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ÚVODNÍ SLOVO

Vážení návštěvníci, přátelé a příznivci zooparku,
rok 2015 byl od samého počátku ovlivněn ekonomickým provizoriem vyhlášeným Magistrátem 
města Chomutova. Aktivita zooparku se výrazně přibrzdila. Zajistili jsme běžný provoz i přes 
úsporná opatření. 
Realizovali jsme transporty zvířat pro zlepšení genetické skladby a v rámci výměny zvířat mezi 
ZOO. Realizovali jsme s malým týmem zahradnického oddělení úpravy zeleně v rozsáhlém areálu, 
který nabízí příjemné prostředí pro zvířata i návštěvníky. Ekocentrum po celý rok nabízelo svým 
návštěvníkům řadu akcí a výukových programů. Pro děti se realizovaly denní pobyty v zooparku 
v době prázdnin. V průběhu roku jsme slavili 40 let od založení zooparku a nejvýznamnější akcí 
pořádanou ve spolupráci s Městem Chomutov byl projekt Chomutovské slavnosti a oslava 40. 
výročí založení Podkrušnohorského zooparku Chomutov v areálu Staré Vsi. Společný tým dokázal 
realizoval vynikající a důstojnou oslavu pro veřejnost i pozvané hosty, mezi kterými nechyběl 
zakladatel pan Valter Markel. 
Výraznou podporu poskytla řada sponzorů a adoptivních rodičů finanční i materiálovou formou.
Všem návštěvníkům, kteří do zooparku zavítali a jistě si i v dalších letech najdou chvilku pro 
opakovanou návštěvu chci poděkovat. Vždyť nás během roku navštívilo rekordních 259 252 
návštěvníků. 
Chci poděkovat všem zaměstnancům za odvedenou kvalitní práci v průběhu celého roku a obětavost. 

Bc. Iveta Rabasová 
ředitelka organizace
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NÁVŠTĚVNOST ZOOPARKU V ROCE 2015
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Návštěvnost

V roce 2015 dosáhl zoopark rekordní návštěvnosti 259 252.
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ADOPCE A SPONZORING

V roce 2015 podpořilo chov našich zvířat finančním 
příspěvkem 97 adoptivních rodičů a sponzorů. Jsou 
mezi nimi soukromé osoby, třídy škol a školek nebo 
kolektivy organizací, firem a společností.
Adoptivní rodiče i sponzoři věnovali v roce 2015 na 

chov zvířat celkem 143 084,- Kč. Tato částka byla použita na část nákladů 
na chov a výživu zvířat.
V rámci akce Den adoptivních rodičů proběhlo dne 18. 10. 2015 
pravidelné každoroční setkání spojené s akcí Den stromů a doprovodným 
programem. Téměř tři desítky adoptivních rodičů zasadilo v zooparku 
strom, který bude návštěvníkům připomínat význam dárců. 

Všem adoptivním rodičům a sponzorům patří velké poděkování!!

Nejoblíbenější zvířata pro adopci / sponzoring: 
• sova pálená
• želva bahenní, želva čtyřprstá
• páv korunkatý 
• velbloud dvouhrbý
• kozy – různé druhy

Nejvyšší darované částky:
• jednotlivec – 22.500,-
• škola/školka – 5.000,-
• organizace – 4.000,-
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Ostatní dárci
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MARKETING
Činnost pracovníků oddělení marketingu je setrvalý proces zaměřený na spokojenost 
návštěvníků, prostupující všemi činnostmi zooparku, od zajištění zdrojů, přípravu, propagaci 
až po finální realizaci akcí, navazujících svou náplní na základní poslání zooparku, přiblížit 
život v přírodě návštěvníkovi a získat jej pro spolupráci na její ochraně. 
Úsilí oddělení marketingu bylo, zejména v první polovině roku zaměřeno na akce spojené s 
oslavami čtyřicátého výročí založení zooparku. Tradiční Chomutovské slavnosti, které se v 
tomto roce poprvé konaly na půdě zooparku, ve skanzenu Stará Ves, jenž propůjčil oslavám 

krušnohorský, rustikální ráz, se staly logickým vyvrcholením oslav tohoto významného výročí. V den pořádání 
slavností byl všem zájemcům o návštěvu zooparku umožněn vstup zdarma.  
V loňském roce byla podstatně vylepšena realizace oblíbené akce, komentovaného krmení tuleňů kuželozubých. 
Ozvučení výběhu tuleňů a komentování krmení přímo z pláže za bazénem, v bezprostřední blízkosti zvířat, se setkalo 
s velmi kladnou odezvou přihlížejících návštěvníků. U bazénu tuleňů byla rovněž instalována webkamera, umožňující 
pozorovat v přímém přenosu život těchto zajímavých zvířat. 
Koncem roku bylo přistoupeno k výstavbě přírodní učebny, přímo u výběhu bucharských jelenů, spolufinancované 
Ministerstvem životního prostředí. Kromě učebny v přírodě v podobě vrbové chýše, nového herního prvku pro 

děti, záhonu, krmítek pro ptáky, čmeláky a ježky budou moci především malí 
návštěvníci zooparku při hře s otočnými panely poznat zblízka přírodu a 
biodiverzitu. Kamenné skulptury zase poslouží jako úkryty pro nejrůznější druhy 
hmyzu a plazů.  
Nejen větší pohodlí pro cestující, ale hlavně podstatné zvýšení bezpečnosti pro milovníky populárních jízd Safari 
expresem, přinese nová souprava, zakoupená na sklonku roku 2015. 

Publikační činnost
Zpravodaj Oáza byl i v tomto roce hlavním tištěným informačním prostředkem. Zpravodaj byl rozeslán do 
informačních center v Ústeckém, Karlovarském a Středočeském kraji a do škol v regionu. 

Část nákladu byla vydána v německém jazyce a distribuována do příhraničních informačních center, případně 
použita jako propagační materiál při účasti na mezinárodních veletrzích. 
Byly dokončeny podklady pro tisk celobarevného informačního průvodce po zoo, vydaného ve třech jazykových 
mutacích (ČJ, AJ, NJ).  
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Akce pro veřejnost 

21. 3. Probouzení medvědů hnědých 
Několik stovek návštěvníků si nenechalo ujít první medvědí krmení v jarní sezóně a zajímavý doprovodný program. 

18. 4. Den Země 
Oslava ekologicky motivovaného svátku upozorňujícího na dopady ničení životního prostředí.

25. - 26. 4. Chomutovské slavnosti a 40. výročí založení zooparku
Oslavu 20. výročí Chomutovských slavností a 40. výročí založení Podkrušnohorského zooparku v Chomutově navštívilo asi 
20 000 lidí. Vyvrcholením sobotního večera byl koncert skupiny Sto zvířat, večerní rytířský turnaj na koních a ohňová show.

6. 6. Den dětí
Pohádky, písničky, soutěže a spousta zábavy byla připravena na oslavu Dne dětí. 

7., 8., 14, 15. 8. Pohádkové safari
Cesty do světa kouzelných bytostí, strašidel a duchů tentokrát v novém pojetí, které se setkalo s bouřlivými negativními i 
pozitivními ohlasy od návštěvníků.  

3. 10. Den zvířat
Zajímavosti o zvířatech a ekologii, představení zajímavých odchovů a křtiny narozených mláďat. 

18. 10. Den stromů                                     
Připomněli jsme si společně význam stromů. Zájemci zasadili v areálu na tři desítky nových sazenic. 
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Akce inspirované lidovými tradicemi

6. 1. Jízda Tří králů
Tři králové na koních s malou družinou vyjeli od betléma ve Staré Vsi a vydali se do centra města popřát vedení města a všem 
obyvatelům úspěšný rok 2015. Zároveň vybírali příspěvky do kasičky Tříkrálové sbírky Charity České republiky.

14. 2. Masopust v Zooparku 
Masopustní průvod masek a tradiční česká masopustní veselice s vepřovými hody, muzikou k tanci i poslechu a soutěžemi pro 
děti i dospělé. 

5. 4. Velikonoční neděle
Velikonoční zvyky, pletení pomlázek a malování velikonočních vajíček si vyzkoušeli návštěvníci Velikonoční neděle ve Staré 
Vsi v zooparku. 

5. 12. Mikulášská nadílka 
Interaktivní mikulášská zábava a nadílka pro hodné i zlobivé děti se odehrála v kulisách krušnohorského statku.

29. 11., 6., 13., 20.12. Adventní neděle
Předvánoční atmosféru na Krušnohorském statku ve Staré Vsi si návštěvníci mohli vychutnat každou adventní neděli. Vyráběli 
si adventní věnce, ozdoby na stromeček a zavzpomínali na lidové vánoční tradice. 

Akce realizované ve spolupráci s městem Chomutov

30. 4. Stavění máje a pálení čarodějnic             
Čarodějnice se slétly do Staré Vsi v zooparku tradičně poslední dubnový večer. Ještě před oslavou Filipojakubské noci zdobili účastníci Rodinného zápolení města 
Chomutova na statku májku, která byla poté slavnostně vztyčena a zdobila Starou Ves celý květen. 

                                
31. 10. Strašidelná Zoo
Na podvečerní procházku zooparkem svítily jen lampiony a světýlka z dýní. Ponurý podzimní podvečer rozveselila hudební 
skupina Úlet, cesta pohádkovým lesem a ohňová show. 
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Komerční akce  

20. 6., 28. 6., 24. 7., 19. 9. Zážitkové dny pro soukromé společnosti 
4. 4. Svatba ve skanzenu Stará Ves
27. 5. Mladý záchranář 

Účast na veletrzích
Zoopark se stal součástí prezentace města Chomutov na veletrzích v Česku i zahraničí:
9. - 11.1.  Reisemarkt  Chemnitz 
30. 1. - 1. 2.  Reisemarkt  Drážďany 
19. - 22. 2.  Holiday World Praha 
13. - 14. 3.  Infotour a Cykloturistika Hradec Králové 
24. - 26. 9.  ITEP Plzeň
18.1 - 22.11.  Touristik & Caravaning, Lipsko

Účast na konferencích, odborných komisích a seminářích 2015
20. – 22. 5.   Valná hromada UCSZOO /Unie českých a slovenských zoologických zahrad/, Spišská N. Ves, SK, 
  Bc. Iveta Rabasová, Martina Pelcová, Martin Šopf
1. - 7. 6.  Konference EARAZA /Euroasijská asociace zoologických zahrad a akvárií/, , Košice,SK, Bc. Iveta Rabasová, Miroslav Brtnický
 15. – 19. 9.  Konference EAZA /Evropská asociace zoologických zahrada akvárií/,  Wroclaw, PL, Miroslav Brtnický, Pavel Krásenský

Účast na komisích UCSZOO
11. - 12. 3.  Komise pro jelenovité, ovce a kozy, Chomutov , Brtnický Miroslav
23. - 24. 9  Komise ryb a ploutvonožců, Praha,  Brtnický Miroslav, Stojanov Todor
11. - 12. 11.   Komise chovu ptáků, Lešná, Miroslav Brtnický, Nikola Ziegelschmiedová
3. - 4. 11.   Komise evidence zvířat.,  Kostelec nad Černými Lesy, transporty, Brtnický Miroslav, 
3. - 4. 11.  Komise chovu koňovitých,  Kostelec nad Černými Lesy,  Krásenský Pavel 

Ostatní 
10. - 11.6.  Seminář CITES, Bohuslavice, Brtnický Miroslav, Bc. Iveta Rabasová
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Novinky ve Staré Vsi

Návštěvnický servis:

Vybavení areálu bylo doplněno o další odpadkové koše, tím se zlepšil servis pro návštěvníky ve Staré Vsi.
V infocentru v roubené chalupě bylo vytvořeno posezení pro návštěvníky s možností malého občerstvení.
V okolí statku byl proveden kompletní generální úklid a vytvořeny základy pro nové venkovní expozice a odpočinková místa pro návštěvníky.

Expozice:

Byla zahájena kompletní kontrola stavu vnitřních i venkovních exponátů, jejich opravy a ošetření ochrannými přípravky.
V obytné části statku byly přemístěny exponáty tak, aby byly lépe chráněny před výkyvy povětrnostních vlivů a vlhkem. Nejcennější exponáty byly umístěny na 
chráněná místa, bylo provedeno jejich základní odborné očištění a ošetření ochrannými prostředky. 
Vznikly nové expozice v prostorách obytné světnice a komory za světnicí. Komora za světnicí byla koncipována tak, aby umožnila realizaci tématických výstav 
podle tradic v lidovém roce.
V místnosti za černou kuchyní vznikla kompletní nová expozice přípravny s exponáty vztahujícími se ke zpracování mléka, zeleniny a ovoce.
V následující místnosti byla založena expozice staré školy s vybavením historickými lavicemi a školními pomůckami. Pro vystavení archivních dokumentů 
souvisejících se vzděláváním byly bezúplatně zapůjčeny na základě dlouhodobě smlouvy dřevěné vitríny. Dokončení a slavnostní otevření expozice je časově 
nasměrováno na datum zahájení nové jarní návštěvnické sezóny.
V budově statku byla zahájena kompletní výměna osvětlení a to za typy světel esteticky odpovídající nárokům expozic a zároveň splňující normy a požadavky na 
bezpečnost. Osvětlení je zároveň doplňováno pohybovými čidly.
Byla provedena protiprašná izolace prostoru nad výminkem. Prostor byl zároveň vybaven pro uskladnění drobnějších předmětů. 
V zahradě navazující na statek byla provedena kompletní rekultivace, výsadba nových keřů a květin, zároveň byl založen typ tradiční selské zahrady.
V přízemí roubenky vznikla nová expozice sedlářství.
Půdní prostory roubenky byly prověřeny z pohledu využitelnosti pro výstavbu dalších expozic. Byl 
připraven plán instalace osvětlení, bezpečnostních prvků pro návštěvníky a rozmístění celkem čtyř 
nových expozic. Podle časového rozvrhu by tyto expozice měly být otevřeny před začátkem nové jarní 
sezóny.
Byl kompletně vymalován větrný mlýn a připraven základ pro úpravu expozic. 
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Výchovná a vzdělávací činnost 

Hlavní náplní Ekocentra byly příměstské ekotábory. Jarní, letní i podzimní byly plně 
obsazeny. Vyhledávanou aktivitou byly výukové programy pro školky, školy, seniory a osoby 
se speciální péčí. 
Celkem 51 výukových programů, pořádaných v roce 2015, se zúčastnilo 3494 žáků 
mateřských, základních a středních škol. Zpestření výuky environmentálním programem 

využívají zejména mateřské školy a pedagogové prvního stupně. Největší oblibě mezi žáky 1. stupně a předškoláky se 
i v tomto roce těšil program „Cesta kolem světa“.  Starší žáci se zajímali nejvíce o program „ Příroda v ohrožení“, kde 
se seznámili s ohroženými druhy a úmluvou CITES. 
Školy se také zajímaly o význam zoologických zahrad, reintrodukci a plemenné knihy.

V roce 2015 došlo k zvelebení Ekocentra spolu s živou zahradou, vznikl nový výukový 
prvek týkající se našeho běžného ptactva. Instalace ptačích budek s patrnou variabilitou pro různé druhy.
V Ekocentru vznikla nová přírodní učebna koncipovaná jako ptačí hnízdo, kde se děti účastní aktivit podporujících kreativitu a 
kladný vztah k přírodě. Během roku se děti také účastnily různých workshopů, kde tvořily z přírodních materiálů a sázely stromy 
a keře.
V rámci ekologické výchovy proběhla řada úklidových akcí s dětmi v areálu zooparku.
Do těchto akcí se také zapojil nově vzniklý kroužek mladých přírodovědců s názvem „Země pod lupou“.
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ZOOLOGIE

K 31. 12. 2015 choval zoopark 1193 ks zvířat ve 165 druzích. 13 druhů je zapojeno do programu EEP a 9 druhů bylo vedeno v 
rámci ESB.

Savci
V chovu rysů karpatských (Lynx carpathicus) byl nejvýznamnější událostí postupný odchod mláďat narozených v 
roce 2014. Stalo se tak po domluvě a následné konzultaci se správcem plemenné knihy. Jako první opustil zoo jediný 
sameček, který byl odvezen do Zoo Magdeburg (Německo). V průběhu června a srpna jej následovaly tři samičky. 
První byla přesunuta do Zoo Miskolc (Maďarsko), druhá byla letecky přemístěna do Zoo Newquay (Anglie) a poslední 
samička putovala do Švýcarska do Zoo Marecotte. Od loňského roku jsme drželi chovný pár odděleně, opět jsme je 
spojili až ke konci roku. 

Samice manula (Otocolobus manul) na jaře porodila tři mláďata. Jedno z nich se narodilo mrtvé, o další dvě se velmi 
dobře starala. Celý odchov probíhal velmi dobře, ale obě koťata náhle uhynula ve stáří tří měsíců. Následné výsledky 
pitvy potvrdily úhyn na toxoplasmózu.  Toto onemocnění je velkým problémem v celém evropském chovu těchto 
koček. Více jak tři čtvrtiny všech zvířat v evropských chovech má v těle protilátky na tuto nemoc a je vždy riziko, že se zárodky mohou přenést na potencionální 
potomstvo. V chovu se zkouší různé postupy léčby před případnými porody, preventivní podávání atb., podpora samic před a během laktace, stimulace imunitního 
systému a podobně, ale výsledky nejsou prozatím moc povzbudivé a průkazné. 

Na doporučení koordinátorky  byl v březnu přesunut sameček norka evropského (Mustela lutreola) do Zoo Bojnice (Slovensko).  Následně jsme přijali zcela nový 
pár, který vytvořila samička ze Zoo Tallinn (Estonsko) a sameček ze Zoo Ahtari (Finsko). 
Z důvodu přerušení chovu kolonoků sibiřských (Mustela sibirica) v Zoo Drážďany (Německo) se k nám po téměř čtyřech letech vrátila samička, kterou jsme do 
této zoo darovali v roce 2011. Tato šelmička prakticky zcela vymizela z evropských chovů, je tedy velmi obtížné zajistit příchod dalších zvířat. 

V závěru roku jsme získali dva samce dikobraza srstnatonosého (Hystris indica) ze Zoo Olomouc, kteří obsadili expozici po uhynulém starém samci.

Ve skupině makaků magot (Macaca sylvanus) se narodilo jedno mládě, samička Tereza.

Stále chováme tři tuleně kuželozubé (Halichoerus grypus). Vzhledem k tomu, že celý bazén i přes loňskou sanaci a 
opravu povrchu provozně dosluhuje, a v současné expozici chybí jakékoliv chovatelské zázemí, je nejvyšší čas připravit 
návrh a začít reálně uvažovat o možném termínu výstavby nové expozice. 

Ve stádě jelenů bucharských (Cervus elaphus bactrianus) byla úspěšně odchována tři mláďata. U tohoto velmi málo 
chovaného druhu byl zaznamenán ke konci roku stav 63 ks v osmi EAZA institucích. O pět mláďat se rozrostla i skupina 
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jelenů milu (Elaphurus davidianus). Po čtyřech letech se narodila samička losa evropského (Alces alces). Je to první 
odchované mládě v nově sestavené skupině. 
Ve skupině jelenů evropských (Cervus elaphus) chovaných v areálu Eurosafari se odchovala dvě mláďata.
Stejně jako každý rok se narodilo a odchovalo několik mláďat kozorožce alpského (Capra ibex). Stádo ovcí stepních -  
arkalů (Ovis vignei) se rozrostlo o tři mláďata, dva samce a jednu samičku. V současné době tento zajímavý druh divokých 
ovcí chovají jen čtyři evropské  EAZA instituce. 
Početné stádo muflonů (Ovis musimon), které bylo na podzim posíleno o mladého berana, se rozrostlo o dvacetosm mláďat. 
Ve skupině velbloudů dvouhrbých (Camelus bactrianus) se na jaře narodily a odchovaly dvě samičky. Ke konci roku, ale 
uhynula matka jedné z nich. Do budoucna tedy ještě počítáme s pořízením mladé velbloudice.

V početné skupině chovaných domácích plemen ovcí a koz se narodila mláďata u většiny z nich. 
Za zmínku stojí narozená kůzlata koz walliských (Capra hircus) a karpatských. Odchovaná jehňata ovcí cápových (Ovis aries), Jákobových, vřesových, 
ouessantských.   
Ze Zoo Görlitz (Německo) jsme dovezli mladého kašmírového kozlíka a skupinu ovcí vřesových jsme posílili novým beranem a dvěma jehnicemi od soukromého 
chovatele. 

Dva hřebečkové a klisnička se narodili oslům domácím (Equus asinus).
U pony shetlandských (Equus caballus) jsme z důvodu zhoršeného zdravotního stavu způsobeného stářím utratili 
třicetiletou klisnu.  Nových přírůstků se u poníků dočkáme v příštím roce. Dvě vybrané klisny jsme letos připustili  
plemenným hřebcem ze soukromého chovu.
Na podzim odešla do soukromého chovu dvouletá klisnička plemene český teplokrevník a dovezli jsme devítiletého 
valacha plemene holštýnský kůň. 

Úspěšně se podařilo odchovat dvě mláďata buvola domácího (Bubalus bubalis). Dvě samičky narozené v roce 2014 
jsme darovali do Zoo Ostrava.  Dvě telata se také odchovala ve skupině uherského stepního skotu (Bos taurus). V 
areálu Eurosafari se narodila čtyři mláďata skotského náhorního skotu (Bos taurus). 

Ptáci
Stejně jako v letech předešlých, také v roce 2015 se v chovu ptáků podařilo několik zajímavých odchovů, tentokrát hlavně u 
sov. Poprvé v historii zooparku se podařilo úspěšně odchovat mláďata puštíka vousatého (Strix nebulosa). Svá dvě mláďata 
úspěšně odchoval i pár sovic sněžních (Bubo scandiacus), je to úspěšný odchov po více jak deseti letech. Poprvé se také 
podařilo úspěšně odchovat mládě sýce rousného (Aegolius funereus), které na podzim našlo nový domov v Zoo Plock 
(Polsko). Celkem osm mláďat odchovaly dva páry sýčků obecných (Athene noctua). Dvě mláďata posílila chov v Zoo 
Ohrada a šest mláďat jsme přesunuli do záchranné stanice Aves u Kladna, kde budou začleněna  do  nových chovných párů 
a vytvoří základ pro reintrodukční program realizovaný ZS Aves. Z dravců se podařilo odchovat dvě mláďata orla stepního 
(Aquila nipalensis). Pár orlosupů bradatých (Gypaetus barbatus) snesl dvě vejce, první bylo neoplozené a ve druhém 



18

uhynulo mládě v poslední třetině inkubace. Stále máme dvě samice orla východního (Haliaeetus pelagicus). Koordinátorka 
chovného programu  doporučila nového samce k naší samici, ze Zoo Tallin. Transport budeme realizovat v příštím roce. 

Skupina pelikánů bílých (Pelecanus onocrotalus) úspěšně odchovala dvě mláďata. Pelikáni kadeřaví (Pelecanus crispus) 
snesli jen neoplozená vejce.  Dvě mláďata odchoval pár bernešek rudokrkých (Branta ruficollis), jednalo se o první odchov 
tohoto druhu v historii zooparku. Rozrostly se také počty ptáků, které chováme v průchozí voliéře. Pět mláďat poprvé 
odchovala skupina kolpíků bílých (Platalea leucorodia). O jedenáct mláďat se také rozrostlo hejno kvakošů nočních 
(Nycticorax nycticorax). O tento druh projevilo zájem hned několik zoo a tak jsme poslali devět kvakošů do Zoo Záhřeb 
(Srbsko) a jeden putoval do Zoo Augsburg (Německo). Na počátku roku jsme ze Zoo Lille (Francie) získali čtyři bernešky 
bělolící (Branta leucopsis), které jsou jedním z nově chovaných druhů.

Jeřábi bělošíjí (Grus vipio) snesli dvě vajíčka, obě mláďata se úspěšně vylíhla, ale během prvního týdne uhynula po napadení predátory. Dvě neoplozená vejce 
jsme měli u páru jeřábů bílých (Grus leucogeranus). Snažíme se také dopárovat osiřelého chovného samce jeřába panenského (Anthropoides virgo). Druhý pár 
tohoto druhu jeřábů snesl dvě vejce, která byla neoplozená. O jedno odchované mládě se rozrostla skupině ibisů skalních (Geronticus eremita). 
Krasky červenozobé (Urocissa erythrorhyncha) přivedly na svět celkem pět mláďat. Tři z nich putovala do Zoo Magdeburg (Německo) a jedno mládě rozšířílo 
chovnou skupinu v Zoo Záhřeb (Srbsko). Celkem tři mláďata se vylíhla a odchovala v expozici alexandrů čínských (Psittacula derbiana). Naopak stále čekáme 
na historicky první odchov alexandrů černohlavých (Psittacula himalayana).

Plazi
Letošní rok lze v úspěšnosti odchovů hodnotit jako průměrný. Na vině byla pravděpodobně mírná zima, kdy vyšší venkovní teploty ovlivnily i teplotu uvnitř 
expozice terárií. Nestabilní a především vysoké teploty, měly za následek nižší pohlavní aktivitu chovaných druhů, která následně negativně ovlivnila počet 
snůšek a porody mláďat. Poměrně vysoký byl i počet neoplozených vajec. Naopak u jedinců, u nichž zazimování při nízkých teplotách není možné, se podařilo 
dosáhnout většího počtu mláďat než v předchozím roce. Jedná se především o úspěšný odchov patnácti mláďat trnorepa skalního (Uromastyx acanthinura).
V chovu želv jsme se odchovali dvě mláďata želv stepních (Testudo horsfieldii), pět mláďat želvy zelenavé (Testudo hermanni) a podařilo se odchovat i jedno 
mládě želvy bahenní (Emis orbicularis).
Úspěšný byl odchov jedenadvaceti mláďat scinka válcovitého (Chalcides ocellatus) a dvou mláďat blavora žlutého (Pseudopus apodus). Z hadů se podařilo 
úspěšně ochovat třináct mláďat užovky amurské (Elaphe schrencki), tři mláďata užovky stromové (Zamenis longissimus) a jedno mládě zmije růžkaté (Vipera 
ammodytes).
I v letošním roce přibyl v expozici nový druh. Jedná se o pár varanů stepních (Varanus exanthematicus).
V rámci stanice pro handicapované živočichy se k nám dostalo i několik druhů plazů, které jejich chovatelé již pravděpodobně 
nechtěli a zanechali je anonymně na některé ze vstupních bran. Jednalo se o jeden ex. želvy vroubené (Testudo marginata), 
osm ex. želvy žlutohnědé (Testudo graeca) a jeden ex. gekona zedního (Tarentola mauritanica).
K nejvýznamnější změně však došlo v zázemí terárií. Nevhodná a dosluhující terária byla nahrazena novou terarijní stěnou 
s chovnými nádržemi. Ty se dají dle potřeby použít i pro chov větších druhů plazů.
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Významné příchody zvířat Významné odchody zvířat

Nově chované druhy
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Narozená mláďata
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Seznam druhů chovaných k 31.12.2015 v Podkrušnohorském zooparku Chomutov dle Přílohy III vyhlášky č. 395/1992 Sb.

M - samec, F - samice, U - neznámé pohlaví
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Bezobratlí

Ryby
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Obojživelníci

Plazi
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Ptáci
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Savci
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Celkový stav zvířat k 31. 12. 2015
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STANICE PRO HANDICAPOVANÉ ŽIVOČICHY
V roce 2015 přijímala stanice zvířata ze spádových oblastí 
Chomutovsko, Kadaňsko a Podbořansko. Přijímána však byla i zvířata 
z jiných spádových oblastí (Žatecko, Mostecko, Lounsko, Teplicko, 
Ústecko, Karlovarsko). Jednalo se většinou o případy, kdy nás lidé 
kontaktovali a po dohodě k nám zvíře donesli. Po jednání se záchrannou 
stanicí Falco, jsme rozšířili naši spádovou oblast o území města Most, 
kam jsme provedli několik výjezdů a to i do nejbližšího okolí města. 
Nová stanice byla otevřena v srpnu za účasti hostů z ČIŽP, MŽP, ČSOP 
a zástupců jednotlivých stanic. Oficiální rozšíření o oblast města Most 
se bude řešit až po tom co bude stanice v ostrém provozu. 

Veterinární péči ve stanici zajišťuje smluvní veterinář. Po příjmu, je 
kontaktován pověřený pracovník zoologie, který spolu s veterinářem 
provede kontrolu zdravotního stavu zvířete, jeho případné ošetření a 
pokud je třeba zajistí umístění zvířete ve stanici. O každém příjmu je 
veden písemný záznam opatřený pořadovým číslem. Tyto záznamy 
jsou uloženy na oddělení zoologie. Záznam o příjmu obsahuje údaje 
o nálezci, místě a době nálezu a o zdravotním stavu zvířete. Veškerá 
přijatá zvířata jsou evidována v databázi, kterou poskytl ČSOP a také 
v evidenci zvířat, kterou si vede Podkrušnohorský zoopark Chomutov.

Od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 bylo do stanice přijato celkem 343 zvířat 
v 60, resp. 71 druzích. Do stanice se dostalo také celkem 11 druhů 

Název a sídlo stanice
Podkrušnohorský zoopark Chomutov
Přemyslova 259
43001 Chomutov
tel.: +420 474 624 412, +420 602 459 526
www.zoopark.cz
Zodpovědná osoba: Bc. Iveta Rabasová, č.o. CZ H-00061 
Kontaktní osoba: Pavel Krásenský, krasensky@zoopark.cz 

doma chovaných zvířat. Jednalo se většinou o suchozemské želvy, které 
majitelé pravděpodobně již nechtěli chovat. 
Želvy se ve většině případů objevily v ranních hodinách na jedné z našich 
pokladen, a to bez udání důvodu a možnosti zjistit majitele. 
V roce 2015 bylo přijato do stanice nejvíce jedinců v historii, avšak stejně 
jako v předešlých letech byli nejčastěji přijímáni ježci (47 ex.), poštolky 
(43 ex.), netopýři (33) a rorýsové (22). Jarní měsíce byly velmi krušné, 
protože se k nám dostávalo poměrně velké množství mláďat, které lidé 
ve většině případů zcela zbytečně odchytli. Jednalo se nejčastěji o straky, 
sýkorky nebo rorýse. V druhé polovině roku se k nám dostávala nejčastěji 
zbytečně odchycená mláďata ježků. Celkem bylo do stanice přijato 116 
mláďat, z nichž většina byla vypuštěna zpět do volné přírody.

Podobně jako v předešlých letech jsme do stanice přijali živočichy, kteří 
jsou zařazeni mezi ohrožené druhy naší fauny. Jednalo se o kriticky 
ohroženou zmiji obecnou, silně ohroženou bekasinu otavní, kalouse 
pustovku, krahujce obecného, ledňáčka říčního, lindušku lesní, veverku 
obecnou a ohroženého jestřába lesního, plcha velkého a několik druhů 
netopýrů. 
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Volně žijící zvířata
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Zvířata chovaná v zajetí - odložená

Celkem všech zvířat - 343

V průběhu roku byli někteří handicapovaní živočichové (poštolka obecná, káně lesní) použiti 
k ekologické výchově v rámci ekotábora a také v rámci jednotlivých výukových programů, které 
ekologické centrum při Podkrušnohorském zooparku Chomutov pořádá. 

Záchranná stanice má na webu Podkrušnohorského zooparku vlastní stránku, kterou v roce 2015 
navštívilo více než 2880 návštěvníků. Lidé na této stránce najdou informace o provozní době stanice 
a také důležité kontakty. O handicapovaných živočiších jsme také informovali prostřednictvím 
tiskových zpráv, které pravidelně rozesíláme do médií a také v našem časopise Oáza, který je zdarma 
rozdáván návštěvníkům zooparku a je ke stažení v pdf formátu na stránkách zooparku.
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Útulek pro psy

Pracovníci psího útulku se během roku věnovali psům, kteří se ocitli bez 
domova. Po přijetí bylo psům poskytnuto veterinární ošetření, byli zbaveni 
vnějších i vnitřních parazitů, byl jim ošetřen chrup a v případně nutnosti 
byli vykastrováni. Následně byli umístěni do karantény. 
Pokračoval také kastrační program koček. Celkem bylo vykastrováno 14 
kocourů a 22 koček. 
Pracovníci útulku zajišťovali také odstraňování mrtvých zvířat na území 
Chomutova, většinou přejetých na silnicích (kočky, psi, srny, kuny, zajíci, 
různí ptáci).
Umisťování psů u nových majitelů a propagaci útulku pomáhala také 
prezentace na akcích v regionu:
15. 8. 2015
Benefiční akce ve Františkánském klášteře v Kadani
 
4. - 5. 9. 2015
Člověk v přírodě v Lounech                                 

4. 10. 2015
Účast na výstavě Voříšek v Kadani - 2. místo v kategorii Malá fenka 
voříšek a 2. místo v kategorii Junior handling.

18. 12. 2015
Den otevřených dveří

Poděkování patří všem přátelům a sponzorům útulku za věcné i finanční 
dary. 

Přírůstky a úbytky psů



40

Konírna

Stejně jako v předchozích letech, i rok 2015 byl na konírně rušný. V jeho 
průběhu se konalo nemálo akcí pořádaných PZOO Chomutov, Jezdeckým 
klubem PZOO Chomutov či městem Chomutov. Stejně tak se koně v 
majetku PZOO vydávali za sportovními a chovatelskými událostmi mimo 
domovskou stáj.

Jízda Tří králů
První akcí roku bývá tradiční Tříkrálový 
průvod, při kterém Tři králové se svou 
družinou jedou na koních trasu ze Skanzenu 
Stará Ves, kde se pokloní Ježíškovi, na 
chomutovské náměstí až k radnici. Průvod je 
spojen s Tříkrálovou sbírkou Charity České 
republiky. 

Masopust
Masopustní průvod se rovněž neobejde bez účasti jezdců, 
koní a poníků, oblečených do různých kostýmů, jak se na 
masopustní veselí sluší a patří. Průvod absolvuje trasu od 
restaurace Tajga na chomutovské náměstí, a pak zpět do 
zooparku, přesněji na Skanzen Stará Ves, kde se pořádá 
veselice.

Parkurové závody
V roce 2015 jezdci z Jezdeckého klubu PZOO Chomutov startovali na 
několika parkurových závodech. 11. dubna zavítali do Židovic, kde 
startovala Tereza Sochorová na zkušené klisně Erki Nool. 
Stejná dvojice se účastnila závodů i o měsíc později, 23. května, na 
mosteckém Hipodromu. Při obou akcích, při nichž dvojice absolvovala 
soutěže do 100 cm, se umísťovala kolem 10. místa startovního pole. Pro 
jezdkyni to byl první rok, kdy závodila v oficiálních skokových soutěžích.
Několikrát se jezdci pony oddílu účastnili jezdeckých her na Hipodromu v 

Mostě, kde startovali v jízdě zručnosti i skokových soutěžích. Do Mostu se 
vypravili i jezdci na velkých koních, Bára Majáková na Lee, Tereza Černá 
na Verdim.
O týden později klisna Erki Nool dovedla k úspěšnému složení zkoušky 
základního výcviku jezdce dvě členky JK PZOO. Zkoušky se konaly v 
Úpořinách nedaleko Teplic. Tereza Černá i Sofie Georgievová si zajistily 
možnost startů na oficiálních závodech, pořádaných Českou jezdeckou 
federací.

Voltižní závody
Také voltižní družstvo sbíralo úspěchy. 11. dubna závodili v areálu 
hřebčína Albertovec, kam s sebou vezli koně Granda Arota. Ve všech 
kategoriích, kterých se účastnili se umístili na předních příčkách. 
Další voltižní závody se konaly v domácím areálu PZOO Chomutov. 
Fjordská klisna Míša zde složila lonžovací zkoušku a rovnou absolvovala 
svůj první start. Své cvičenky pod vedením lonžérky Moniky Panské 
dovedla k obsazení prvních třech příček. Na Grandovi cvičily Natálie 
Albrechtová (junior B, 6. místo), Lenka Nováková (junior A, 5. místo) 
a Kristýna Mojžíšová (senior, 1. místo) pod vedením lonžérky Kláry 
Fartákové. Nově také Grand nesl dvojici (Lenka Nováková, Gabriela 
Ocsenášová), kterou lonžovala Kateřina Dušková a která získala 2. místo.
23. května do Prahy vycestovali tedy již dva voltižní koně z Chomutova, 
Grand a Míša. Voltižní tým závody absolvoval 
ve stejném složení jako domácí závody a 
získal opět velmi pěkné výsledky. Kategorii 
dětí ovládla Julie Sušická na Míše, Monika 
Humlová získala druhé místo a Michaela 
Šádová 4. místo. Natálie Albrechtová se 
vyšplhala na třetí místo a Lenka Nováková 
v juniorech A získala 7. místo. Seniorka 
Kristýna Mojžíšová vybojovala druhé 
místo. Dvojice na Grandovi se tentokrát 
umístila na 3. místě.
První červencový víkend se ve Frenštátě 
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pod Radhoštěm konalo voltižní Mistrovství ČR, kterého se naše cvičenky 
účastnily. Lenka Nováková získala 6. místo v kategorii Junior A, Natálie 
Albrechtová 9. místo v kategorii Junior B a Kristýna Mojžíšová 3. místo v 
kategorii Senior.
V létě se pak celý tým přesunul na týden na soustředění do nedaleké stáje 
v Zelené, a to i s oběma koňmi, aby se připravili na druhou část sezóny.
V září se naše závodnice vypravily na závody do Brna, kam ovšem jely 
bez koní, takže startovaly na vypůjčených koních. I tak však Julie Sušická 
vybojovala vítězství ve své kategorii Děti, Monika Humlová a Michaela 
Šádová získaly 3. a 4. místo. Juniorka (kat. A) Lenka Nováková skončila na 
5. místě a Natálie Albrechtová (junior B) na 9. místě.

Svod klisen ČT
Dne 19. dubna absolvovala tříletá klisna českého teplokrevníka Hannah 
svod klisen v blízkých Svinčicích. Byla předvedena před komisařem v 
zootechnickém postoji, kroku a klusu, změřena a ohodnocena. Ze exteriér 
si odnesla výbornou celkovou známku 8, přičemž nejvyšší známka je 
10. Klisna je z chovu PZOO Chomutov, z matky Hidjra a po úspěšném 
parkurovém hřebci Heartbreak.

Základní zkoušky výkonnosti tříletých klisen
Na konci srpna (26. 8.) čekala klisnu Hannah první velká zkouška, 
výkonností zkouška tříletých klisen. Musela se předvést ve skoku ve 
volnosti i pod sedlem a v drezurní zkoušce. V sedle se svou jezdkyní Terezou 
Bláhovou celou zkoušku i přes menší neposlušnosti úspěšně složila a se 
známkou 7,05 byla zařazena do Plemenné knihy českého teplokrevníka.

Pohádkové safari
Další tradicí je účast jezdkyň z JK PZOO na pohádkovém safari, kde 
vystupují jako princezny na koních a doprovází návštěvníky akce na cestě 
pohádkovým světem.

Tábor
Členové JK PZOO se i se třemi velkými koňmi (fjordi Verdi a Míša, český 
teplokrevník Lea) a několika shetlandskými poníky vydali na týdenní 
tábor do Svatošských skal, kde putovali po stopách Jacka Londona.

Jezdecké hry
První zářijový víkend se v areálu PZOO Chomutov konaly jezdecké hry. V 
různých disciplínách se utkali jak domácí, tak jezdci z okolních stájí. Hry 
byly zakončeny divácky velmi atraktivní soutěží ve skoku mohutnosti, 
kde nejvyšší překonaná překážka měřila 145 cm.

Hubertova jízda
Není lepší zakončení jezdecké sezóny, než Hubertova jízda. Domácí 
Hubertova jízda byla rozdělena na delší a kratší trasu, které účastníci 
absolvovali podle své zdatnosti. Po vyjížďce do okolí proběhlo zpět v 
areálu závěrečné Halali, neboli hon na lišku. Dříve lovené živé lišky dnes 
nahradili jezdci s liščím ocasem připnutým na rameni, kteří jezdí v čele 
lotu a vybírají trasu. Ostatní jezdci pod vedením Mastera se ji snaží ulovit. 
Nakonec byla liška úspěšně chycena a jezdecká sezóna roku 2015 byla 
zdárně ukončena.

Jezdecký oddíl se účastnil rovněž dvou dalších Hubertových jízd, a to v 
Suchdole a v Březně. Na Suchdol, kde se konal Hubert pro pony jezdce, 
zavítali čtyři shetlandští poníci se svými jezdci. Hubertovu jízdu v Březně 
absolvovaly dvě členky na fjordských koních, Martina Pánková s Verdim 
a Linda Lavičková s Míšou.

Stavy koní
V roce 2015 se nenarodilo žádné hříbě. Pro zdravotní potíže způsobené 
vysokým věkem byla utracena třicetiletá klisna Shetlandského pony Elka. 
Pro voltižní družstvo byl na podzim pořízen nový kůň, holštýnský valach 
Clausewitz. Naopak dvouletá klisna Hermiona byla prodána soukromé 
majitelce. Na konci roku tedy bylo na konírně (včetně statku) 25 koní v 
majetku PZOO a 17 koní soukromých majitelů.
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TECHNICKÉ ODDĚLENÍ

Pracovníci technického oddělení zajištovali po celý rok rozsáhlý servis pro ostatní oddělení ZOO:
Průběžně byla prováděna sklizeň zeleného krmení a výroba sena - z části na plochách v areálu ZOO z části na plochách soukromých 
majitelů v lokalitě Bezručovo údolí a v okolí hotelu Partyzán.

Podle potřeby byly sekány výběhy a volně přístupné plochy v celém areálu ZOO.
V průběhu celého roku probíhalo vláčení, mulčování a sekání nedopasků v koňských výbězích, v areálu Staré Vsi a v Eurosafari.
Celoročně byl zajišťován okus pro zvířata – z areálu ZOO a v blízkém okolí, v rámci prořezávek porostu, pod elektrorozvody a od soukromých osob.
Průběžně bylo prováděno štěpkování větví a následné využití štěpky ve výbězích zvířat, pod dětskými atrakcemi a při zahradnických úpravách.
Během zimního období byla dle potřeby prováděna zimní údržba komunikací, odhrnování sněhu a následný inertní posyp.
Pracovníci provozu se rovněž významnou měrou podíleli na sběru jedlých kaštanů, sklizni hroznového vína a jablek v areálu ZOO.
Zrušením skladu oddělení marketingu ve správní budově ZOO vznikly prostory pro vybudování nové šatny pracovníků oddělení zoologie.
V kanceláři oddělení marketingu byly položeny nové podlahové krytiny a instalací vestavěné skříně po celé délce místnosti vznikly objemné úložné 
prostory, které nahradily nevyhovující sklad v přízemí správní budovy.
Instalací bezpečnostních záznamových kamer ke vstupním pokladnám byla podstatně zvýšena ochrana vozidel, odstavených na přilehlých parkovištích 
ZOO.
Nemalou měrou se pracovníci provozu podíleli na vybudování nové venkovní učebny u výběhu bucharských jelenů.
Pracovníci provozu se výrazně podíleli na několik dní trvající likvidaci následků požáru skladu sena, ke kterému došlo 8. listopadu.
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Spotřeba pohonných hmot Náklady na údržbu

Vozový park

V tomto roce byl pořízen nový pojízdný zametací stroj, jehož nákupem byla zefektivněna a usnadněna údržba 
komunikací v areálu ZOO.
Místo zastaralé soupravy Safari expres byla pořízena souprava nová, odpovídající zvýšeným požadavkům na 
komfort a bezpečnost návštěvníků.
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EKONOMIE

K 31. 12. 2015 vykázal zoopark kladný hospodářský výsledek 3 tis. Kč. 
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Vlastní příjmy při zapojení fondů 16 418 tis. Kč:
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Vlastní příjmy při zapojení fondů 16 418 tis. Kč:
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Porovnání soběstačnosti v letech 2010 - 2015
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Investice
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PRACOVNÍCI A SPOLUPRACOVNÍCI ZOOPARKU

Zaměstnanci a spolupracovníci zooparku k 
31.12.2015: 74 osob v hlavním pracovním 
poměru.
V průběhu roku nastoupilo 42 osob, z toho 36 na 
dotovanou pracovní pozici. 27 osob ukončilo svůj 

pracovní poměr, z toho 16 ve zkušební době z dotovaných pracovních 
míst a 3 lidé odešli do starobního důchodu. Vysoký pohyb zaměstnanců je 
způsoben vytvářením dotovaných pracovních míst pro sezónní a pomocné 
práce. Tito zaměstnanci nám pomáhají zabezpečit bezproblémový provoz 
zejména v průběhu hlavní sezóny. 

Vedení organizace:
Bc. Iveta Rabasová, ředitelka
Bc. Barbora Jirásková, vedoucí ekonomie, zástupkyně ředitelky
Miroslav Brtnický, vedoucí zoologie
Martina Pelcová, vedoucí marketingu, tisková mluvčí
Tomáš Gibas, vedoucí technického oddělení

Organizační struktura:
Útvar ředitelky:
4 vedoucí oddělení; asistentka

Zoologie:
24 chovatelů; 1 pracovník obchodu a evidence zvířat;
středisko konírna:  1 vedoucí stáje; 4 chovatelé 

Ekonomie:
1 finanční účetní; 1 účetní/pokladní; 3 pokladní/prodavačky; 1 technik 
BOZP; sezónní pokladní

Marketing:
2 pracovníci propagace; 1 pracovník střediska ekologické výchovy; 2 
průvodci; sezónní průvodci

Technické oddělení:
středisko provoz: 1 technik provozu/zásobovač; 2 elektrikáři; 2 údržbáři; 2 
zedníci; 9x dělník; 3x uklízečka
středisko doprava: 1 technik provozu/řidič; 2 řidiči; 2 řidiči/opraváři
středisko zahradníci: 1 hlavní zahradník; 2 zahradnice

Dozorčí rada: 
MUDr. Marian Bystroň, předseda; 
Ing. Lenka Bartošová, členka; 
Stanislav Mandát, člen

Externí spolupráce:
MVDr. Vladimíra Habětínová; veterinární služby
MVDr. Marek Halounek; provozování Útulku pro psy
(jmenovitý stav k 31.12.2015)

Útvar ředitelky:
Miroslav Brtnický, Lenka Faltejsková, Tomáš Gibas, Bc. Barbora Jirásková, 
Martina Pelcová, Bc. Iveta Rabasová
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Zoologie:
• Martina Eichlerová
• Klára Fartáková
• Alena Fričová
• Petra Fuksová
• Daniel Havel
• Petr Hora
• Marcela Horáčková
• Michaela Hrabáčová

• Jitka Jindrová
• Petra Jindřichová
• Pavel Krásenský
• Alena Kubová
• Anna Lajtnerová
• Hana Palubjaková
• Martin Pechát
• Blanka Peterková

• Klára Rabasová
• Markéta Sičáková
• Kristýna Spoustová
• Todor Stojanov
• Hana Švajcr
• Věra Tajšlová
• Kateřina Toušová
• Libor Vašíček

• Alena Voborníková
• Lukáš Vosmík
• Petra Zálešáková
• Jaroslav Zelinka
• Nikola Ziegelschmiedová
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Ekonomie:
• Ekaterina Gaydoshikova
• Milena Marešová
• Ivana Procházková
• Hana Ulrychová
• Jarmila Vrbová
• Marcela Zosiková
• Zdeňka Zoubková

Marketing:
• Václav Brožka
• František Kremer
• Bronislav Pícka
• Ing. Martin Šopf
• JUDr. Mgr. Hana Zvalová
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Technické oddělení:
• Miroslav Badi
• Luboš Čeloud
• Pavla Dufalová
• Lukáš Halaš
• Lubomír Hami
• Petr Holub
• Lenka Horáčková
• Dalibor Houška
• Iveta Hyrmannová
• Tomáš Jůdl
• Regina Kalabusová

• Michal Karlovský
• Robert Karlovský
• Roman Kima
• Martin Kondáš
• Miroslav Koubek
• Ladislav Lakatoš
• Miroslav Lím
• Vít Nohýnek
• Karel Pařížský
• Martin Pavlíček
• Stanislav Pešek

• Kateřina Procházková
• Richard Ridzoň
• Václav Rouč
• Zdeněk Schneedorfer
• Valerie Siposová
• Radek Vašíček
• František Vostrý
• Vladimír Zvala
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ÚDAJE O ZOOPARKU

Podkrušnohorský zoopark Chomutov, příspěvková organizace

Statutární zástupce: 
  Bc. Iveta Rabasová 
Adresa: Podkrušnohorský zoopark Chomutov, p. o.
  Přemyslova 259 
  43001 - Chomutov, CZ 
Tel.:  +420 474 629 917 
Fax:  +420 474 624 412 
E-mail: zoopark@zoopark.cz,        
Web:  www.zoopark.cz 

Rozloha v ha : 112 
Počet zvířat : 165 druhů/ 1193 jedinců 
Počet Evropských chovných programů (EEP): 13 druhů/ 58 jedinců
Počet Evropských plemenných knih (ESB): 9 druhů/ 39 jedinců
Členství v odborných organizacích: 
UCSZOO - Unie českých a slovenských zoologických zahrad 
WAZA - Světová asociace zoologických zahrad a akvárií 
EAZA - Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií 
EARAZA - Euroasijská regionální asociace zoologických zahrad a akvárií
Spolek chovatelů zubra evropského
ASCHK - Asociace svazů chovatelů koní ČR
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PODĚKOVÁNÍ

Statutární město Chomutov
Ústecký kraj

Adoptivní rodiče a sponzoři

Firmy a jednotlivci:
• Členové Jezdeckého klubu PZOO Chomutov
• Globus Chomutov
• Hasičský záchranný sbor Chomutov
• Lesy České republiky, s.p. lesní správa Klášterec nad Ohří
• Městské lesy Chomutov
• OV KSČM Chomutov
• Pila Chomutov s.r.o
• PRO Chomutov
• Skupina ČEZ
• Účinkující na akci Pohádkové safari

 

Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří významně pomohli svou prací.
Poděkování patří i lidem a organizacím, kteří pomáhají chomutovskému
Psímu útulku věcnými a finančními dary, sbírkami a venčením psů.


