otocolobus manul
Ailurus fulgens
Ovibos moschatus
Gulo gulo
Bison bonasus
Geronticus eremita
Grus vipio
Grus leucogeranus
Grus japonensis
Haliaeetus albicilla
Gypaetus barbatus aureus
Pelecanus crispus

želva bahenní

Emys orbicularis

Fauna ČR
druh česky

druh latinsky

bobr evropský
los evropský
medvěd hnědý
rys karpatský
čáp bílý
čáp černý
čírka modrá
dytík úhorní
hohol severní
jeřáb popelavý
kolpík bílý
kvakoš noční
moták pochop
orel mořský
orel skalní
ostralka štíhlá
polák malý
puštík bělavý
raroh velký
sokol stěhovavý
sova pálená
sýc rousný
sýček obecný
tenkozobec opačný
výr velký
výreček malý
zrzohlávka rudozobá
užovka hladká
užovka stromová
zmije obecná
želva bahenní

Castor fiber
Alces alces
Ursus arctos
Lynx lynx carpathicus
Ciconia ciconia
Ciconia nigra
Anas querquedula
Burhinus oedicnemus
Bucephala clangula
Grus grus
Platalea leucorodia
Nycticorax nycticorax
Circus aeruginosus
Haliaeetus albicilla
Aquila chrysaetos
Anas acuta
Aythya nyroca
Strix uralensis
Falco cherrug
Falco peregrinus
Tyto alba
Aegolius funereus
Athene noctua
Recurvirostra avosetta
Bubo bubo
Otus scops
Netta rufina
Coronella austriaca
Zamenis longissimus
Vipera berus
Emys orbicularis

VETERINÁRNÍ PÉČE
MVDr. Vladimíra Habětínová,
Od začátku roku jsme se soustředili hlavně na plnění plánu preventivních
akcí, v jejichž rámci bylo provedeno očkování všech koní a poníků proti
chřipce. Během roku pokračovala vakcinace dalších zvířat podle
harmonogramu, pravidelné odběry vzorků pro parazitologická vyšetření a
v případě nutnosti i bakteriologická vyšetření u chovaných druhů zvířat. U
většiny malých přežvýkavců a u některých velkých zvířat byly provedeny
podle potřeby úpravy paznehtů, neboť měkký podklad ve výbězích brání
obroušení paznehtů samotnými zvířaty.
V zimním a brzkém jarním období dochází zpravidla ke zhoršení
zdravotního stavu starých a slabých zvířat, proto je někdy třeba po
vyčerpání všech možností léčby přistoupit k jejich eutanázii.
Tak byl utracen starší samec manula, který trpěl vleklým nádorovým
onemocněním, i starší samice buvola domácího s těžkými pohybovými
potížemi způsobené opotřebením kloubů, nebo chovný samec kozy
walliserké, u něhož se objevil velký krvácející zhoubný nádor.
V listopadu se výrazně zhoršil zdravotní stav starého samce pižmoně a
bylo nutné ho utratit. V únoru si po uklouznutí ve zledovatělém výběhu
způsobila klisna shetlandského pony těžké trauma levé hrudní končetiny
a hrudních svalů. Léčba si vyžádala dva měsice opakované
medikamentózní léčby a další měsíce rekonvalescence.
Další činnost spočívala v odchytu zvířat určených k prodeji nebo výměně a
odběru vzorků pro laboratoř, které jsou nutnou podmínkou transportu
zvířat.

Během roku byla řešena řada běžných a stále se opakujících problémů –
průjmy u mláďat i některých dospělých zvířat a ptáků způsobené
bakteriemi nebo parazity, přestože jsou všichni chovanci zooparku
pravidelně odčervováni a někteří i očkováni např. proti klostridiové
infekci.
Na vině je omezený prostor výběhů a nemožnost provádět celkovou
sanaci bez přítomnosti zvířat.
V květnu došlo k akutní alimentární intoxikaci mladé samice buvola
domácího, která zůstala ležet ve vodě v rybníku ve výběhu a nebyla
schopna vstát. Po přesunu do stáje a následném několikadenním ošetření
byla v pořádku navrácena zpět do skupiny.
V červnu proběhl transport ročních losů odchovaných v zooparku. Oba
samci byli po imobilizaci naloženi do přepravníku pro zvířata a přesunuti
do jiné zoo. Během září došlo v oboře k souboji dvou jelenů milu. Jeden z
nich utrpěl těžké poranění v oblasti hrudníku a břicha. Došlo při tom k
perforaci hrudní dutiny a protržení mezižeberních svalů. Bylo nutné
jelena odchytit, převézt do izolovaného dvorku k ošetření a sešití ran.
Hojení rány trvalo asi 3 týdny, zranění nezanechalo žádné trvalé
následky.
V září bylo nutné provést kastraci mladého hřebce koně převalského.
Sedaci a samotný úkon provedli veterináři MVDr. Vodička a MVDr.
Sedláčková. Zákrok i následné rekonvalescence proběhly bez problémů.
K úhynu naopak došlo u krávy skotského náhorního skotu, která krátce
po porodu onemocněla těžkou ketózou a ani přes dlouhodobou léčbu se ji
nepodařilo zachránit. Díky výborné péči chovatelů se podařilo odchovat
její tele. Nutný byl zásah u jiné krávy při komplikovaném porodu dvojčat.
Telata byla již mrtvá, ale bylo nutné je vybavit z porodních cest. Vše
proběhlo přes komplikace úspěšně a kráva byla zachráněna.

Kromě zvířat v zooparku jsem ošetřovala i zvířata přijímaná do záchranné
stanice, přičemž šlo převážně o ježky, drobné hlodavce, zajíce a menší
dravce nebo jiné ptáky Pokud se týká nákazové situace, byla v jarním
období zjištěna u chovných morčat salmonelóza. Zvířata byla izolována a
zahájena jejich léčba. Po opakovaném negativním vyšetření byla
mimořádná veterinární opatření zrušena.

ZÁCHRANNÁ STANICE PRO HANDICAPOVANÉ
ŽIVOČICHY
V roce 2021 přijímala záchranná stanice handicapované živočichy ze
spádových oblastí Chomutovska, Kadaňska a Podbořanska. Přijímáni byli
také jedinci z jiných spádových oblastí jako je Žatecko, Lounsko,
Mostecko, Teplicko, Litvínovsko či Bílinsko a v ojedinělých případech i
vzdálenějších.
Do stanice jsou zvířat přijímána především na základě předchozí
komunikace s nálezcem, který následně předá daného živočicha v
prostorách záchranné stanice, v nutných případech i při samostatném
výjezdu pracovníka stanice za účelem převzetí či odchytu. Po převzetí
zvířete pověřeným pracovníkem stanice dojde ke kontrole zdravotního
stavu zvířete, případně k ošetření smluvním veterinárním lékařem.
Vyžaduje-li to zdravotní stav zvířete, je umístěno do vhodných prostor ve
stanici. Příjem všech živočichů je evidován v písemné formě s pořadovým
číslem. V záznamu jsou uvedeny informace o nálezci, místě nálezu, době
nálezu a o zdravotním stavu živočicha. Veškeré údaje jsou dále
zapisovány do databáze ČSOP a také do interní evidence Zooparku
Chomutov. Originální zpráva se archivuje.
Během roku 2021 proběhlo 167 výjezdů a bylo najeto celkem 6 229 km. Ve
srovnání s rokem 2020 došlo k téměř padesátiprocentnímu nárůstu
najetých kilometrů.
Za rok 2021 bylo do stanice přijato 520 živočichů. Nejvíce zvířat bylo
přijato během měsíce června, července a srpna. Za červenec a srpen byl
evidovaný růst v příjmu zvířat oproti roku 2020, jak lze vidět na grafu 1.
Nejzastoupenější třídou byli ptáci, kteří tvořili 67 % odchycených zvířat,
poté následovali savci, kterých bylo 32 %, zbytek tvořili plazi. Nejvíce
zastoupeným rodem ptáků byly poštolky, kterých bylo odchyceno 46, po
nich následovali rorýsi v počtu 36 kusů a třetí nejpočetnějším rodem byl
holub s 32 odchyty. Ze savců byl nejčastěji převzatý ježek, a to v počtu 90
kusů, na pomyslné druhé příčce jsou netopýři s 21 odchyty.

Srovnání počtu přijatých zvířat
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Srovnání počtu přijatých zvířat za rok 2020 a 2021

Na grafu 2 lze vidět důvody příjmu zvířat. Nejčastějším důvodem byla
zranění, kterých bylo 218 případů. Ve 183 případech bylo nutné si převzít
mládě, které bylo opuštěné, případně jinak neschopné samostatného
života.
Během června a července bylo ze všech přijatých zvířat 50 % mláďat,
nejvíce pak během července (56 mláďat). Podíl zraněných zvířat byl
nejvyšší v lednu (77 %), únoru (65 %) a květnu (63 %). Mezi nejčastější
zranění patří fraktury, pokousání či otřesení po nárazu do překážky.
Během roku 2021 došlo také k převzetí jednoho otráveného jedince, a to
orla mořského, který však na následky otravy uhynul. Během roku také
došlo k 44 výjezdům bez úspěšného odchytu, a to většinou z důvodů
nenalezení daného živočicha na nahlášeném místě.
Součástí práce záchranné stanice je také reintrodukce uzdravených a
samostatných zvířat zpět do přírody. V roce 2021 byla úspěšně vypuštěna
více jak čtvrtina ze všech odchycených živočichů.

Důvod příjmu
Ostatní; 27
Kadáver; 0; 0%

Infekce; 0; 0%
Mláďata; 183

Zranění; 218

Odchyt; 21
Transfér; 0; 0%
Otrava; 1 Vysílení; 26

Výjezd; 44

Důvody příjmu do záchranné stanice za rok 2021

Stejně tak jako v loňském roce, tak i v roce 2021 se do záchranné stanice
dostávala zvířata podléhající ochraně a jsou tak zařazena mezi ohrožené
druhy naší fauny. Jednalo se o kriticky ohroženého orla mořského a
raroha velkého, dále silně ohroženého krahujce obecného, sovu pálenou,
sýce rousného a volavku bílou.
Mezi ohrožené jedince, kteří se dostali na stanici, patří jestřáb lesní,
moták pochop, ořešník kropenatý, potápka roháč, rorýs obecný, sluka
lesní, strakapoud prostřední, užovka obojková, veverka obecná,
vlaštovka obecná a výr velký. Kompletní seznam všech živočichů, kteří
byli zajištěni záchrannou stanicí v roce 2021, je uveden v tabulce .

Na webových stránkách Zooparku Chomutov (www.zoopark.cz) lze
nalézt telefonní čísla i adresu elektronické pošty pracovníků záchranné
stanice. Provoz v zimním období zajišťují dva zaměstnanci, od jara do
podzimu pracovníci tři. Zvýšený počet chovatelů během sezony
umožňuje lépe zvládnout nejen provoz samotné záchranné stanice, ale
hlavně početné výjezdy.

Sovice sněžní (Bubo scandiacus)
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Mládě pandy červené (Ailurus fulgens)

PSÍ ÚTULEK
MVDr. Marek Halounek
Během roku 2021 bylo do psího útulku v Chomutově přijato celkem 105
zatoulaných či opuštěných psů. K adopci bylo přijato 72 z nich, zbytek byl
vydán zpět majitelům.
Počty psů byly opět nízké patrně díky covidové situaci, zpřísněným
podmínkám chovu psů a intenzivnější kontrole chovu psů.
Trendem poslední doby je, že v útulku končí starší, větší a často
problémoví psi, kteří se špatně vydávají novým zájemcům a v útulku
zůstávají dlouhodobě.

V rámci městského kastračního programu bylo v roce 2021 vykastrováno
6 toulavých kocourů a 11 koček.

Omezení v důsledku epidemie COVID-19 se dotkla i prezentace našich
aktivit, zúčastnili jsme se proto pouze výstavy Člověk v přírodě (21.22.8.). Mnoho našich příznivců útulek podporovalo a poskytovalo v
průběhu roku finanční dary, krmivo, pamlsky, deky apod.
Útulek získal zateplené boudy darem od soukromé společnosti z Prahy 27
zateplených psích bud. Šlo o výsledek spolupráce jednatele společnosti s
Eliškou Štefanovou, která útulku pomáhá dlouhodobě a která díky
projektům z participativního rozpočtu získala pro útulek už přes dva
miliony korun. Kompletně byly opraveny vnitřní i venkovní kotce,
vyměněny vnitřní dveře při vstupu do jednotlivých kotců, opraveno
oplocení kolem útulku a splašková kanalizace objektu. Vybudovány byly
také dva vytápěné a zateplené kotce pro štěňata.
Všem podporovatelům děkujeme za pomoc v péči se o opuštěné psy.
Měsíc

Přijato

Vydáno

Vráceno majiteli

leden

6

6

5

únor

6

5

3

březen

8

2

2

duben

9

6

2

květen

6

2

2

červen

11

4

2

červenec

6

5

3

srpen

8

2

3

září

10

14

3

říjen

9

3

2

listopad

12

9

4

prosinec

14

14

5

CELKEM

105

72

36

PROVOZNÍ ODDĚLENÍ
Michal Karlovský
Pracovníci technického oddělení zajišťují kompletní provoz zooparku
i areálu Kamencového jezera. Hlavním úkolem všech pracovníků je
zabezpečení bezpečnosti zaměstnanců, návštěvníků i chovaných zvířat.
K pravidelným pracovním povinnostem patří každodenní údržba areálu,
péče o stav komunikací, zeleně, péče o el. ohradníky, zajištění rozvozu
krmiva a okusu pro zvířata, řešení jednotlivých drobných oprav.
Nejvýznamnější práce provedené svépomocí:
• oprava laviček
• oprava chodníku u expozice velbloudů
• oprava kolotoče u expozice opic
• úklid a výmalba zázemí (garáže, dílny, přípravna krmiv, sklad)
• výměna světel (přípravna krmiv)
• renovace WC (technický úsek)
• oprava zázemí pro klienty (konírna)
• oprava podlahy (stará přípravna)
• renovace zázemí pro ženy (technický úsek)
• oprava vrat a oprava dvorku (poníkárna)
Nejvýznamnější opravy provedené prostřednictvím specializovaných
společnosti:
• oprava plotu (expozice tuleni)
• oprava výdřevy plotu (statek domácích zvířat)
• opravy střech (přípravna krmiv, správní budova)
• oprava plotu (expozice jeřáb)
• oprava vodoinstalace (statek domácích zvířat)
• oprava elektroinstalace (statek domácích zvířat)
• oprava oken (statek domácích zvířat)
• výměna skel (terárium)
• oprava vodovodní přípojky (Šichtův důl)
• oprava odvodnění (restaurace Tajga)
• oprava fasády (statek domácích zvířat)
• opravy okapových žlabů (objekty areálu)

Nejvýznamnější investiční akce:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zajištění přípojky vody (statek domácích zvířat)
zajištění dodávky užitkové vody v zimním období
vybudování opěrné zďi (Šichtův důl)
nákup a instalace pochozí lávka (expozice makaků)
nákup malotraktoru VARI IV.GSV 190
nákup a instalace herních prvků pro nejmenší (6 ks)
nákup osobního vozu Mazda
zakoupení 3 ks elektrických vozíků
nákup drapákové vidlice
preparace kostry – urial kaspický

Pochozí lávka (expozice makaků)

Opěrná zeď Šichtův důl

Malotraktor VARI IV.GSV 190

EKOCENTRUM
Samostatně stojící objekt ekocentra je umístěn v klidné lokalitě mimo
návštěvnicky exponované expozice. To umožňuje žákům a studentům
plnou koncentraci na průběh realizovaných výukových programů.
Malá poptávka po nabízených edukativních aktivitách v roce 2021 byla
způsobena legislativními opatřeními pro provoz zoologických zahrad i škol
a školských zařízení. Uskutečnilo se proto pouze 12 výukových programů,
jichž se zúčastnilo 325 dětí.
V letních měsících naopak mohly proběhnout dětské příměstské tábory.
Těch se zúčastnilo 360 dětí, kapacita tak byla zcela zaplněna, a to ihned
po zveřejnění nabídky.

SKANZEN STARÁ VES
Možnosti využití nabídky zážitkového ubytování, které poskytujeme ve
skanzenu od roku 2020, využilo 71 osob. Hosté oceňovali kromě vysokého
standardu ubytování především šíři aktivit, která pobyt doplňuje, např.
krmení domácích zvířat, jízda v kočáře, projížďka lodí po rybníce nebo
návštěva zoo ve večerních hodinách. Propagaci této služby výrazně
podpořila pozitivní odezva v médiích, např. v pořadu Sama doma.
Ve víkendových termínech byl areál využíván k pronájmu prostor na
svatební obřady a hostiny a další obdobné společenské akce.

Areál byl v průběhu hlavní sezony veřejnosti volně přístupný.

KAMENCOVÉ JEZERO
Karel Ton

Provoz Kamencového jezera byl z důvodu epidemie zahájen až 1. června,
tedy o měsíc později, než bývá obvyklé. Od dubna do listopadu zajištovalo
přípravné práce a samotný provoz 70 pracovníků.
V letních měsících jsme spolupracovali se společností KULTURA A SPORT
CHOMUTOV s.r.o., která z důvodu uzavření Oddychového a relaxačního
centra v souvislosti s epidemií Covid-19 a rekonstrukce hydroizolace
podlah převedla část svých zaměstnanců (recepční, plavčíky) do naší
organizace.
Na Kamencovém jezeře se uskutečnily akce:
•
•
•
•
•
•
•
•

Koncert skupin Prago Union a PSH – Multižánrový festival Otevřeno
Divadelní představení Rozmarné léto – Multižánrový festival Otevřeno
Český pohár benjamínků – oddíl kanoistiky
Turnaj v minigolfu – SK DG Chomutov
Den s DENATO SWIM „První pomoc zážitkem“
Chomutovský půlmaraton (statutární město Chomutov)
Festival sportu & food festival (statutární město Chomutov)
Party pomáhá 2 (statutární město Chomutov)

V zimních měsících v závěru roku jsme organizovali 3 dny v týdnu koupání
pro otužilce s místní otužileckou komunitou. Pravidelně se jich účastnilo
přibližně 130 osob. Probíhaly i kurzy otužování pro začátečníky.
V roce 2021 navštívilo areál 72 677 návštěvníků.
Uskutečněno bylo 22 540 noclehů.
Návštěvnost Kamencového jezera byla ovlivněna hygienickými normami v
souvislosti s onemocněním Covid -19 a deštivým počasím během
prázdninových měsíců.

Koncert skupin Prago Union a PSH – Multižánrový festival Otevřeno

Během roku 2021 byly provedeny opravy:
•
•
•
•
•
•
•
•

oprava vstupního nájezdu u pokladny z ulice Přemyslova
oprava mola u půjčovny lodiček
oprava chatek včetně odvodnění
oprava kanalizace v kempu (uzávěr vody)
oprava vodovodní přípojky do objektu Marina
nátěr lochnesky
oprava vstupu na hlavní molo
oprava a nátěr dveří u venkovních toalet

Na písčité pláže bylo navezeno 90 tun křemičitého kopaného písku.
Specializovaná firma zajistila odbahnění otvické pláže. Ta rovněž
likvidovala kaly, které zachytily speciální vaky nainstalované na písčitém
břehu.

Čáp bílý (Ciconia ciconia)
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MARKETINGOVÉ ODDĚLENÍ
V roce 2021 jsme se zaměřili na posilování povědomí o značce
unikátního subjektu, který v regionu působí. Nedílnou součástí
této strategie bylo rozšíření spektra upomínkových předmětů,
které z nového vizuálního konceptu vycházejí. Tento aspekt
podpory prodeje se velmi výrazně promítl do navýšení výnosů z
prodeje tohoto segmentu nabídky.
Nejčastěji uplatňovanými prostředky komunikace s veřejností byla
pravidelná a aktivní spolupráce s médii, využívání sociálních sítí i
propagace aktivit zooparku prostřednictvím plakátovacích či
letákových kampaní.

Vánoční ozdoby

Kalendář pro rok 2022

PŘEHLED AKCÍ PRO VEŘEJNOST
Příprava akcí určených široké veřejnosti byla nepříznivě ovlivněna
legislativními opatřeními, která upravovala podmínky, za nichž bylo
možné obdobné aktivity uskutečnit. V souladu s nimi pak byly
úspěšně realizovány následující akce:
Pohádkové safari - 23. 7. – 24. 7.
V průběhu vyjížďky pohádkovým safari přes skanzen Stará Ves byla
na jednotlivých stanovištích připravena sekání s oblíbenými
pohádkovými bytostmi a postavami.

Den zvířat - 3. 10.
Oslavy svátku zvířat nabídly návštěvníkům zooparku soutěže,
hudební produkce a řadu atrakcí pro děti. Problematika ochrany
zvířat a přírody byla popularizována množstvím edukativních
aktivit.

Strašidelná zoo - 30. 10.
Tradiční lampionový průvod kolem dětské zoo byl v tomto roce
doplněn workshopem zaměřeným na výrobu vyřezávaných a
tematicky laděných ozdobných dýní

Výstavní činnost
V roce 2021 se uskutečnila v objektu správy zooparku každoroční
výstava masožravých rostlin.

Vláček Amálka
Vyhledávanou aktivitou je projížďka po areálu zooparku dětským
vláčkem Amálka, jíž využívá k vzhledem k rozloze areálu velmi
významné procento návštěvníků.
Komentovaná krmení
Mezi zážitkovými aktivitami
patřily mezi nejvíce oblíbené
atraktivity zooparku komentovaná krmení. Největšímu zájmu
veřejnosti se těšila pravidelná krmení tuleňů a medvědů.

Makak magot (Macaca sylvanus)

Plameňák růžový (Phoenicopterus roseus)
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Seznam sponzorů a adoptivních rodičů
Adopce
Adopce
Adopce
Adopce
Adopce
Adopce
Adopce
Sponzorství
Sponzorství
Adopce
Adopce
Adopce
Adopce
Adopce
Sponzorství
Sponzorství
Sponzorství
Sponzorství
Sponzorství
Adopce
Sponzorství
Adopce
Adopce
Sponzorství
Sponzorství
Sponzorství
Sponzorství
Adopce
Adopce
Adopce

Bakero CZ, s.r..o.
Fisad, s.r.o.
Milena Kinterová
Milena Kinterová
Melicherová Gabriela
Nečasová Hana
Nečasová Hana
Blanka Petrasová
Petrekovi
Martin Pašek
Markéta Pungertová
Zdenka Krkošková
Zdenka Krkošková
Zdenka Krkošková
Fartáková Klára
Lucie Itnerová
Renáta Záhorková
Petra Klimešová
Petrekovi
Milan Štefanov
Aleš Gajdoš
Ing. Zuzana Brabcová
Kristina Blažková
Marie Hanischová
Renata Voigtová
Hana Šimralová
Petra Petreková
Gynekologie Postoloprty
Michaela Šlédlová
Darina Kováčová

5 000 Kč
2 000 Kč
1 000 Kč
500 Kč
1 000 Kč
2 000 Kč
500 Kč
2 000 Kč
100 Kč
2 000 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč
2 000 Kč
500 Kč
1 000 Kč
200 Kč
400 Kč
100 Kč
600 Kč
500 Kč
3 000 Kč
2 000 Kč
500 Kč
1 000 Kč
500 Kč
100 Kč
10 000 Kč
600 Kč
5 000 Kč

Adopce
Adopce
Adopce
Adopce
Adopce
Adopce
Adopce
Adopce
Adopce
Sponzorství
Adopce
Adopce
Adopce
Adopce
Sponzorství
Adopce
Adopce
Sponzorství
Sponzorství
Adopce
Sponzorství
Sponzorství
Sponzorství
Sponzorství
Sponzorství
Sponzorství
Sponzorství
Sponzorství
Sponzorství
Sponzorství
Sponzorství
Sponzorství

Remix s.r.o.
Jaroslav Komínek
Lucie Veselá
Lucie Veselá
Olga Tauberová
Petr Polívka
Petr Polívka
MDDr. Edita Klimešová
Veronika Heclová
Petra Hornofová
Marcel Pitterling
Marcel Pitterling
Eva Pechová
Aleš Gajdoš
Pavel Lev
Miriam Kadlecová
Zuzana Vašendová
Xenie Malirová
Jana Mollerová
KOVO PB Maschining
Rozálie Gazdová
Jana Kučerová
Pavlína Kučerová
Tomáš Fúdor
Ingrid Dlouhá
Miroslava Zusková
Martin Růžička
Lucie Kindlová
Karel Svoboda
Linda a Milan Vobořilovi
Alexandra Valeria Patrovská
Sarka Farbe

10 000 Kč
15 000 Kč
3 000 Kč
1 000 Kč
5 000 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč
600 Kč
600 Kč
300 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč
500 Kč
10 000 Kč
500 Kč
500 Kč
500 Kč
300 Kč
300 Kč
2 000 Kč
350 Kč
200 Kč
200 Kč
300 Kč
300 Kč
300 Kč
300 Kč
300 Kč
300 Kč
301 Kč
330 Kč
400 Kč

Sponzorství
Sponzorství

Lenka Buřičová
Sylva Červenková

Sponzorství
Sponzorství
Sponzorství
Sponzorství
Adopce
Adopce
Adopce
Adopce
Adopce
Adopce
Adopce
Sponzorství
Adopce
Sponzorství
Adopce
Adopce
Adopce
Adopce
Adopce
Sponzorství
Sponzorství
Adopce
Adopce
Adopce
Adopce
Sponzorství
Sponzorství
Sponzorství
Sponzorství
Sponzorství
Adopce

Matěj Vízek
Sylva Červenková
Kateřina Vršanská
Lada Čížková
Roman Malach
Mrnuland
Adélka Fučíková
Aneta Lesáková
Linda a Milan Vobořilovi
Lucie Kemrová
Lucie Kemrová
Jaroslav Hloušek
Kajík Křenek
Michaela Paluskova
Vojta, Šimon a Matěj Takáčovi
Pavla Deaková
Pavla Deaková
Pavla Deaková
M+P+J+K+A. Drdelovi
Lucie Nejedlá
Lucie Nejedlá
Irina Urbanová
Andrea Zierhurtová
Drahoslava Loudová
Ivana Kordulíková
Lucie Balšánová
Miroslav Starý
Valentina Roušarová
Petra Hejnová
Simona Vítová
Šárka Zálešáková

350 Kč
500 Kč

500 Kč
500 Kč
500 Kč
600 Kč
5 000 Kč
4 000 Kč
2 000 Kč
600 Kč
600 Kč
500 Kč
500 Kč
200 Kč
1 000 Kč
100 Kč
600 Kč
500 Kč
500 Kč
500 Kč
1 000 Kč
300 Kč
300 Kč
500 Kč
500 Kč
2 000 Kč
5 000 Kč
300 Kč
500 Kč
500 Kč
500 Kč
1 500 Kč
500 Kč

Sponzorství
Sponzorství
Partnerství
Sponzorství
Adopce
Adopce
Sponzorství
Sponzorství
Sponzorství
Adopce
Adopce
Adopce
Adopce
Adopce
Sponzorství
Adopce
Adopce
Adopce
Adopce
Sponzorství
Sponzorství
Adopce
Adopce
Adopce
Sponzorství
Adopce
Adopce
Adopce
Adopce
Adopce
Adopce
Adopce
Adopce
Sponzorství

Pavlína Sivická
Ivana Ročkova, Lenka Schweinerová
Dana Bílá
Mirka Pešková - Hanáčková
Tomáš Jelínek
Tomáš Jelínek
Eliška Mlejnková
Monika Fiedlerová
Monika Fiedlerová
Pavlína Buchtová
Milena Majerechova
Dana Sukdoláková
Adam Kendrala
Martin Smejkal
Aleš Maňák
Jiří Dunovský
Jiří Dunovský
Jiří Dunovský
Jiří Dunovský
Jan Micka
Bára Walterová
Julie Moulisová
Dagmar Homolková
Bohuslav Osvald
David Žižka
Jan Záň
Milena Frantová
Linda Šalanská
Pavel Tesner
Petr Ticháček
Matěj Zedník
Jitka Královcová
Přemysl Rabas
Hana Vážanská

400 Kč
400 Kč
30 000 Kč
200 Kč
500 Kč
3 000 Kč
500 Kč
600 Kč
600 Kč
2 000 Kč
2 000 Kč
1 000 Kč
2 000 Kč
1 000 Kč
500 Kč
1 000 Kč
600 Kč
500 Kč
1 000 Kč
500 Kč
100 Kč
1 000 Kč
500 Kč
1 000 Kč
100 Kč
600 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč
2 000 Kč
2 000 Kč
3 000 Kč
4 000 Kč
10 000 Kč
500 Kč

Adopce
Sponzorství
Adopce
Sponzorství
Sponzorství
Sponzorství
Sponzorství
Adopce
Sponzorství
Adopce
Adopce
Adopce
Sponzorství
Sponzorství
Sponzorství
Sponzorství
Sponzorství
Sponzorství
Sponzorství
Sponzorství
Adopce
Sponzorství
Adopce
Adopce
Sponzorství
Sponzorství
Adopce
Adopce
Sponzorství
Adopce
Sponzorství

Dana a Jana Hudíkovi
Aneta Vážanská
Drahoslava Loudová
Radka Křivánková
Radka Křivánková
Radana Zemánková
Marcela Falisová
Veronika Hanková
Jiří Šochman
Ing. Jaroslav Mudruňka, Ph.D.
Tomáš Vlašic
Martin Wodniak
Kateřina Veličková
Zuzana Kulawiakova
Kateřina Radaušerová
Jiří Fuka
Simona Buriánová
Eva Bittnerová
Michal Peterka
Lucie Bžochová
Barbora Hanková
Iva Lind
Pavla Šťastná
MITAP Chomutov, spol.s r.o.
Dana Dyčková
Pavla Vlčková
Marcela a Hynek Moravcovi
scrappy&coco
Šárka Křelinová
Michal Jelínek
Renata Chaloupková

500 Kč
300 Kč
600 Kč
500 Kč
500 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč
600 Kč
500 Kč
1 000 Kč
4 000 Kč
4 000 Kč
500 Kč
300 Kč
250 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč
250 Kč
2 000 Kč
200 Kč
1 000 Kč
10 000 Kč
500 Kč
1 000 Kč
5 000 Kč
2 000 Kč
500 Kč
3 000 Kč
500 Kč

Sponzorství
Sponzorství
Adopce
Adopce
Sponzorství
Adopce
Adopce
Adopce
Adopce
Adopce
Adopce
Adopce
Adopce
Adopce
Adopce
Sponzorství
Adopce
Adopce
Adopce
Adopce
Sponzorství
Adopce
Adopce
Adopce
Sponzorství
Adopce
Adopce
Adopce
Adopce
Adopce
Sponzorství
Sponzorství

Ivana Drážďanská
Petra Burešová
Mgr. Estera Štefková
Dita Mikšovská
Zdena Nájemníková
Vlastimil Kratochvíl
Vlastimil Kratochvíl
Matěj Trupl
Jakub Trupl
Jana Truplová
Zdenka Krkošková
Martin Trupl
Monika Procházková Zámostná
František Ficker
Magna Automotive (CZ) s.r.o.-závod
Spořice
Jana Gughová
Miroslava Křenková
Milan a Pavla Boháčkovi
Monika Bihary
Monika Bihary
Lucie Kemrová
Klára Janečková
Marie Brůhová
Lucie Kemrová
Jana Bartoňová
Veronika Košťáková
Michaela Mattesová
Štěpán, Adam, David Pavlíčkovi
Martin Bocian
ZŠ Jirkov - třída 6.A
Pavel Sosík Florian
Pavel Sosík Florian

3 000 Kč
500 Kč
1 000Kč
1 000Kč
500 Kč
500 Kč
500 Kč
500 Kč
500 Kč
600 Kč
4 000 Kč
4 000 Kč
600 Kč
1 000 Kč
15 000 Kč
500 Kč
2 000 Kč
4 000 Kč
4 000 Kč
6 000 Kč
500 Kč
1 000 Kč
500 Kč
500 Kč
500 Kč
2 000 Kč
2 000 Kč
4 000 Kč
5 000 Kč
8 000 Kč
300 Kč
300 Kč

Adopce
Adopce
Adopce
Adopce
Adopce
Adopce
Adopce
Adopce
Sponzorství
Sponzorství
Adopce
Sponzorství
Adopce
Adopce
Adopce
Adopce
Adopce
Sponzorství
Adopce
Adopce
Sponzorství
Adopce
Adopce
Adopce
Adopce
Adopce
Adopce
Sponzorství
Sponzorství
Adopce
Sponzorství
Adopce
Adopce
Adopce
Adopce

Košek František
Martina Rybínová
Mgr. Jana Šimonová
Mgr. Jana Šimonová
Mgr. Jana Šimonová
Ing. Ladislav Drlý
Bruno Fischer
Lucie Druckerová
Linda a Milan Vobořilovi
Petrekovi
Ing. Jaroslav Mudruňka Ph.D.
Miroslav Šašek
Brigita Bártová
ZŠ Sokolov
Emma Maršálková
žáci 5.B Komeňáček Žatec š.r.2020/21
Anežka Kuželová
Tereza Suchopárová
žáci 5.B Komeňáček Žatec š.r.2020/21
Magna Automotive (CZ) s.r.o.-závod
Spořice
Elenka Kočová
Jáchym Vejmelka
Pavlína Fišerová
Zdeněk Svatoš
Alena Buchová
Jiřík, Martínek a Nikolka Sombotovi
Cesta ke koním z.s. Nejdek
Radka Křivánková
Radka Křivánková
Psí depozitum Litvínov, Kočičí azyl, z.s.
Táňa Plodíková
Pavlína Kasslová
Pavlína Kasslová
Jeníček a Mařenka Košutovi
Taťána Yurtsová

500 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč
6 000 Kč
3 000 Kč
15 000 Kč
800 Kč
5 000 Kč
301 Kč
100 Kč
500 Kč
500 Kč
6 000 Kč
6 000 Kč
1 000 Kč
500 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč
2 000 Kč
20 000 Kč
300 Kč
500 Kč
500 Kč
800 Kč
1 000 Kč
3 000 Kč
5 000 Kč
500 Kč
500 Kč
2 500 Kč
400 Kč
2 000 Kč
2 000 Kč
3 000 Kč
3 000 Kč

Adopce
Sponzorství
Sponzorství
Sponzorství
Adopce
Adopce
Adopce
Adopce
Adopce
Sponzorství
Adopce
Adopce
Adopce
Adopce
Sponzorství
Adopce
Sponzorství
Sponzorství
Sponzorství
Sponzorství
Sponzorství
Adopce
Adopce
Adopce
Adopce
Sponzorství
Sponzorství
Adopce
Adopce
Adopce
Adopce
Sponzorství
Sponzorství
Adopce

Jaroslav Mudrunka
Kristyna Stehlíková
Monika Fiedlerová
Monika Fiedlerová
Michal Vítek
Jarmila Žáková
Michaela Krejčová
Josef Vytlačil
Pavel Lajer
Jiří Brabec
Zdenka Krkošková
Petra Palusová
Martin Fiala
Jitka Hanuljaková
Pavel Holý
Milan Adamský MABA-eko
Pavel Sosík Florián
Pavel Sosík Florián
Petrekovi
Linda a Milan Vobořilovi
Pavlína Sivická
Štěpánka Loziaková
Lucie Kemrová
Klárka a Honzík Karvánkovi
Marie Straussová
Radka Křivánková
Radka Křivánková
Jiří Fejk
Jaroslav Komínek
Zuzana Pašová
Kristina Dvořáčková
Pavel Sosík Florian
Pavel Sosík Florian
Tomáš Polák

1 000 Kč
600 Kč
600 Kč
600 Kč
2 000 Kč
600 Kč
500 Kč
500 Kč
500 Kč
1 000 Kč
4 000 Kč
5 000 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč
7 400 Kč
4 000 Kč
300 Kč
300 Kč
100 Kč
301 Kč
400 Kč
500 Kč
600 Kč
1 000 Kč
2 000 Kč
500 Kč
500 Kč
1 000 Kč
2 000 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč
300 Kč
300 Kč
800 Kč

Adopce
Adopce
Sponzorství
Sponzorství
Adopce
Adopce
Sponzorství
Sponzorství
Adopce
Adopce
Sponzorství
Adopce
Adopce
Adopce
Adopce
Sponzorství
Sponzorství
Sponzorství
Adopce
Adopce
Adopce
Adopce
Sponzorství
Sponzorství
Adopce
Adopce
Adopce
Adopce
Sponzorství
Sponzorství
Sponzorství
Sponzorství

Lucie Navrátilová
Jana Michovská
Linda a Milan Vobořilovi
Pavlína Sivická
Děti Speciální ZŠ v Lounech
Vladimír Kincl
Křivánková Radka
Jan Hlaváček
4.C a Denisa Dologhová, ZŠ Písečná
Hana Tomsová
Pavel Holý
Yankee Candle s.r.o.
Yankee Candle s.r.o.
Izavčuková Miroslava
Izavčuková Miroslava
Pavel Sosík Florian
Pavel Sosík Florian
Linda a Milan Vobořilovi
KZ system s.r.o.
KZ system s.r.o.
KZ system s.r.o.
KZ system s.r.o.
Pavlína Sivická
Křivánková Radka
DDQ CZ s.r.o.
DDQ CZ s.r.o.
DDQ CZ s.r.o.
Ing. Jaroslav Mudruňka, Ph.D.
Pavel Sosík Florian
Pavel Sosík Florian
Linda a Milan Vobořilovi
Pavlína Sivická

2 000 Kč
2 000 Kč
301 Kč
400 Kč
2 000 Kč
2 000 Kč
500 Kč
500 Kč
1 000 Kč
2 000 Kč
5 550 Kč
20 000 Kč
15 000 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč
300 Kč
300 Kč
301 Kč
3 000 Kč
2 000 Kč
1 000 Kč
4 000 Kč
400 Kč
500 Kč
1 000 Kč
2 000 Kč
6 000 Kč
2 000 Kč
300 Kč
300 Kč
301 Kč
400 Kč

Sponzorství
Sponzorství
Adopce
Adopce
Adopce
Adopce
Adopce
Adopce
Adopce
Adopce
Adopce
Adopce
Adopce
Adopce
Sponzorství
Sponzorství
Adopce
Sponzorství
Sponzorství
Sponzorství
Sponzorství
Sponzorství
Adopce
Adopce
Adopce
Adopce
Sponzorství
Sponzorství
Sponzorství
Sponzorství
Sponzorství

Křivánková Radka
Křivánková Radka
Krutská Kristýna a Martin Vacek
Tomáš Kyncl
Natálie Hampl Kuchařová
Lukáš Hampl
MUDr. Miroslav Šulc
Filip, Ella a Kuba Landovi
Jakub a Eliška Landovi
Jana Landová
Jana Neradová
Mudr. Jaroslav Mudruňka
Jiří Kratochvíl
František Pospíšil
Pavel Sosík Florian
Pavel Sosík Florian
Matiková Jana
Linda a Milan Vobořilovi
Olga Florová
Pavlína Sivická
Křivánková Radka
Křivánková Radka
Milan Štefanov
Milan Štefanov
Milan Štefanov
Choutka Michal
Fridrichová Klára
Pavel Sosík Florian
Pavel Sosík Florian
Linda a Milan Vobořilovi
Pavlína Sivická

500 Kč
500 Kč
4 000 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč
10 000 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč
500 Kč
1 000 Kč
800 Kč
500 Kč
6 000 Kč
300 Kč
300 Kč
2 000 Kč
301 Kč
1 500 Kč
400 Kč
500 Kč
500 Kč
1 000 Kč
8 000 Kč
2 500 Kč
1 000 Kč
510 Kč
300 Kč
300 Kč
301 Kč
400 Kč

Sponzorství
Sponzorství
Adopce
Adopce
Adopce
Sponzorství
Adopce
Sponzorství
Sponzorství
Sponzorství
Sponzorství
Adopce
Adopce
Sponzorství
Sponzorství
Adopce
Adopce
Adopce
Adopce
Adopce
Sponzorství
Sponzorství
Adopce
Adopce
Adopce
Adopce
Adopce
Sponzorství
Sponzorství
Sponzorství
Sponzorství
Sponzorství

Křivánková Radka
Křivánková Radka
Komínek Jaroslav
Komínek Jaroslav
Sova Pavel
Sova Pavel
Bulisová Lenka
Tereza Skálová
Pavel Sosík Florian
Pavel Sosík Florian
Linda a Milan Vobořilovi
Milan Štefanov
Mirek a Adam Hlaváčovi
Zoopohyb.cz
Pavlína Sivická
Základní škola Žatec,VI. Třída (Silvie
Svobodová)
Kateřina Schneeweisová
JAMPL-PSV s.r.o.
Lucie Nevečeřalová
Lucie Nevečeřalová
Radka Křivánková
Radka Křivánková
Klára Suchá
Denisa Smržová
Pospíšilová Markéta
Kemrová Lucie
Patócsová Klára
Jana Herzogová
Jana Herzogová
Pionýrská skupina Habartov
Martin Kovář
Čech Petr

500 Kč
500 Kč
4 000 Kč
500 Kč
4 000 Kč
4 000 Kč
2 500 Kč
1 000 Kč
300 Kč
300 Kč
301 Kč
500 Kč
3 000 Kč
3 150 Kč
400 Kč
1 000 Kč
3 500 Kč
10 000 Kč
500 Kč
3 000 Kč
500 Kč
500 Kč
500 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč
500 Kč
500 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč
800 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč

Adopce
Adopce
Adopce
Adopce
Adopce
Adopce
Adopce
Adopce
Adopce
Adopce
Adopce
Adopce
Sponzorství
Sponzorství
Sponzorství
Adopce
Adopce
Adopce
Adopce
Sponzorství
Adopce
Adopce

Adopce
Sponzorství
Sponzorství
Sponzorství
Sponzorství
Sponzorství
Sponzorství
Adopce
Adopce
Adopce
Adopce
Adopce
Adopce

Štefanov Milan
Štefanov Milan
Farma Malměřice
Farma Malměřice
Farma Malměřice
Farma Malměřice
Pavlíčková Anna
Klokanová Jitka
Chalupová Veronika
Hofman Koleta
Norbert Požárek
Iva Marzová
Pavel Sosík Florian
Pavel Sosík Florian
Veronika Kosinová
Holub Jan
Holub Jan
Holub Jan
Píša Jan, Dominika Mullnerová
Linda a Milan Vobořilovi
Milan Balcar
Waltschew Veronika

Ing. Černá Lepšíková Lucie, Dan Černý
Robin Joshua Nedoma
Milena Hájková
Pavlína Sivická
Jelínková Lenka
Radka Křivánková
Radka Křivánková
Pavla Božkovová
Mgr. Urbanová Irina
Mgr. Urbanová Irina
Mgr. Urbanová Irina
Mgr. Urbanová Irina
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1 000 Kč
2 000 Kč

Rosomák (Gulo gulo)

Fotografie: Jaroslav Zelinka Pavlína Skopová, Roman Dušek, Helena Hubáčková,
Miroslav Brtnický, Michal Karlovský,
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