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ÚVODNÍ SLOVO

Vážení příznivci a podporovatelé,
rok 2016 byl ve znamení výrazných 
organizačních a personálních změn. 
Organizace se v květnu rozhodnutím 
zastupitelstva města rozrostla o středisko 
– Kamencové jezero. Ve velmi krátkém čase 
jsme se museli vypořádat s personálními 
i organizačními změnami pro zajištění 
provozu kempu a areálu koupaliště společně 
se soukromým vlastníkem.
Areál zooparku zaznamenal řadu vylepšení, 
hlavně v servisu pro návštěvníky, která byla 
dosažena realizací převážně vlastními silami. 
Došlo ke změně v řízení provozního oddělení, 
které nastartovalo řadu oprav budov i 
vybavení areálu. Dalším pozitivním krokem 
bylo čerpání  Fondu oprav města Chomutova, 
díky kterému se podařilo částečně opravit 
fasádu správní budovy, vyměnit okna 
technických budov, konírny a psího útulku. V 
nastaveném trendu oprav budeme pokračovat 
i do dalších let. 

Připravilo se několik investičních projektů, na 
které budeme hledat finanční zdroje. Získání 
investičních zdrojů je pro další vývoj areálu 
klíčové. Řada současných staveb je již za 
hranicí morálního i technického opotřebení.
Věřím, že společně se nám podaří utvářet 
příjemný a bezpečný volnočasový areál 
zooparku i Kamencového jezera.

S úctou 
Bc. Iveta Rabasová
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NÁVŠTĚVNOST ZOOPARKU V ROCE 2016
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Návštěvnost

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Sloupec1 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
LEDEN 3 298 3 857 4 223 2 849 3 848 3 751 2 207 3 097 4 496
ÚNOR 9 689 9 823 13 599 6 393 7 754 9 212 6 066 6 574 17 913
BŘEZEN 22 758 23 131 34 825 14 376 28 197 25 289 15 842 15 651 28 787
DUBEN 40 046 78 361 60 691 31 750 49 199 58 134 45 331 54 018 46 018
KVĚTEN 68 917 108 399 86 205 54 472 77 946 87 932 69 931 88 448 81 544
ČERVEN 96 447 142 463 116 518 88 216 107 668 119 678 102 956 117 064 113 473
ČERVENEC 141 293 180 959 155 777 130 091 143 855 158 506 137 189 153 363 145 343
SRPEN 183 870 216 824 199 974 169 635 184 310 195 863 174 952 196 461 183 825
ZÁŘÍ 201 097 232 393 213 675 183 873 203 336 217 811 192 736 217 066 198 351
ŘÍJEN 215 190 246 505 226 899 198 975 213 489 231 834 208 031 228 125 211 531
LISTOPAD 219 532 253 318 234 642 204 511 218 039 238 273 214 758 235 638 219 019
PROSINEC 224 310 259 252 240 117 209 755 220 841 242 171 216 396 239 483 223 792
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Jméno adoptivního rodiče: Adoptované zvíře:
Pavel Zajíc puštík obecný
Eva Halmiová koza domácí, blavor žlutý
Bioptická a cytologická laboratoř s.r.o. sup bělohlavý
(v zastoupení: MUDr. Miroslav Šulc)
Sára Mózsiová čížek lesní
Klára Mózsiová páv korunkatý
Klára Bystroňová velbloud dvouhrbý
Ondřej Bystroň jezevec lesní
Jaroslav Komínek panda červená
PaedDr. Václav Homolka panda červená
Ing. Ladislav Drlý panda červená
Jiří Smetana koza domácí
Markéta a Tomáš Kubelíkovi makak magot

ADOPCE A SPONZORING

V roce 2016 podpořilo chov našich zvířat finančním 
příspěvkem více než 93 adoptivních rodičů a 
sponzorů. Jsou mezi nimi soukromé osoby, třídy 
základních i mateřských škol nebo kolektivy 
organizací, firem a společností.

Adoptivní rodiče i sponzoři věnovali v roce 2016 na chov zvířat celkem 
211 772,- Kč. Tato částka byla použita na část nákladů na chov a výživu 
zvířat.
 V rámci akce Den adoptivních rodičů proběhlo dne 15. 10. 2016 
pravidelné každoroční setkání spojené s doprovodným programem, 
kterého se zúčastnilo 70 adoptivních rodičů a sponzorů. 

Všem adoptivním rodičům a sponzorům patří velké poděkování!!

Nejoblíbenější zvířata pro adopci / sponzoring: 
• panda červená
• kuňka východní
• sova pálená
• páv korunkatý
• želvy

Nejvyšší darované částky:
• jednotlivec - 10 000 Kč
• základní škola/mateřská škola - 6 000 Kč
• společnost - 30 000 Kč
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Jméno adoptivního rodiče: Adoptované zvíře:
Veronika Losová páv korunkatý
Jan Hartman blavor žlutý
Eliška a Kamila Tesařovy sova pálená
JUDr. Zbyněk Fibich bobr evropský
Dana Irlbeková páv korunkatý
MŠ Spořice pony shetlandský
ŠD, ZŠ Školní Chomutov sova pálená
Toyoda Gosei Czech, s.r.o. jeřáb mandžuský
Veronika Palmová pony shetlandský
Ing. Jan Řehák orel východní
Bruno Fischer kachnička mandarinská
Aneta Břízová sýček obecný
Radek Požga kachnička mandarinská
Ekonvert s.r.o. kormorán velký, varan stepní
Petrásek Milan a Karolína Khůnová osel domácí
Nikola Tokarová kuňka východní
Jan Dorazil puštík obecný
Děti ZUŠ Rakovník 3 želvy zelenavé
Michael Hale páv korunkatý
Marie Hellerová páv korunkatý
ŠD, ZŠ Písečná Chomutov kuňka východní, sova pálená
Hana Tomsová kaloň egyptský
Natálka a Lukáš Jirákovi burunduk páskovaný
REISSWOLF vlk eurasijský
Vilém Veverka kuňka východní
Emma Černá kuňka východní
Děti a rodiče MŠ Pohádka Jirkov králík domácí
Stephan Sas takin indický
2.C + Mgr. Martina Marková agama hardún, burunduk páskovaný
Jana Vaňhová mýval severní
ing. Daniel Černý charza žlutohrdlá, kuňka východní
Terezie Koubková a Patrik Januš poletuška slovanská
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Jméno adoptivního rodiče: Adoptované zvíře:
BK Sluneta Ústí nad Labem – dívky U17 jelen evropský
Klárka Ondráčková želva zelenavá
Marek Ondráček trnorep africký
Zdenka Krkošková charza žlutohrdlá
Lukáš Drda želva stepní
Milan Zelenka a Petra Sladká trnorep africký
Agáta a Kryštof Hirjákovi želva bahenní
Irena Pikalová koza kamerunská, koza karpatská
9.A a Mgr. Ilona Fenclová, ZŠ Most, Okružní páv korunkatý
Tomáš, Michaela a Sára Kindlovi velbloud dvouhrbý
ZŠ a MŠ 17.listopadu Chomutov:
1. stupeň koza domácí
2. stupeň poletuška slovanská
Žáci speciálních tříd ještěrka perlová
Školní družina páv korunkatý
Daniel Gaier králík domácí
MŠ Habartov čížek lesní
Třída OA2 – Obchodní akademie sova pálená
Naďa Ivanková kraska červenozobá
Marie Bičišťová želva stepní Zuzanka
Anežka a Ondra Fričovi, Nikola Suttnerová, užovka stromová
Natálie a Dominik Turčákovi, Nikolas Frič, 
Lucie Slutáková, Sebastián Míča
Školní družina a ZŠ Konečná KV makak magot
Střední zdravotnická škola Chomutov: 
Žáci ZA1. a Mgr. A. Kurucová poletuška slovanská
Žáci SC1. a Ing. Š. Nováková Maříková burunduk páskovaný    
Žáci SC2. a Mgr. H. Karasová želva zelenavá
Žáci SC3. (P. Bartošová, A. Crkoňová, kuňka východní
K. Polanská, A. Korová, M. Vojtková,
J. Rigda, K. Steuterová) a Mgr. J. Razakowská
Kolektiv zaměstnanců SZŠ Chomutov užovka stromová

foto: Den adoptivních rodičů
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Jméno adoptivního rodiče: Adoptované zvíře:
Střední odborná škola stavební kuňka východní
Rodina Pouzarova trnorep africký
Rodina Čížkova čížek lesní
Mgr. Vladimíra Šlencová želva bahenní
Jan a Jakub Klokanovi želva stepní
6.B a Mgr. Kamila Tesařová páv korunkatý
STRIX Chomutov, a.s. puštík obecný
Ing. Lucie Lepšíková a Dan Černý želva bahenní
Stanislav Martinec sova pálená

Jméno sponzora: Sponzorované zvíře:
Lázně Chomutov tuleň kuželozubý
Knopf Jan makak magot
Lázně Chomutov tuleň kuželozubý
Ing. Milan Štefanov velbloud dvouhrbý
Lukáš Nun neurčeno
Eliška Štefanová kůň domácí
NOVÝ SEVER orel skalní
Školní družina a školní klub ZŠ Příkopy panda červená
Jaroslav Komínek panda červená
Národní demokraté Chomutovsko mýval severní
Věra Trejbalová tuleň kuželozubý
Ing. Ladislav Drlý panda červená
PaedDr. Václav Homolka panda červená
Jaroslav Komínek panda červená
irg s.r.o. takin zlatý, takin indický
Spolek přátel při ZŠ Klášterec n. Ohří mýval severní
Jiří Bílek (pro Elišku Lingorovou) vlk eurasijský
Milan Machovec ovce merino
Petr Čech vlk eurasijský
Petr Nepovím (pro Kamilu Pauknerovou) vlk eurasijský
PaedDr. Jan Micka kočka divoká



9

MARKETING
Rok 2016 lze bez nadsázky 
označit za přelomový 
v historii zooparku. 
Připojením areálu 
Kamencového jezera 
vzniklo území o úctyhodné 
výměře, na kterém 

mohou nejen obyvatelé Chomutova realizovat 
své představy o trávení volného času. Komplex 
tvořený zoologickou zahradou, skanzenem a 
přírodním koupalištěm s možností ubytování 
v kempu nepochybně zviditelní Chomutov na 
turistické mapě Česka. I v samotném zooparku 
se podařilo vytvořit mnoho prospěšného, oprava 
správní budovy, zázemí u opičího výběhu, 
nová přírodní učebna a v neposlední řadě i 
úspěšné odchovy vzácných zvířat. I při realizaci 
rozsáhlejších projektů si pracovníci zooparku 

našli čas pro vymýšlení příjemných drobností, 
které naši návštěvníci ocení. Jednou z nich bylo i 
chráněné místo pro pohodové kojení, kde mohou 
maminky ve stínu vrbových větví nakrmit svá 
miminka, skryty před nevítanými pohledy.

Pracovníci oddělení marketingu se i v tomto roce 
usilovně snažili o co nejpestřejší nabídku akcí 
pořádaných v areálu zooparku a o zkvalitňování 
návštěvnického servisu. Jako každoročně 
organizovali akce, spojené s nejrůznějšími svátky 
a významnými dny v kalendáři, akce výchovné a 
vzdělávací. Za vyvrcholení návštěvnické sezóny v 
chomutovském zooparku lze bezesporu označit 
Pohádkové safari, pořádané poslední dva víkendy 
v srpnu. Stará Ves se proměnila v kouzelnou zemi 
plnou bytostí z českých pohádek, obohacenou 
o řadu oblíbených animovaných pohádkových 

postaviček, mezi kterými projížděli rodiče s dětmi 
na vozidlech Safari expresu a Lokálky Amálky.
Pracovníci marketingu se také podíleli na 
ochranářských kampaních, vyhlášených 
mezinárodními organizacemi.  Téma kampaně 
pro roky 2016 - 2017,  “Let it grow” - “Nechme 
je žít a růst” se prolínalo především programem 
pořádaných příměstských ekotáborů. 
Prakticky všechny dny v roce, kdy se děti radovaly 
z volna ve škole, využil zoopark k jejich pořádání. 
Nejkratší jednodenní proběhl o Velikonocích na 
Zelený čtvrtek, nejnáročnějších pak bylo osm 
týdnů v době letních prázdnin, kdy se z ekologicky 
zaměřeného pobytu v zooparku mohlo těšit téměř 
pět set dětí ve dvou paralelních turnusech. Děti 
se zde formou her a soutěží dozvěděly mnoho 
nového nejen o zvířatech chovaných v zooparku, 
ale i o volně žijících druzích.  
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Publikační činnost
Hlavním tištěným informačním prostředkem byl i v 
tomto roce zpravodaj Oáza. Zpravodaj byl distribuován 
do informačních center v Ústeckém, Karlovarském a 
Středočeském kraji a do škol v regionu. Část nákladu 
byla vydána v německém jazyce a rozesílána do 
informačních center v příhraničí, případně použita 
jako propagační materiál.

Akce pro veřejnost 
19. 3.  Probouzení medvědů
Čtveřice medvědů hnědých, Michal, Nero, 
Míša a Nora si po probuzení ze zimního 
spánku pochutnali na dortech, speciálně 
připravených podle medvědích chutí. 
Stovky návštěvníků, kteří přišli medvědům 
pogratulovat k narozeninám, se pobavily 
při tématicky zaměřených soutěžích a 
doprovodném programu.

16. 4.  Den Země
Že je nejen možné, ale do budoucna i 
nezbytné měnit škodlivé návyky lidí ve 
vztahu k přírodě a životnímu prostředí 
si vyzkoušely desítky dětí při plnění 
soutěžních úkolů. Děti se dozvěděly 
mnoho nového o ekologii v praxi a navíc 
získali i pěkné ceny.

30. 4.  Pálení čarodějnic
Děsivě znějící název skrýval dobrou zábavu kolem ohně, opékání špekáčků, 
písničky a veselé soutěže pro děti.

4. 6.  Den dětí se zvířátky
Atletika pro děti, to bylo téma oslav dětského 
svátku, kterých se zúčastnilo na 3000 dětí 
různých věkových kategorií. Součástí oslav 
byly i křtiny mláďat mývalů severních a takinů 
indických.

20. – 29. 6. – Za uhlím zpět k milíři 
Stavba a pálení milíře, cyklus přednášek, čtení, venkovní  pokusy vztahujících 
se k pálení dřevěného uhlí tradiční cestou

12. 13. 19. a 20. 8. Pohádkové safari
Desítky pohádkových postav a postaviček 
z oblíbených dětských seriálů kolem cesty, 
vinoucí se skanzenem vykouzlily slzy i smích 
na stovkách dětských tváří. 

1. – 4. 9. Vítání prvňáčků ve staré škole 
Stará škola, expozice na krušnohorském statku ve skanzenu Stará Ves, 
tvořila důstojnou kulisu pro uvádění nových prvňáčků do stavu školáků. 

10. 9.  Talent má každý
Vyhlášení vítězů multioborové soutěže „Talent má každý“ ve Staré vsi. 
Soutěž byla tématicky zaměřena na skanzen a ZOO.

1. 10.  Den zvířat
Křtiny mláďat pandy červené byly 
hlavním bodem programu oslav svátku 
všech zvířat. Jiskra i Florián, jak mladé 
pandy pokřtili chomutovští hasiči, si 
spolu s více než dvěma tisíci návštěvníky 
sváteční den pořádně užili.
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28. 10. Strašidelná ZOO
Stovky strašidel v průvodu s lampiony 
pochodovalo kolem dětské zoo kde se v 
tento večer vyskytovaly strašidelné bytosti.
Akce inspirované lidovými tradicemi

6. 1.  Jízda Tří králů
Tři králové s malou družinou se vydali ze skanzenu Stará Ves k chomutovské 
radnici. Po cestě vybírali příspěvky do kasičky Tříkrálové sbírky Charity 
České republiky.

1. 3. Masopust
Masopustní veselí za doprovodu veselé 
muziky, okořeněné vepřovými hody ve stodole 
krušnohorského statku.

27. 3. Velikonoce ve Staré Vsi
Do oslav velikonočních svátků se více než v jiných letech zapojily děti, které 
si vyrobily malé morenky, jejich spálením se definitivně rozloučily se zimou. 
Součástí byla výstava kraslic ze všech regionů ČR na větrném mlýně.

4. 12. Mikulášská nadílka
Areál skanzenu Stará Ves vytvořil pohádkovou  kulisu pro Mikuláše, čerty i 
anděly sledované rozzářenýma dětskýma očima.

27. 11. – 18. 12.  Adventní neděle 
Vánoční atmosféra, výroba ozdob a 
adventních věnců, pečení cukroví, dárky 
pro zvířátka, koledy a hlavně spousta 
rozesmátých dětských tvářiček, to je 
předvánoční čas ve Staré Vsi.

ÚČAST NA KONFERENCÍCH, ODBORNÝCH KOMISÍCH A 
SEMINÁŘÍCH:
11. – 13. 5. 2016
Valná hromada UCSZOO /Unie českých a slovenských zoologických 
zahrad/, Zlín
 Účast: Bc. Iveta Rabasová, ředitelka

5. - 9. 9. 2016
Konference EARAZA /Euroasijská asociace zoologických zahrad a 
akvárií/, Dvůr Králové
 Účast: Miroslav Brtnický, zoolog

20. – 24. 9. 2016 
Konference EAZA /Evropská asociace zoologických zahrada 
akvárií/, Belfast, Irsko
 Účast: Jan Mengr, pracovník evidence zvířat

28. 11. 2016
Seminář pro pracovníky v první linii: Komunikace s návštěvníky 
(zaměřeno na handicapované), Národní muzeum Praha
 Účast: Hana Zvalová, pracovnice marketingu
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REALIZOVANÉ VÝSTAVY  
15. 2. – 31. 3. 
Výstava fotografií
fotograf, pedagog a cestovatel Vladimír Polesný 

16. 4. – 31. 5. 
Velikonoční ostrovy
výstava fotografií Ing. Pavla Pavla 

1. 6.  – 30. 6. 
Pruhovaná Indie
Výstava fotografií Vladimíra Čecha a Vladimíra Čecha mladšího. Poutavé 
fotografie z cest Indií.

1. 7. –  31. 7. 
Výstava digitálních ilustrací Petra Boháčka

1. 8. – 30. 8. 
Výstava masožravých rostlin manželů Srbových

10. 9. - 30. 11. 
Výstava ženského historického spodního prádla
Výstava historického ženského prádla v obytné části statku ve skanzenu, 
aneb, co nosili naši předkové pod šaty.

1. 7. 2016 
Pohádkou poznáváme svět
výstupy celoročního projektu  mateřské  školy Abeceda Chomutov, 
interaktivní výstava na větrném mlýně ve skanzenu

1. 10. – 31. 12. 
Pohádkou poznáváme svět
výstava prací děti z MŠ Abeceda Chomutov byla přemístěna do výstavní 
síně v zooparku

10.9.  – 31. 10. 
Výstava kreseb mladé výtvarnice Nely Múčkové v galerii 
větrného mlýna ve Staré Vsi

ÚČAST NA VELETRZÍCH 
23. – 24. 11. 2016 – Veletrh památek/Incheba Praha, 
Výstaviště Praha – Holešovice, účast: Hana Zvalová, pracovnice 
marketingu
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SPOLUPRÁCE  
Město Chomutov
V roce 2016 byla upravena pravidla dotační politiky města. Pracovníci zooparku 
připravili celkem 10 žádostí do pěti různých dotačních titulů. Osm žádostí bylo 
úspěšných. Díky podpoře města Chomutova mohly být realizovány projekty 
zaměřené na environmentální výchovu, regionální historii, komunitní rozvoj a 
kulturu a kreativitu. 

Zoopark byl součástí města na tuzemských i zahraničních veletrzích. 
Přehled veletrhů:
29. – 31. 01. 2016 Drážďany – Reisemesse
18. – 21. 02. 2016 Praha – Holiday World
04. – 06. 03. 2016 Ostrava – Dovolená
11. – 12. 03. 2016 Hradec Králové – Infotour
15. – 17. 09. 2016 Plzeň – ITEP
16. – 20. 11. 2016 Lipsko – T&C

Pracovníci zooparku jako každoročně obohatili program Chomutovských 
slavností o jízdy na koních a jízdy kočárem taženým koňmi městským parkem. 
Zoovláček byl oblíbenou atrakcí během chomutovských vánočních trhů, konec 
roku zpestřili jízdy centrem města kočárem taženým koňmi. 

PROJEKTY
Příroda Handmade
Na konci roku byla dokončena žádost o dotaci ve společném projektu 
Podkrušnohorského zooparku a saského Naturschutzzentra Erzgebirge. Součástí 
projektu budou aktivity vedoucí k ochraně přírody, vzdělávání veřejnosti a s tím 
související tvorba nových expozic.

Partnerská spolupráce 6 zoo  
Tři české a tři saské zoologické zahrady připravují společný projekt, díky 
kterému se blíže provážou a účinněji poukážou na ochranu ohrožených druhů 
zvířat v jednotlivých zoo. Smlouva o spolupráci byla podepsána  9. 11. 2016. 
Partnery projektu se stanou  Zoopark Chomutov, Zoo Ústí nad Labem, Zoo 
Děčín, Zoo Görlitz, Zoo Drážďany a  Zoo Hoyerswerda. Projektová žádost 
bude podána začátkem roku 2017. V tomto roce proběhne i realizace projektu. 

Jeden kraj – tři různé zoo
Tak to je název kampaně, kterou od 22. července spustily severočeské zoologické 
zahrady Chomutov, Ústí nad Labem a Děčín. Hlavní myšlenkou kampaně bylo 
nabídnout návštěvníkům zvýhodněnou vstupenku do všech tří zoo a navíc 
možnost vyhrát vyhlídkový let, pokud se jim podaří navštívit všechny 3 zahrady 
do 31. října 2016. Úkolem návštěvníka bylo navštívit do konce měsíce října 
chomutovský zoopark a ústeckou i děčínskou zoo. Za každou uskutečněnou 
návštěvu dostal návštěvník tematickou magnetku a také razítko na vstupenku. 
Cena zvýhodněné vstupenky do 3 zoo činila 260 Kč pro dospělého a 140 Kč pro 
dítě. Kampaň podpořil Ústecký kraj – Brána do Čech.  
Soutěže

Natoč video v Zooparku a vyhraj zážitek
O letních prázdninách mohli návštěvníci posílat svá vtipná videa natočená v 
zooparku a vyhrát zážitky. 

25. 5. Mladý záchranář
Cílem soutěže organizované HSZ Ústeckého kraje je naučit děti základy první 
pomoci. Akce se každoročně účastní několik desítek školních skupin z regionu. 

KOMERČNÍ SLUŽBY  
Stále oblíbenější jsou u snoubenců svatební obřady a hostiny pořádané ve Staré 
Vsi. V roce 2016 si u větrného mlýna v zooparku řekly své ano čtyři páry. 
Častou aktivitou byly oslavy narozenin pořádané jako zážitkový den v zooparku 
a zážitkové dny pro zaměstnance soukromých společností. 
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EXPOZIČNÍ NOVINKY  
Nová přírodní učebna 
Pracovníci zooparku vybudovali nedaleko expozice jelenů bucharských 
novou přírodní učebnu. Jedná se o originální chýši z vrbových proutků, na 
kterou navazují interaktivní vzdělávací prvky, prolézačka, záhon, krmítko 
pro ptáky a ježky či čmeláčí domeček. Interaktivní prvky jsou určeny pro 
všechny návštěvníky zooparku. Zábavnou formou se během hry seznámí se 
zajímavostmi na téma příroda a biodiverzita. Cílem projektu spolufinancovaného 
Ministerstvem životního prostředí bylo inovovat vzdělávací programy, které 
máme v nabídce ekocentra.

Kojírna
K vybudování místa pro kojící matky, které jim poskytne stín a soukromí 
posloužily opět vrbové proutky, vhodně doplňující přírodní charakter areálu. 

Opice
Jedna z nejoblíbenějších expozic v zooparku prošla v roce 2016 rekonstrukcí. 
Budova s ubikací a zázemím pro jediný evropský druh opic makak magot získala 
zcela nový vzhled v marockém stylu. Kromě nové fasády  byla zrekonstruována 
střecha a vnitřní část expozice.



15

STARÁ VES
Servis pro návštěvníky
Areál byl doplněn o lavičky na návštěvnicky zajímavých místech tak, aby se maximalizoval pozitivní 
prožitek z návštěvy areálu. Největší zájem byl o místa u rybníka a bylinkové spirály.
Vedle větrného mlýna bylo instalováno zastřešené posezení (stůl a lavice).

Expozice
Bylo pokračováno v opravách a ošetření exponátů.
Z depozitáře byly připraveny na využití uschované exponáty. I v tomto případě byly provedeny jejich 
odborné opravy a konzervace.
Proběhly výstavy historického ženského prádla a výstava betlémů. 
Dne 30. 3. 2016 byla slavnostně otevřena expozice staré školy, přičemž expozici otevřela europoslankyně 
Ing. Michaela Šojdrová. Stará škola byla koncipována tak, aby odrážela historický vývoj školství do období 
protektorátu. Tomu byl uzpůsoben i výklad průvodců. 
V půdním prostoru roubenky byla zahájena výstavba expozic umrlčí světnička, lnářství, tkalcovství a 
přadláctví, zimní expozice a cukrářství. 
Mlynářská expozice byla rozšířena o nové exponáty a připravují se další interaktivní prvky. Mlýn byl 
využit jako výstavní síň.
U mlýna byly objeveny tři kusy unikátní břízy ojcovské. Vzhledem k nejvyššímu stupni ohrožení této 
dřeviny byly realizovány kroky k jejímu ošetření a vyproštění z náletových dřevin. 

Projekty a akce
Oslava velikonočních svátků 
byla rozšířena o tradiční průvod 
s Moranou, která byla upálena. 
Děti měly možnost vedle dalších 
obvyklých velikonočních aktivit 
(pletení pomlázek, malování 
kraslic, atd.) vyrobit vlastní 
Moranu. Bylo obnoveno nadělování 
velikonočním zajíčkem tradičním v 
českoněmeckém pohraničí.
Během roku probíhaly řemeslnické 
dny. V tyto dny přítomní řemeslníci 
předávali své vědomosti a zkušenosti 
návštěvníkům, dávali jim možnost 
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vše si vlastnoručně vyzkoušet a své výrobky odnést domů. Děti i dospělí si vyzkušeli například zpracování vlny, 
výrobu krušnohorské hračky a výrobu keramiky. 
V červnu proběhl velký projekt „Za uhlím zpět k milíři“. Vedle stavby milíře a pálení uhlí se veřejnost, studenti a žáci 
druhého stupně základních škol účastnili přednášek a externích pokusů zaměřených na karbonizaci (garant VŠCHT).
V průběhu prázdnin probíhal projekt „Výtvarné dny ve skanzenu“, kdy návštěvníci zkoušeli vždy týden různé 
výtvarné techniky za pomoci profesionálních výtvarníků.
Na začátků září bylo vyhlášeno přivítání prvňáčků ve staré škole. Této akce se zúčastnil velký počet dětí z Ústeckého, 
Libereckého a Karlovarského kraje.

Workshopy pořádané ve skanzenu:

2. 4.  Modrotisk
1. 5.     Jedlé plevele
14. 5.   Jedlé plevele
21. 5.   Jedlé plevele
15. 5.   Od ovečky ke svetru
22. 5.   Od ovečky ke svetru (celkem 3x)
5. a 6. 7. Pracujeme s hlínou (modelování a točení na kruhu),
9. 7.  Krušnohorská hračka – reifentier 
23. 7.  Krušnohorská hračka CEVYK – dřevěné pohyblivé hračky a hračky z plsti 
30. 7.   Krušnohorská hračka – pyramidy, tivoli, dřevěné „dvory“
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Kroužek mladých přírodovědců
Země pod lupou
V roce 2016 mladí přírodovědci vykonali spoustu 
práce při pravidelné volnočasové aktivitě. Scházeli 

se každé úterý v budově ekocentra a většinu času trávili v areálu zooparku, 
kde prováděli pozorování a průzkum. V chladných měsících doplňovali ptačí 
a veverčí krmítka. Objevovali nové souvislosti v přírodních zákonech. V 
průběhu roku se účastnili několika ekologických aktivit a úklidových akcí. 
Členové kroužku mladých přírodovědců pomohli upravit stanoviště kriticky 
ohrožené břízy ojcovské ve skanzenu Stará Ves. Po celý rok se starali o zvířata 
v teráriích ekocentra. 

Ekocentrum
V druhé polovině roku byla zahájena úprava ekocentra. Úprava se týkala 
především venkovního prostoru zahrady ekocentra a příprava projektů 
na obnovu oplocení zahrady a vybudování interaktivních prvků sloužící 
k edukativní činnosti. Ekologické aktivity a výukové programy se nově 
odehrávají také v přírodní učebně v areálu zooparku. Témata výukových prvků 
navazují na témata realizovaných vzdělávacích programů. 

Výukové programy
V průběhu roku se vzdělávacích aktivit v zooparku zúčastnilo celkem 1 432 
dětí mateřských, základnách a středních škol. Ve spolupráci se Zoo Liberec 
byly vytvořeny nové výukové programy pro školy s aktuálními tématy: Prales 
na talíři, Pochybné suvenýry a Příroda v ohrožení. 

Kampaně
Kampaň 2016 - 2017: „Let it grow“ - „Nechme je žít a růst“
Kampaň Let it grow vyhlásili tři největší vědecké společnosti - asociace 
evropských zoologických zahrad a akvárií (EAZA), Mezinárodní botanické 
ochranářské instituce (BGCI) a síť evropských vědeckých center (Escite). 
Kampaň si klade za cíl seznámit širokou veřejnost s problematikou ohrožených 
druhů zvířat a rostlin v našem okolí a udržet ekosystémy našich běžných 
původních  druhů v rovnováze, aby nedocházelo k jejich vymírání. 
Zoopark představil kampaň nejen v rámci edukativních aktivit, ale i během 
ekologicky zaměřených akcí pro veřejnost. 

EKOLOGICKÁ VÝCHOVA

Pololetní ekotábor Jarní ekotábor Zelený čtvrtek Letní ekotábor Strašidelný tábor Celkem
29. 1. 15. - 21. 2. 24. 3. 4. 7. - 26. 8. 26. - 27. 10.

17 účastníků 24 účastníků 25 účastníků 480 účastníků 30 účastníků 576 účastníků

Ekotábory
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ZOOLOGIE
K 31. 12. 2016 choval zoopark 1126 ks zvířat ve 160 druzích, 14 druhů je zapojeno do programů EEP a 9 druhů bylo vedeno v rámci 
ESB. 

Savci
Poprvé v historii zooparku se narodila a následně 
úspěšně odchovala dvě mláďata pandy červené 
(Ailurus fulgens). Byla to i první rodičovská 
zkušenost mladého páru, který jsme sestavili v 
roce 2014. V současné době čekáme na doporučení 
koordinátora chovu, do které evropské instituce 
mladého samce a samici umístí. 

Samice manula (Otocolobus manul) v březnu 
porodila pět mláďat. Od začátku byla koťata životná 
a kočka se o ně pečlivě starala. Celý odchov jsme 
sledovali s určitými obavami, protože hlavně 
onemocnění toxoplazmózou je v celém chovu 
manulů stále velkým rizikem. Vše dobře dopadlo 
a odchovala se všechna narozená mláďata, samec 
a čtyři samice. Po domluvě s koordinátorem, si 
mladého samce ponecháme v Chomutově a v příštím 
roce vytvoří nový pár s přislíbenou samicí ze Zoo 

Novosibirsk. Odchované samice budou umístěny do 
evropských institucí zapojených do EEP programu. 
Během roku uhynuly stářím obě kočky divoké 
(Felis silvestris). V současné době byl jejich chov 
přerušen.
Na konci loňského roku jsme spojili chovný pár 
rysů karpatských (Lynx lynx carpathicus). Samice 
v květnu porodila jedno mládě, které tři dny 
po narození uhynulo na následky poporodních 
komplikací. 
Doposud se nám nepodařilo zajistit příchod samce 
kolonoka sibiřského (Mustela sibirica). Chováme 
jen samici, tento druh je velmi obtížné doplnit 
novými jedinci, protože kolonoci prakticky zcela 
vymizeli z evropských chovů.

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

Chováme tři tuleně kuželozubé (Halichoerus 
grypus). Současná skupina není perspektivní. Samec 
Kašek se narodil v roce 1982 a patří k několika 
málo samcům kuželozubých tuleňů, kteří jsou starší 
třiceti let. Třiadvacetiletá samice Kruope nerodila a 
tato situace se nezmění i vzhledem ke stáří samce. 
I když byla v loňském roce provedena oprava 
a sanace povrchu bazénu, celý areál provozně 
dosluhuje a současné expozice nemá ani žádné 
chovatelské zázemí. 
Je tedy naší snahou v blízké době připravit návrh na 
vybudování expozice nové.
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Jelen bucharský
Ve stádě jelenů bucharských (Cervus yarkandensis bactrianus) byla úspěšně 
odchována čtyři mláďata, dva samci a dvě samice.  Tři mladé laně narozené v 
roce 2015 jsme umístili do Zoo Miskolc. Tato maďarská zoo a zoo v německém 
Kronbergu jsou novými chovateli bucharských jelenů. V evropské plemenné 
knize, kterou vede Zoopark, jsme na konci roku evidovali 70 jedinců ve dvanácti 
institucích.
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O sedm mláďat se rozrostla i skupina jelenů milu 
(Elaphurus davidianus). Ve stádě jelenů evropských 
(Cervus elaphus) chovaných v areálu Eurosafari se 
odchovalo jedno mládě.
Na začátku roku uhynula po vleklých zdravotních 
potížích tříletá samice losa evropského (Alces alces). 
Druhá samice v květnu porodila a odchovala samce, 
pro kterého jsme našli umístění v Zoo Miskolc 
(Maďarsko), kam bude přemístěn v příštím roce.  
V rámci chovatelské spolupráce odešla na podzim 
do Zoo Olomouc (ČR) mladá samice narozená v 
roce 2015. Začátkem jara příštího roku plánujeme 
dovézt mladou samici z mnichovské zoo. 
Skupinu tří samic soba polárního (Rangifer tarandus) 
jsme doplnili o ročního samce z wroclavské zoo 
(Polsko).
Stejně jako v předešlých letech se narodilo a 
odchovalo několik mláďat kozorožce alpského 
(Capra ibex). Stádo ovcí stepních (Ovis vignei) se 
rozrostlo o tři mláďata, dva samce a jednu samičku. 
V současné době tento zajímavý druh divokých 
ovcí kromě nás chovají jen ve čtyřech dalších 
EAZA institucích. 
Početné stádo muflonů (Ovis aries musimon) 
chovaných v areálu Eurosafari, se rozrostlo o více 

jak dvacet mláďat.  
Po roční pauze odchovala samice takina indického 
(Budorcas taxicolor taxicolor) mládě a u nás 
odchovaná, dvouletá samice odjela do anglické zoo 
v Port Lympne.

Zubra evropského (Bison bonasus bonasus) 
chováme ve dvou stádech. Skupina v areálu 
Eurosafari se rozrostla o narozeného býčka. 
Kvůli traumatickému poranění jsme zde museli v 
listopadu utratit dospělou samici. Ve druhé expozici 
zubrů porodila samice mrtvé mládě. V dalších 
měsících se u této zubřice objevily zdravotní potíže, 
kvůli kterým jsme ji na konci roku museli utratit. 
Do budoucna počítáme s doplněním obou skupin o 
nová zvířata.

V početné skupině chovaných domácích plemen 
ovcí a koz se narodila mláďata u většiny z nich. 
Za zmínku stojí narozená kůzlata koz (Capra hircus) 
walliských, karpatských a jehňata ovcí (Ovis aries) 
Jákobových, cápových, vřesových a ouessantských.   

Jedno mládě odchovali buvoli domácí (Bubalus 
bubalis). Přírůstky jsme zaznamenali i u dalších 

plemen domácí skotu (Bos taurus), které chováme. 
Jedno tele se narodilo ve skupině uherského stepního 
skotu a čtyři ve stádě skotského náhorního skotu.  V 
příštím roce dovezeme mladého skotského býčka, 
nahradí starého býka, kterého jsme vzhledem k 
chronickým pohybovým potížím souvisejícím s 
jeho věkem utratili.

O dvě narozená hříbata se rozrostlo stádo pony 
shetlandských (Equus caballus). V této skupině 
jsme v létě ze zdravotních důvodů utratili nejstarší, 
třiatřicetiletou klisnu Olgu. Nových přírůstků u 
oslů domácích (Equus asinus) se dočkáme v příštím 
roce. Letos jsme připustili oslice naším plemenným 
hřebcem. 

Do soukromých chovů jsme přenechali tři shirské 
koně a také klisnu a valacha plemene tarpan a tři 
u nás narozené koně plemene český teplokrevník.

Ptáci
Stejně jako v letech předešlých, také v roce 2016 se v 
chovu ptáků podařilo několik zajímavých odchovů. 
Jedno mládě odchovaly sovice sněžní (Nyctea 
scandiaca) a tři mladé vyvedl pár sýců rousných 
(Aegolius funereus). Celkem šest mláďat odchovaly 
dva páry sýčků obecných (Athene noctua). Část z 
nich se opět zapojí do reintrodukčního programu, 
na kterém spolupracujeme se záchrannou stanicí 
Aves v Brandýsku u Kladna. Přibližně měsíc staré 
a jediné vylíhnuté mládě puštíků vousatých (Strix 
nebulosa) jsme našli uhynulé mimo hnízdní budku.  
Na jaře jsme zrealizovali příchod nového samce 
orla východního (Haliaeetus pelagicus) ze Zoo 
Tallinn (Estonsko) a po aklimatizaci vytvořil nový 
pár s naší samicí. Druhá samice je nabídnuta v 
rámci EEP programu do dalších institucí.
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Pár orlosupů bradatých (Gypaetus barbatus aureus) 
zasedl na začátku ledna na snesené vejce. Bylo 
velmi malé, ale i přesto jsme ho po několika dnech 
odebrali do líhně. Inkubace probíhala normálně, a s 
pomocí chovatele se podařilo vylíhnout živé mládě, 
které ale po týdnu uhynulo na bakteriální infekci. 
Vejce z druhé snůšky bylo ponecháno na hnízdě. 
Bylo oplozené, ale mládě v něm uhynulo v poslední 
třetině inkubace.
Po více jak dvaceti šesti letech chovu v naší zoo 
uhynula samice orla stepního (Aquila nipalensis). 
Osiřelého samce jsme zapůjčili do instituce se 
zaměřením na chov dravců v jižním Rakousku. 

Ve skupině pelikánů bílých (Pelecanus onocrolatus) 
se vylíhla a odchovala dvě mláďata, a poprvé 
odchovali jedno mládě i pelikáni kadeřaví (Pelecanus 
crispus). 
Rozrostly se také počty ptáků, které chováme 
v průchozích voliérách. Jedno mládě odchovali 
kolpíci bílí (Platalea leucorodia)a tři vyvedly 
volavky rusohlavé (Bubulcus ibis). O osm mladých 
se rozrostlo hejno kvakošů nočních (Nycticorax 
nycticorax). Tři z nich jsme předali do Zoo Hluboká 
a dalších deset ptáků jsme poskytli k vypuštění na 
lokalitu v Jižních Čechách, akci organizovala také 
Zoo Hluboká. Poláci malí (Aythya nyroca) odchovali 
sedm a čírky modré (Anas querquedula) tři mláďata.
Jeřábi bělošíjí (Grus vipio) snesli v první snůšce 
dvě vejce, která byla odebrána, abychom mohli 
vejce z druhé snůšky poskytnout do projektu na 
podporu populace jeřábů v Khinganské rezervaci 
na ruském dálném východě. Vejce ze zooparku, ze 
Zoo Olomouc a Zoo Brno, převáželi ve speciálním 
inkubátoru pracovníci brněnské zoo, která program 
koordinuje. Samice snesla ještě jedno vejce ve 
třetí snůšce, které bylo oplozené, a náš chovný pár 

úspěšně odchoval jedno mládě. V současné době je 
situace tohoto druhu v evropských zoo stabilní. 
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 jedno vejce, které bylo neoplozené.
O čtyři odchovaná mláďata se rozrostla skupina ibisů 
skalních (Geronticus eremita), která jsme poslali na 
doporučení EEP koordinátorky během podzimu do 
Zoo Nyíregyházi v Maďarsku.

Zástupci krkavcovitých v našem chovu, krasky 
červenozobé (Urocissa erythrorhyncha) vyvedly 
celkem čtyři mláďata.  Pro příští sezónu počítáme 
s dopárováním liché samice z druhého chovného 
páru.
Jedno mládě bylo odchováno v expozici alexandrů 
čínských (Psittacula derbiana). Historicky první 
odchov se podařil u alexandrů černohlavých 
(Psittacula himalayana). Pár úspěšně odchoval dvě 
mláďata.

Plazi
I v letošním roce se nám dařilo v chovu severoafrických 
ještěrů trnorepů skalních (Uromastyx acanthinura). 
Ze šestnácti snesených vajec se vylíhla všechna 
mláďata, která byla úspěšně odchována.
Velmi pravděpodobně vysoké jarní a následně 
i letní teploty ovlivnily letošní malou, až téměř 
nulovou snůšku u suchozemských želv. Proti 
předchozím rokům jsme neodchovali žádné mládě 
suchozemských želv. Podařilo se odchovat jedno 
mládě želvy bahenní (Emys orbicularis).
Problém jsme měli i s nižší snůškou oplozených 
vajec u blavorů žlutých (Pseudopus apodus), 
způsobenou mimo jiné i zdravotními problémy 

jednoho ze samců. Deset mláďat z inkubované 
snůšky uhynulo těsně před vylíhnutím.
Z vajec od dvou chovných samic užovek amurských 
(Elaphe schrencki) se vylíhlo dvacet dva mláďat. 
Všechna byla odchována. 
Po předchozí úpravě zázemí terária byly letos v 
expozičních prostorách nahrazeny nevyhovující 
přímotopy několika sálavými panely, které umožňují 
lépe a rychleji zajistit odpovídající teplotní podmínky 
v návštěvnické části.
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Významné příchody zvířat

Významné odchody zvířat

Celkový stav zvířat k 31. 12. 2016

Druh Počet Odkud
jeřáb popelavý 1 ZOO Ohrada
orel východní 1 ZOO Tallinn
ovce stepní - arkal 1 Zoo Paříž
sob 1 ZOO Wroclav

Druh Počet Kam
ibis skalní 5 Sóstó Zoo
jelen bucharský 3 Zoo Miskolc
los evropský 1 Zoo Olomouc
ovce stepní - arkal 1 Zoo Parc D´Avergne
pelikán bílý 2 Zoo Avifauna
sovice sněžní 1 Zoo Bratislava
sovice sněžní 1 Zoo Spišská Nová Ves
sovice sněžní 1 Zoo Tábor
takin indický 1 Zoo Port Lymphe
trnorep skalní 15 Zoo Zájezd

1.1.2016 31.12.2016
Druhy Kusy Druhy Kusy

Plazi (Reptilia) 18 147 18 136
Ptáci (Aves) 70 472 69 435
Savci (Mammalia) 66 437 62 428
Obojživelníci (Amphibia) 1 4 1 4
Ryby (Pisces) 6 29 7 21
Bezobratlí (Invertebrata) 4 103 3 102
Celkem (Total) 165 1192 160 1126
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Narozená mláďata

Druh česky Druh latinsky Počet
alexandr černohlavý Psittacula himalayana 3
alexandr čínský Psittacula derbiana 1
čírka modrá Anas querquedula 7
husa tibetská Anser indicus 8
ibis skalní Geronticus eremita 5
jelen bucharský Cervus yarkandensis bactrianus 4
jelen evropský Cervus elaphus 2
jelen milu Elaphurus davidianus 8
jeřáb bělošíjí Grus vipio 1
kolpík bílý Platalea leucorodia 1
koza domácí Capra hircus 2
koza domácí - kamerunská Capra hircus 1
koza domácí - karpatská Capra hircus 1
koza domácí - kašmírská Capra hircus 4
koza domácí - walliská Capra hircus 2
kozorožec alpský Capra ibex 6
kraska červenozobá Urocissa erythrorhyncha 4
kůň domácí - shetlandský pony Equus caballus 2
kvakoš noční Nycticorax nycticorax 8
los evropský Alces alces 1
makak magot Macaca sylvanus 1
manul Otocolobus manul 5
muflon Ovis aries musimon 22
mýval severní Procyon lotor 7
osel domácí Equus asinus 1
ovce domácí - cápová Ovis aries aries 8
ovce domácí - Jákobova Ovis aries aries 1
ovce domácí - merinová Ovis aries aries 4
ovce domácí - ouessantská Ovis aries aries 3

ovce domácí - valašská Ovis aries aries 1
ovce domácí - vřesovištní Ovis aries aries 2
ovce stepní Ovis vignei 2
panda červená Ailurus fulgens 2
pelikán bílý Pelecanus onocrotalus 1
pelikán kadeřavý Pelecanus crispus 1
polák malý Aythya nyroca 7
sovice sněžní Nyctea scandiaca 1
srnec obecný Capreolus capreolus 3
straka modrá Cyanopica cyana 3
sýček obecný Athene noctua 6
takin indický Budorcas taxicolor taxicolor 1
trnorep skalní Uromastyx acanthinura 19
tur domácí - skot skotský náhorní Bos taurus 4
tur domácí - skot stepní uherský Bos taurus 2
užovka amurská Elaphe schrencki 22
volavka rusohlavá Bubulcus ibis 3
zubr evropský Bison bonasus bonasus 1
želva bahenní Emys orbicularis 1
Počet celkem 205

Druh česky Druh latinsky Počet
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Chované druhy zapojené v EEP - 14
4.8.1 ibis skalní Geronticus eremita
1.6.0 jeřáb bělošíjí Grus vipio
1.1.0 jeřáb bílý Grus leucogeranus
1.1.0 jeřáb mandžuský Grus japonensis
2.0.0 kůň Převalského Equus przewalskii
3.5.0 manul Otocolobus manul
1.1.0 norek evropský Mustela lutreola
2.1.0 orel mořský Haliaeetus albicilla
1.1.0 orlosup bradatý Gypaetus barbatus aureus
2.2.0 panda červená Ailurus fulgens
4.5.0 pelikán kadeřavý Pelecanus crispus
1.0.0 pižmoň grónský Ovibos moschatus wardi
0.1.0 rosomák Gulo gulo
3.3.0 zubr evropský Bison bonasus bonasus

Chované druhy vedené v ESB -9
4.7.0 jelen bucharský Cervus yarkandensis bactrianus
7.3.0 makak magot Macaca sylvanus
2.2.0 medvěd hnědý Ursus arctos
1.2.0 orel východní Haliaeetus pelagicus
1.1.0 rys karpatský Lynx lynx carpaticus
1.1.0 sup bělohlavý Gyps fulvus
2.0.0 takin čínský Budorcas taxicolor bedfordi
2.1.0 takin indický Budorcas taxicolor taxicolor
1.2.0 tuleň kuželozubý Halichoerus grypus

Chované druhy v ISB - 8
1.6.0 jeřáb bělošíjí Grus vipio
1.1.0 jeřáb bílý Grus leucogeranus
1.1.0 jeřáb mandžuský Grus japonensis
2.0.0 kůň Převalského Equus przewalskii
3.5.0 manul Otocolobus manul
2.2.0 panda červená Ailurus fulgens
1.0.0 pižmoň grónský Ovibos moschatus wardi
3.3.0 zubr evropský Bison bonasus bonasus
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BEZOBRATLÍ - EVERTEBRATA

RyBy - PISCES

Název
Species

Stav k 1.1.2016 Status Příchod
Arrival

Odchovy 
mláďat
Births

Odchod
Departure

Jiné úbytky Other decrease Úhyn
Death

Stav k 31.12.2016 Status Deponace Loan

hrouzek obecný 0.0.5 0.0.5
Gobio gobio

karas stříbřitý 0.0.2 0.0.2
Carassius gibelio  

lín obecný 0.0.2 0.0.1
Tinca tinca

střevlička východní 0.0.6 0.0.5
Pseudorasbora parva  

ježdík obecný 0.0.7 0.0.1
Gymnocephalus cernuus  

okoun říční 0.0.4 0.0.4
Perca fluviatilis

slunečnice pestrá 0.0.10 0.0.3
Lepomis gibbosus  

Název
Species

Stav k 1.1.2016 Status Příchod
Arrival

Odchovy 
mláďat
Births

Odchod
Departure

Jiné úbytky Other decrease Úhyn
Death

Stav k 31.12.2016 Status Deponace Loan

pokoutník stájový 0.1 0.1
Tegenaria ferruginea  

štír egejský 1 1
Mesobuthus gibbosus  

mravenec 100 100
Myrmica ruginodis  
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Název
Species

Stav k 1.1.2016 Status Příchod
Arrival

Odchovy 
mláďat
Births

Odchod
Departure

Jiné úbytky Other decrease Úhyn
Death

Stav k 31.12.2016 Status Deponace Loan

kuňka východní 0.0.4 0.0.4
Bombina orientalis

OBOjžIVELNÍCI - AMPHIBIA

Název
Species

Stav k 1.1.2016 Status Příchod
Arrival

Odchovy 
mláďat
Births

Odchod
Departure

Jiné úbytky Other decrease Úhyn
Death

Stav k 31.12.2016 Status Deponace Loan

želva bahenní 2.10.9  0.0.1    2.10.10
Emys orbicularis

želva stepní 1.2.6      1.2.6
Testudo horsfieldii kazachstanica

želva vroubená 0.0.1 0.1     0.1.1
Testudo marginata

želva zelenavá 8.7.2 1.0  3.1.1 0.0.1  6.6
Testudo hermanni

želva žlutohnědá 1.0.8      1.0.8
Testudo graeca

agama hardún 2.2.3     1.0 1.2.3
Laudakia stellio stellio  

blavor žlutý 2.1.7     2.0.1 0.1.6
Pseudopus apodus  

ještěrka perlová 1.0.1      1.0.1
Timon lepidus  

scink válcovitý 0.0.38     0.0.1 0.0.37
Chalcides ocellatus  

štíhlovka podkovní 1.1      1.1
Hemorrhois hippocrepis  

trnorep skalní 1.2  0.0.19 0.0.19   1.2
Uromastyx acanthinura  

OBOjžIVELNÍCI - AMPHIBIA
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užovka amurská 1.0.5  0.0.22 0.0.23   1.0.4
Elaphe schrencki  

užovka hladká 1.1.1     0.1 1.0.1
Coronella austriaca

užovka stromová 3.0.3      3.0.3
Zamenis longissimus

užovka žebříčková 0.1      0.1
Rhinechis scalaris  

varan stepní 1.1     0.1 1.0
Varanus exanthematicus  

zmije obecná 0.2.2      0.2.2
Vipera berus

zmije růžkatá 0.0.6      0.0.6
Vipera ammodytes  

Název
Species

Stav k 1.1.2016 Status Příchod
Arrival

Odchovy 
mláďat
Births

Odchod
Departure

Jiné úbytky Other decrease Úhyn
Death

Stav k 31.12.2016 Status Deponace Loan

OBOjžIVELNÍCI - AMPHIBIA

PTÁCI - AVES

Název
Species

Stav k 1.1.2016 Status Příchod
Arrival

Odchovy 
mláďat
Births

Odchod
Departure

Jiné úbytky Other decrease Úhyn
Death

Stav k 31.12.2016 Status Deponace Loan

kormorán velký 8.6      8.6
Phalacrocorax carbo

pelikán bílý 5.6  1.0 2.2  0.1 4.3
Pelecanus onocrotalus

pelikán kadeřavý 3.5  1.0    4.5
Pelecanus crispus

bukač velký 0.1      0.1
Botaurus stellaris

čáp bílý 2.1      2.1
Ciconia ciconia
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ibis skalní 6.9.1  2.2.1 3.2.1  1.1 4.8.1
Geronticus eremita

kolpík bílý 4.7  1.0 2.3  0.1 3.3
Platalea leucorodia

kvakoš noční 5.7.13  0.0.8 0.0.10   5.7.11
Nycticorax nycticorax

volavka rusohlavá 3.2  2.1   1.1 4.2
Bubulcus ibis

plameňák růžový 7.9      7.9
Phoenicopterus roseus

berneška bělolící 1.3      1.3
Branta leucopsis

berneška kanadská 3.3.13    2.3.5 0.0.2 1.0.6
Branta canadensis

berneška rudokrká 2.3     0.1 2.2
Branta ruficollis

čírka modrá 1.1.1  0.0.7 0.0.4   1.1.4
Anas querquedula

hohol severní 1.1      1.1
Bucephala clangula

husa tibetská 3.3.8  0.0.8 0.0.3   3.3.13
Anser indicus

husa velká 9.10      9.10
Anser anser

husice liščí 2.2.1     0.1 2.1.1
Tadorna tadorna

husice rezavá 0.3.1      0.3.1
Tadorna ferruginea

kachna domácí - indický běžec 3.1 0.1     3.2
Anas platyrhynchos f. domestica 

Název
Species

Stav k 1.1.2016 Status Příchod
Arrival

Odchovy 
mláďat
Births

Odchod
Departure

Jiné úbytky Other decrease Úhyn
Death

Stav k 31.12.2016 Status Deponace Loan

PTÁCI - AVES



29

kachnička mandarinská 1.0      1.0
Aix galericulata

morčák bílý 0.1      0.1
Mergus albellus

ostralka štíhlá 1.1      1.1
Anas acuta

polák malý 1.3 1.0 0.0.7 0.1   2.2.7
Aythya nyroca

zrzohlávka rudozobá 0.1.1      0.1.1
Netta rufina

moták pochop 1.2     0.1 1.1
Circus aeruginosus

orel mořský 3.2   0.1  1.0 2.1
Haliaeetus albicilla

orel skalní 1.1      1.1
Aquila chrysaetos

orel stepní 1.1   1.0  0.1  
Aquila nipalensis

orel východní 0.2 1.0     1.2
Haliaeetus pelagicus

orlosup bradatý 1.1      1.1
Gypaetus barbatus aureus

sokol stěhovavý 1.1      1.1
Falco peregrinus

sup bělohlavý 1.1      1.1
Gyps fulvus

bažant zlatý 1.1.5     1.0 0.1.5
Chrysolophus pictus

křepelka čínská 0.0.4      0.0.4
Coturnix chinensis

Název
Species

Stav k 1.1.2016 Status Příchod
Arrival

Odchovy 
mláďat
Births

Odchod
Departure

Jiné úbytky Other decrease Úhyn
Death

Stav k 31.12.2016 Status Deponace Loan

PTÁCI - AVES
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křepelka japonská 0.0.73      0.0.73
Coturnix japonica

křepelka polní 1.0      1.0
Coturnix coturnix

kur domácí 2.12.9    0.5.8 0.1.1 2.6
Gallus gallus f. domestica  

kur domácí - česká kropenka zlatá 0.0.8    0.0.8   
Gallus gallus f. domestica  

orebice rudá 0.0.3      0.0.3
Alectoris rufa

páv korunkatý 3.5      3.5
Pavo cristatus

jeřáb bělošíjí 1.5  0.1    1.6
Grus vipio

jeřáb bílý 1.1      1.1
Grus leucogeranus

jeřáb mandžuský 1.1      1.1
Grus japonensis

jeřáb panenský 2.1      2.1
Anthropoides virgo

jeřáb popelavý 1.1 1.0     2.1
Grus grus

dytík úhorní 1.3    0.1  1.2
Burhinus oedicnemus

tenkozobec opačný 0.0.4     0.0.1 0.0.3
Recurvirostra avosetta

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

hrdlička divoká 4.2.2     1.1 3.1.2
Streptopelia turtur

Název
Species

Stav k 1.1.2016 Status Příchod
Arrival

Odchovy 
mláďat
Births

Odchod
Departure

Jiné úbytky Other decrease Úhyn
Death

Stav k 31.12.2016 Status Deponace Loan

PTÁCI - AVES
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hrdlička senegalská 1.1.1    1.0  0.1.1
Streptopelia senegalensis

alexandr černohlavý 2.1  0.0.3 0.0.1   2.1.2
Psittacula himalayana

alexandr čínský 4.3.6 0.0.2 0.0.1   0.0.1 4.3.8
Psittacula derbiana

puštík bělavý 2.2      2.2
Strix uralensis

puštík bradatý 3.1   1.0  1.0 1.1
Strix nebulosa

puštík obecný 0.1      0.1
Strix aluco

sova pálená 3.2.1    0.0.1  3.2
Tyto alba

sovice krahujová 1.1      1.1
Surnia ulula

sovice sněžní 2.4  1.0 1.2   2.2
Nyctea scandiaca

sýc rousný 1.2  2.1    3.3
Aegolius funereus

sýček obecný 2.2 1.0 1.5 0.1   4.6
Athene noctua

výr velký 1.1    1.0  0.1
Bubo bubo

výreček malý 1.1.1    0.1 1.0 0.0.1
Otus scops

mandelík hajní 1.1.1     1.0 0.1.1
Coracias garrulus

bulbul červenouchý 1.1      1.1
Pycnonotus jocosus

Název
Species

Stav k 1.1.2016 Status Příchod
Arrival

Odchovy 
mláďat
Births

Odchod
Departure

Jiné úbytky Other decrease Úhyn
Death

Stav k 31.12.2016 Status Deponace Loan

PTÁCI - AVES
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čížek lesní 0.1.4      0.1.4
Carduelis spinus

hýl obecný 0.1      0.1
Pyrrhula pyrrhula

kraska červenozobá 4.4  3.1  0.1 2.0 5.4
Urocissa erythrorhyncha

stehlík obecný 0.1.1      0.1.1
Carduelis carduelis major

straka iberská 0.0 1.0     1.0
Cyanopica cooki

straka modrá 3.2 0.2 3.0 4.0 0.2 0.1 2.1
Cyanopica cyana

Název
Species

Stav k 1.1.2016 Status Příchod
Arrival

Odchovy 
mláďat
Births

Odchod
Departure

Jiné úbytky Other decrease Úhyn
Death

Stav k 31.12.2016 Status Deponace Loan

PTÁCI - AVES

SAVCI - MAMMALIA

Název
Species

Stav k 1.1.2016 Status Příchod
Arrival

Odchovy 
mláďat
Births

Odchod
Departure

Jiné úbytky Other decrease Úhyn
Death

Stav k 31.12.2016 Status Deponace Loan

kaloň egyptský 2.0.10     2.0 0.0.10
Rousettus aegyptiacus

makak magot 7.4  1.0   1.1 7.3
Macaca sylvanus

charza žlutohrdlá 1.2     1.0 0.2
Martes flavigula

jezevec lesní 2.0      2.0
Meles meles

kočka divoká 1.1     1.1  
Felis silvestris

kolonok 0.1      0.1
Mustela sibirica
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SAVCI - MAMMALIA

Název
Species

Stav k 1.1.2016 Status Příchod
Arrival

Odchovy 
mláďat
Births

Odchod
Departure

Jiné úbytky Other decrease Úhyn
Death

Stav k 31.12.2016 Status Deponace Loan

kuna skalní 0.1     0.1  
Martes foina

manul 2.1  1.4    3.5
Otocolobus manul

medvěd hnědý 2.2      2.2
Ursus arctos

mýval severní 4.4.4  0.0.7 0.0.7  0.1 4.3.4
Procyon lotor

norek evropský 1.1      1.1
Mustela lutreola

panda červená 1.1  1.1    2.2
Ailurus fulgens

rosomák 0.1      0.1
Gulo gulo

rys karpatský 1.1      1.1
Lynx lynx carpaticus

tchoř tmavý 0.1     0.1  
Mustela putorius

tuleň kuželozubý 1.2      1.2
Halichoerus grypus

vlk eurasijský 1.0      1.0
Canis lupus lupus

ženetka tečkovaná 2.1      2.1
Genetta genetta

kiang východní 1.0     1.0  
Equus kiang holdereri

kůň domácí 1.0    1.0   
Equus caballus  

kůň domácí - anglický plnokrevník 0.1   0.1    
Equus caballus  
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kůň domácí - český teplokrevník 3.5 0.1  1.3   2.3
Equus caballus  

kůň domácí - fjordling 2.3      2.3
Equus caballus  

kůň domácí - pony 0.0 1.0     1.0
Equus caballus  

kůň domácí - shetlandský pony 3.11 1.0 0.2 0.1 1.0 0.1 3.11
Equus caballus  

kůň domácí - shirský 1.4   1.2   0.2
Equus caballus  

kůň domácí - starokladrubský 0.0 3.0     3.0
Equus caballus  

kůň domácí - tarpan 1.4   1.1   0.3
Equus caballus  

kůň Převalského 2.0      2.0
Equus przewalskii

osel domácí 2.4  0.1 1.1   1.4
Equus asinus  

buvol domácí 2.5  0.1 0.1   2.5
Bubalus bubalis

jak domácí 0.2      0.2
Bos grunniens  

jelen bucharský 2.8  2.2 0.3   4.7
Cervus yarkandensis bactrianus

jelen evropský 3.4.3  1.1  1.1 2.0 1.4.3
Cervus elaphus

jelen milu 6.12  2.6 0.2 1.0 1.0 6.16
Elaphurus davidianus

koza domácí 1.10  1.1 1.0   1.11
Capra hircus  

SAVCI - MAMMALIA

Název
Species

Stav k 1.1.2016 Status Příchod
Arrival

Odchovy 
mláďat
Births

Odchod
Departure

Jiné úbytky Other decrease Úhyn
Death

Stav k 31.12.2016 Status Deponace Loan



35

koza domácí - kamerunská 0.3  1.0 1.0   0.3
Capra hircus  

koza domácí - karpatská 1.7  0.1 0.1 0.1 1.1 0.5
Capra hircus  

koza domácí - kašmírská 1.3  2.2 2.0   1.5
Capra hircus  

koza domácí - walliská 1.3 0.2 1.1 0.2 1.0  1.4
Capra hircus  

kozorožec alpský 4.10  4.3 6.3 1.0  1.10
Capra ibex

los evropský 1.3  1.0 0.1  0.1 2.1
Alces alces

muflon 5.11.71  0.0.22 0.0.16  0.1 5.10.77
Ovis aries musimon  

ovce domácí - cápová 4.14 1.1 1.7 2.5 2.0  2.17
Ovis aries aries  

ovce domácí - Jákobova 1.5 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 1.5
Ovis aries aries  

ovce domácí - merinová 4.13  1.3 1.2   4.14
Ovis aries aries  

ovce domácí - ouessantská 1.6  0.3 0.3   1.6
Ovis aries aries  

ovce domácí - valašská 0.2  0.1 0.1  0.1 0.1
Ovis aries aries  

ovce domácí - vřesovištní 2.7  0.2  1.0 0.1 1.8
Ovis aries aries  

ovce stepní 4.6 0.1 1.1 4.2  0.2 1.4
Ovis vignei  

pižmoň grónský 1.0      1.0
Ovibos moschatus wardi

SAVCI - MAMMALIA

Název
Species

Stav k 1.1.2016 Status Příchod
Arrival

Odchovy 
mláďat
Births

Odchod
Departure

Jiné úbytky Other decrease Úhyn
Death

Stav k 31.12.2016 Status Deponace Loan
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prase domácí - mangalica 1.1      1.1
Sus domesticus  

sob 0.3 1.0     1.3
Rangifer tarandus

srnec obecný 2.6.1 1.1 1.0.2  1.1  3.6.3
Capreolus capreolus

takin čínský 2.0      2.0
Budorcas taxicolor bedfordi

takin indický 1.2  1.0 0.1   2.1
Budorcas taxicolor taxicolor

tur domácí - pratur (zpětné vyšlechtění) 0.1      0.1
Bos taurus  

tur domácí - skot skotský náhorní 1.10  1.3 0.2 1.0  1.11
Bos taurus  

tur domácí - skot stepní uherský 3.2  0.2 2.1   1.3
Bos taurus  

velbloud dvouhrbý - domácí 1.3      1.3
Camelus bactrianus

zubr evropský 2.5  1.0  0.2  3.3
Bison bonasus bonasus

bobr evropský 0.2      0.2
Castor fiber

burunduk 0.3     0.1 0.2
Tamias sibiricus

dikobraz srstnatonosý 1.1      1.1
Hystrix indica

poletuška slovanská 0.1.2     0.1 0.0.2
Pteromys volans

tarbík egyptský 1.1     1.0 0.1
Jaculus jaculus

SAVCI - MAMMALIA

Název
Species

Stav k 1.1.2016 Status Příchod
Arrival

Odchovy 
mláďat
Births

Odchod
Departure

Jiné úbytky Other decrease Úhyn
Death

Stav k 31.12.2016 Status Deponace Loan
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králík divoký 0.2      0.2
Oryctolagus cuniculus

králík domácí 0.2.8      0.2.8
Oryctolagus cuniculus v. edulis 

SAVCI - MAMMALIA

Název
Species

Stav k 1.1.2016 Status Příchod
Arrival

Odchovy 
mláďat
Births

Odchod
Departure

Jiné úbytky Other decrease Úhyn
Death

Stav k 31.12.2016 Status Deponace Loan

Seznam druhů chovaných k 31. 12. 2016 v Podkrušnohorském zooparku Chomutov dle Přílohy III vyhlášky č. 395/1992 Sb.
M - samec, F - samice, U - neznámé pohlaví

jeřáb popelavý Grus grus KOH 2.1.0
kolpík bílý Platalea leucorodia KOH 3.3.0
mandelík hajní Coracias garrulus KOH 0.1.1
medvěd hnědý Ursus arctos KOH 2.2.0
orel mořský Haliaeetus albicilla KOH 2.1.0
orel skalní Aquila chrysaetos KOH 1.1.0
ostralka štíhlá Anas acuta KOH 1.1.0
polák malý Aythya nyroca KOH 2.2.7
puštík bělavý Strix uralensis KOH 2.2.0
sokol stěhovavý Falco peregrinus KOH 1.1.0
tenkozobec opačný Recurvirostra avosetta KOH 0.0.3
užovka stromová Zamenis longissimus KOH 3.0.3
vlk eurasijský Canis lupus lupus KOH 1.0.0
výreček malý Otus scops KOH 0.0.1
zmije obecná Vipera berus KOH 0.2.2
želva bahenní Emys orbicularis KOH 2.10.10

čáp bílý Ciconia ciconia OH 2.1.0
kormorán velký Phalacrocorax carbo OH 8.6.0
moták pochop Circus aeruginosus OH 1.1.0
bobr evropský Castor fiber SOH 0.2.0
čírka modrá Anas querquedula SOH 1.1.4
hohol severní Bucephala clangula SOH 1.1.0
kvakoš noční Nycticorax nycticorax SOH 5.7.11
los evropský Alces alces alces SOH 2.1.0
rys karpatský Lynx lynx carpaticus SOH 1.1.0
sova pálená Tyto alba SOH 3.2.0
sýc rousný Aegolius funereus SOH 3.3.0
sýček obecný Athene noctua SOH 4.6.0
užovka hladká Coronella austriaca SOH 1.0.1
zrzohlávka rudozobá Netta rufina SOH 0.1.1
bukač velký Botaurus stellaris KOH 0.1.0
dytík úhorní Burhinus oedicnemus KOH 1.2.0

Druh česky Druh latinsky §ČR Stav k 31.12.2016 Druh česky Druh latinsky §ČR Stav k 31.12.2016
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ÚTULEK PRO PSy 
Útulek pro psy sloužil i v roce 2016 jako přechodný domov pro opuštěné, 
zaběhnuté nebo týrané psy z Chomutova a okolí. Přijatým psům poskytli 
pracovníci útulku veterinární ošetření a umístili je do karantény. Asi čtvrtina 
psů byla po krátké době navrácena původnímu majiteli, tři čtvrtiny našli 
prostřednictvím útulku majitele nového. V době, kterou trávili psi v útulku 
se o ně kromě profesionálních ošetřovatelů a vedoucího veterinárního lékaře 
starala také řada dobrovolníků. Pomáhali především s venčením a s účastí na 
akcích. Kromě péče o psy se pracovníci útulku dlouhodobě věnují kastračnímu 
programu koček, který má snížit populaci toulavých koček. Kastrují se nejen 
kočky, které mohou být březí čtyřikrát ročně a přivádějí na svět neduživá, 
podvyživená koťata, ale i kocouři. Celkem bylo v roce 2016 vykastrováno 25 
koček a 8 kocourů. Do útulky byli v roce 2016 přijaty i kočky soukromých 
majitelů, několik zakrslých králíků a morčat. Šlo o zvířata, která majitelé už 
nechtěli a zanechali je bez pomoci na ulici. 
Během roku byla provedena výměna všech dosluhujících vstupních dveří a 
oken za nová plastová. 

Účast na akcích:
18. 6.
Voříškiáda v Postoloprtech - 1. místo v celkovém hodnocení psů

3. - 4. 9.
Prezentace na výstavě Člověk v přírodě v Lounech

2. 10.
Voříškiáda v Kadani - 3. místo v kategorii Fenka malá

17. 12.
Vánoční den otevřených dveří v útulku

Stav k 1.1.2016 Přijato Vydáno (návrat k majiteli) Vydáno (adopce) Stav k 31.12.2016
42 201 43 157 45

Pohyb psů v roce 2016:
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STANICE PRO HANDICAPOVANÉ ŽIVOČICHY
V roce 2016 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 dopravili. 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. 

Veterinární péči ve stanici zajišťuje smluvní 
veterinář MVDr. Habětínová. Zvířata jsou 
přijímána na stanici, kde si je převezme 
pracovník ZS. Pracovník ZS 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. Záznam o příjmu obsahuje údaje o 
nálezci, místě a době nálezu a o zdravotním stavu 
zvířete a jeho originál je archivován. Veškerá 
přijatá zvířata jsou evidována v databázi, kterou 

poskytl ČSOP a také v evidenci zvířat, kterou si 
vede Podkrušnohorský zoopark Chomutov.

Od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 bylo do stanice 
přijato celkem 324 zvířat v 63 druzích. Z toho 
počtu se do stanice dostaly celkem 3 druhy doma 
chovaných zvířat. Jednalo se o suchozemské želvy, 
které majitelé pravděpodobně již nechtěli chovat. 
Zaměstnanec ZS je nalezl v ranních hodinách bez 
možnosti zjistit majitele. 

V roce 2016 bylo přijato do stanice méně jedinců, 
něž předchozí rekordní rok, avšak stejně jako 
v předešlých letech byly nejčastěji přijímány 
poštolky (39 ex.), ježci (34 ex.), netopýři (33) 
a rorýsové (24). V jarních měsících se k nám 
dostávalo poměrně velké množství mláďat, která 
lidé ve většině případů zcela zbytečně odchytili. 
Jednalo se nejčastěji o drozdy, poštolky nebo 
zajíce. V druhé polovině roku se k nám dostávala 
nejčastěji zbytečně odchycená mláďata ježků. 
Celkem bylo do stanice přijato 106 mláďat, z 
nichž část 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 ohroženého netopýra velkého, sokola 
stěhovavého, silně ohroženého bobra evropského, 
holuba doupňáka, krahujce obecného, ledňáčka 
říčního, několik druhů netopýrů, sýčka obecného 
a ohroženého jestřába lesního, motáka pochopa, 
rorýse obecného, veverku obecnou, vlaštovku 
obecnou a výra velkého. 

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: Jan Mengr, mengr@zoopark.cz
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VOLNĚ žIjÍCÍ ZVÍřATA
DRUH 114/1992 POČET

                                      volně žijící zvířata
Bobr evropský SO 1

Červenka obecná OC 3
Dlask tlustozobý OC 1

Drozd kvíčala OC 2
Drozd zpěvný OC 9
Havran polní OC 1
Holub domácí - 14

Holub doupňák SO 1
Hrdlička zahradní OC 5

Jelen lesní - 1
Jestřáb lesní O 1
Jezevec lesní - 2

Ježek východní - 8
Ježek západní - 26
Jiřička obecná OC 4
Kachna divoká OC 7
Kalous ušatý OC 9
Káně lesní OC 10

Konipas horský OC 1
Kos černý OC 4

Krahujec obecný SO 4
Králiček ohnivý OC 1

Kuna skalní - 4
Labuť velká OC 7

Lasice kolčava - 1
Ledňáček říční SO 2
Liška obecná - 1
Moták pochop O 2

Netopýr hvízdavý SO 1
Netopýr parkový SO 1
Netopýr pestrý SO 3
Netopýr rezavý SO 6

Netopýr večerní SO 1
Netopýr velký KO 1

Poštolka obecná OC 39
Prase divoké - 1
Puštík obecný OC 2

Racek bělohlavý OC 1
Racek chechtavý OC 2

Racek stříbřitý OC 1
Rehek domácí OC 2
Rorýs obecný O 24
Sojka obecná OC 5

Sokol stěhovavý KO 2
Srnec obecný - 2
Straka obecná OC 6

Strakapoud velký OC 1
Sýček obecný SO 1

Sýkora koňadra OC 7
Sýkora modřinka OC 1
Špaček obecný OC 4
Veverka obecná O 7

Vlaštovka obecná O 3
Volavka popelavá OC 2
Vrabec domácí OC 3

Vrabec polní OC 3
Vrána obecná černá OC 2

Výr velký O 1
Zajíc polní - 7

Zvonek zelený OC 2
Žluna zelená OC 2

celkem 320

DRUH 114/1992 POČET
                                      volně žijící zvířata
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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 2016 navštívilo 

více než 2960 uživatelů. 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 za symbolickou cenu prodáván 
návštěvníkům zooparku a v je ke stažení v 
pdf formátu na stránkách zooparku.

ZVÍřATA CHOVANÁ V ZAjETÍ - ODLOžENÁ

DRUH 114/1992 POČET
            zvířata chovaná v zajetí - odložená

Fretka tchořovitá - 1
Želva nádherná - 2
Želva žlutolící - 1

celkem 4
celkem všech zvířat 324
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KONÍRNA
Rok 2016 se na konírně nesl zejména v duchu oslav 40. výročí založení 
Jezdeckého klubu Podkrušnohorského zooparku, tehdy Tělovýchovné 
jednoty Lesoparku. Už od počátku roku se koně v majetku PZOO účastnili 
mnoha akcí. 

Jízda Tří králů 6. 1. 2016
První tradiční akcí roku bývá průvod Tří 
králů, kteří svou pouť absolvují na hřbetě 
koní. Průvod vyráží ze Skanzenu Stará Ves a 
končí u chomutovské radnice. Cestou i se svou 
družinou zpívají koledy a vybírají peníze na 
charitativní Tříkrálovou sbírku.

Masopust 6. 2. 2016 
Nedílnou součástí jara je také masopustní 
průvod plný veselých masek, jehož se 
už pravidelně účastní také koně, poníci 
a jejich jezdci, přestrojení nejen za 
pohádkové bytosti. Rej masek putuje 
od restaurace Tajga na chomutovské 
náměstí, odkud se vrací do areálu 
zooparku, do skanzenu Stará Ves, kde 
pokračuje v radovánkách.

Masopust na Domovině 23. 2. 2016
Také druhý průvod masek se neobešel bez koní. Dva fjordští koně a pár 
shirských klisen se zúčastnili slavnostního veselí na Domovině, při kterém 
se putuje od domu k domu, u každého je přitom připraveno pohoštění.

Chovatelský den 24. 4. 2016
Novinkou tohoto roku byl Chovatelský den, kdy se představila všechna 
plemena koní chovaná v Podkrušnohorském zooparku. Ing. Šíma o každém 
z nich řekl pár zajímavostí, včetně jejich využití. Koně byli předváděni na 
ruce, pod sedlem i v zápřahu. 

Den v sedle 2. 7. 2016
Další novou akcí byl Den v sedle, který návštěvníkům jezdeckého areálu 
poskytl ukázku práce s koňmi. Členové jezdeckého klubu se předvedli s 
koňmi a poníky v jízdě zručnosti, kde překonávali překážky jako slalom 
nebo přenášení předmětu. Návštěvníci akce z řad veřejnosti se vozili na 
koních. 

Parkurové závody
Na jaře před začátkem sezóny se po několik víkendů jezdecká hala zaplnila 
překážkami, aby se koně a jezdci mohli po dlouhé zimě a odpočinku opět 
dostat do formy. Možnost tréninku využili nejen členové jezdeckého 
klubu a majitelé soukromých koní ustájených v PZOO, ale také majitelé 
koní z blízkého okolí.

Prvních parkurových závodů se koně v majetku PZOO účastnili až 6. srpna 
na Hipodromu v Mostě. Závody byly rovněž premiérou teprve čtyřleté 
klisny Hannah, odchované v PZOO, která startovala s jezdkyní Terezou 
Bláhovou hned ve dvou soutěžích, přičemž obě dvě dokončila pouze s 
trestnými body za překročení časového limitu. Druhou účastnicí závodů 
byla klisna Erki Nool v sedle s Terezou Sochorovou, které svou soutěž 
dokončili bez chyby.

Druhé závody v sezóně se konaly rovněž v Mostě, 24. září, a startovaly tytéž 
klisny. V sedle Hannah zůstala Tereza Bláhová, ale Terezu Sochorovou 
na Erki Nool vystřídala Tereza Černá, pro kterou to byly první oficiální 
závody kariéry. 
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VOLTIž
Závodní sezóna pro voltižní oddíl začala v březnu účastí na voltižních 
závodech, konaných při Jezdeckém festivalu v Lysé nad Labem. Pokračovala 
závody v Tlumačově, Albertovci, Praze, Chomutově, mezinárodními 
závody ve Frenštátě pod Radhoštěm a zakončena byla Mistrovstvím České 
republiky ve voltiži v Čeladné. 

Na závodech cvičenci startovali hned na několika koních v majetku 
PZOO Chomutov i soukromých majitelů. Posilou týmu se stal desetiletý 
holštýnský valach Clausewitz, zakoupený na podzim 2015, který na 
domácích závodech 10. září v Chomutově úspěšně složil lonžovací zkoušku 
a poprvé se účastnil voltižních závodů. Závodili na něm jak jednotlivci, tak 
dvojice, která dosud startovala na druhém voltižním koni v majetku PZOO 
Chomutov, Grandovi Arotovi.

V prvním červencovém týdnu strávilo voltižní družstvo týden na 
soustředění ve stáji v Zelené, kde s sebou měli také všechny tři koně, na 
kterých cvičí, Granda Arota, Clausewitze a fjordskou klisnu Míšu. 

Mezi největší letošní úspěchy cvičenců patří 2. místo Kateřiny Duškové 
na MČR v kategorii „senior“, 3. místo Lenky Novákové na MČR v kategorii 
„junior A“ a 4. místo Kateřiny Reslerové ve stejné kategorii. Dále se v 
průběhu celé sezóny velmi dobře umísťovaly cvičenky v kategorii „děti“ a 
ani nově sestavená dvojice nezůstávala za svými soupeři daleko.

40. výročí založení jezdeckého klubu 3.9.2016
Na první zářijovou sobotu byly přichystány velkolepé oslavy 40. výročí. 
Pro děti na ponících byla připravena jízda zručnosti, kde ukázaly své 
dovednosti, a větší jezdci na koních mezi sebou zápolili v parkurových 
soutěžích, včetně štafety ve dvojicích. Dále byla pro návštěvníky připravena 
ukázka drezury, zápřahu starokladrubských i shirských koní a voltižní 
exhibice. Mohli také vidět malou výstavu fotografií, jezdeckého vybavení a 
vyhraných pohárů a kokard z historie klubu. 

Letní tábor 15. - 22. 8. 2016
Stejně jako v minulém roce se pro členy jezdeckého klubu konal tábor 
ve Svatošských skalách, tentokrát nazvaný Indiánské léto po boku koní. 
Na táboře jim dělali společnost shetlandští poníci, fjordští koně i klisna 
českého teplokrevníka Lea.

Hubertova jízda 5.11.2016
Jezdeckou sezónu nelze zakončit jinak než Hubertovou jízdou neboli 
honem na lišku. Pod vedením Mastera se více než třicet koní a jezdců 
vydalo na vyjížďku po okolí Březence a Hradečné a po návratu se konalo 
závěrečné Halali, při němž se jezdci snažili strhnout liščí ohon pověšený 
nad skokem. Liška byla nakonec úspěšně ulovena domácí jezdkyní 
Kateřinou Duškovou na Grandovi Arotovi, která se tak stala královnou 
honu. 

STAVy KONÍ
V roce 2016 se narodily dvě klisničky plemene shetlandský pony. Z důvodu 
špatného zdravotního stavu musela být uspána klisna shetlandského 
ponyho Olga, narozená v roce 1983.  

Valach a klisna plemene tarpan, klisna sportovního ponyho a klisna 
shirského koně byli odvezeni k soukromým majitelům na pastviny, kde 
stráví svůj „důchod“. Za stáje ve Svinčicích byli zapůjčeni tři koně plemene 
starokladrubský kůň, kteří jsou využíváni především k zápřahu.
Na konci roku tedy bylo na konírně (včetně statku) 19 koní v majetku 
PZOO a 30 soukromých koní.
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TECHNICKÉ ODDĚLENÍ

Technické oddělení v roce 
2016 doznalo zásadních 
změn v personálním 

obsazení a rozšíření pracovních míst. Vzhledem 
k historické fluktuaci pracovníků probíhala 
stabilizace celého týmu. 
Dále došlo k řadě změn a rozšíření činností 
zejména v souvislosti s převzetím správy 
Kamencového jezera. Důraz byl položen na co 
největší soběstačnost a efektivitu v  jednotlivých 
oblastech poskytovaného servisu pro ostatní 
oddělení PZOO a KJ. 

Kromě běžných činností jako příprava zeleného 
krmení, výroba sena, příprava okusu pro zvířata, 
sečení a údržba travnatých ploch, zimní údržba 
komunikací, příprava štěpky, zahradnických 
prací, atd. proběhly následné opravy:

Zoopark
• Stará přípravna – odchovna Křepelek
• Zahájení oprav a změn expozice Makaků
• Kompletní oprava fasády kiosku u Vlka, 

včetně provedení 1. fáze rozšíření posezení
• Opravy a ošetření stolů a lavic v blízkosti 

kiosků s občerstvením – kiosek U vlka, Kiosek 
Dětská Zoo, Kiosek U medvěda

• Oprava a ošetření stolů a lavic u venkovního 
posezení restaurace U Pratura

• Zahájení oprav lavic v areálu PZOO, dokončena 
1. fáze oprav

• Výměna nefunkčních nebo nevyhovujících 
lamp VO – v okolí kiosku U Vlka

• Přípravné práce pro instalaci a rozšíření 
kamerového systému – parkoviště ze směru 
od silnice č. 13

Kamencové jezero
• Kompletní vnitřní výmalba všech objektů 

na KJ, které byly zpřístupněny veřejnosti, vč. 
všech obytných prostor kempu.

• Drobné zednické opravy na objektech 
restaurace Skleník, ubytovna Solárium, 
recepce, chatky.



45

Spotřeba pohonných hmot

VOZOVÝ PARK
V roce 2016 proběhla revize využívání automobilů a materiálu, došlo k 
odprodeji nadbytečné techniky a techniky, vyžadující opravy za hranicí 
rentability (PV3S, Traktor bagr bělorus). Došlo i k odprodeji materiálu a 
železného šrotu.
V tomto roce byl pořízen zánovní zoovláček, 2x osobní automobil Dacia, 
Schaffer, sekačka.

INVESTICE
Ve spolupráci s marketingovým oddělením a zoologií bylo zahájeno 
vytipování objektů vyžadující rozsáhlejší investice, následovaly přípravné 
práce, sestavení rozpočtů, hodnocení náročnosti a vytvoření vizualizací 
včetně přípravy podkladů pro zřizovatele, které vyžadují nutně GO, 
změny expozic plus rozšíření o nové expozice, které by měli postupně 
proběhnout v roce 2017 a následujících letech. 

Reorganizace skladování sena, krmiv a podestýlky v prostorech skladů. 

měsíc spotřeba nafty v l spotřeba Ba v l
leden 1500 32,55
únor 1531 67,47
březen 2185,36 39,03
duben 1490,36 137,66
květen 1685,08 126,55
červen 2144,05 382,97
červenec 2133,67 390,44
srpen 2356,7 354,76
září 1920,28 262,73
říjen 1323,46 144,55
listopad 1791,64 145,19
prosinec 1834,83 60,32
celkem 21896,43 2144,22
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EKONOMIE

K 31. 12. 2016 vykázal zoopark kladný hospodářský výsledek 7 tis. Kč. 

Výnosy celkem za rok 2016 činily 51 783 tis. Kč
Z toho jsou dotace 30 238 tis. Kč
Provozní příspěvek zřizovatele 26 690 tis. Kč
SMCH - Obnova biotopu; Krušnohorská hračka pro každého; Od ovečky ke 
svetru; Přidejte se k nám; Stará škola; Měníme svět; Krmítka pro veverky 76 tis. Kč
SMCH - Den Země 30 tis. Kč
Ústecký kraj - Den dětí v zooparku 130 tis. Kč
Ústecký kraj - Den Země v zooparku 80 tis. Kč
Ústecký kraj - Tvorba webových stránek PZOO, Kamerový systém 120 tis. Kč
Dotace na pracovní místa MPSV 2 395 tis. Kč
MŽP na provoz ZOO 637 tis. Kč
Nadace ČEZ - Interaktivní plot v areálu Ekocentra 80 tis. Kč

Výnosy za sponzorských darů na výživu a podporu zvířat činily 358 tis. Kč
Adopce a sponzoring zvířat 213 tis. Kč
Účelové dary 145 tis. Kč
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Vlastní příjmy při zapojení fondů 21 545 tis. Kč:

účet Výnosy celkem tis. Kč
601 Tržby za vlastní výrobky 61
602 Tržby z prodeje služeb (vč. vstupného) 14 872
603 Tržby z pronájmu 3 282
604 Tržby za prodané zboží 841
644 Výnosy z prodeje materiálu 916
646 Výnosy z prodeje majetku 153
648 Zúčtování fondů 358
649 Ostatní výnosy z činností 1 061
662 Úroky 1
663 Kurzové zisky 0

celkem vlastní výkony 21 545
672 příspěvky a dotace na provoz 30 238

Celkem výnosy 51 783
Zisk 7
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Vlastní příjmy při zapojení fondů 51 776 tis. Kč:

účet náklady celkem tis. Kč
501 Spotřeba materiálu 8 003
502 Spotřeba energie 3 119
504 Prodané zboží 596
508 Spotřeba zásob vlastní výroby -268
511 Opravy a udržování 1 410
512 Cestovné 104
513 Náklady na reprezentaci 14
518 Ostatní služby 7 930
521 Mzdové náklady 19 834
524 Zákonné sociální pojištění 6 272
525 Jiné sociální pojištění 48
527 Zákonné sociální náklady 710
538 Jiné daně a poplatky 12
542 Jiné pokuty a penále 0
544 Prodaný materiál 33
547 Manka a škody 0
549 Ostatní náklady z činnosti 388
551 Odpisy majetku 1 912
558 Pořízení drobného dlouhodobého majetku 1 657
563 Kurzové ztráty 0

Celkem náklady 51 776
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Porovnání soběstačnosti v letech 2011 - 2016

Ukazatel   2016 2015 2014 2013 2012 2011

Náklady celkem tis.Kč 51 776 41 429 42 100 37 360 34 849 35 813

Vlastní výnosy vč. darů  tis.Kč 21 545 16 706 20 310 16 719 16 433 17 031

Soběstačnost % 41,61 40,32 48,24 44,75 47,16 47,55

Krytí nákladů  zřizovatelem % 51,55 48,52 42,75 49,5 46,62 43,95

Ostatní krytí nákladů (dotace 
MŽP a ostatní dotace)    % 6,84 11,16 9,01 5,75 6,22 8,5
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Investice
Investiční dotace a ostatní  příjmy na investice v roce 2016 (zdroje):   

investiční dotace zřizovatel 3 800
investiční dotace Ústecký kraj 575
Celkem získáno 4 375

Stroje a zařízení   
přepravní vozík pro zvířata Williams 222
traktor Starjet 104
nakladač kolový Schäffer 1 262
lokálka Amálka 1 124
kamerový systém 250
nádrž PHM 172
hydraulický zvedák 45
kancelářský nábytek 94
motorový člun Allroundmarin 66
elektrická tříkolka Advento 41
vybavení hotelu Kamenčák 150
Dacia Dokker 289
Dacia Dokker Van 284

Stavební investice   
Manipulační a pobytový dvorek pro kopytníky 340
Voliéra pro jeřáby 305

Celkem investováno 4 748
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V roce 2016 přešlo Kamencové jezero z 
rozhodnutí Rady města Chomutova ze dne 30. 5. 
2016 pod Podkrušnohorský zoopark Chomutov, 
příspěvkovou organizaci. Vedoucí nového 
střediska se stala paní ing. Hana Nováková.
V přechodném období byly řešeny vlastnické 
vztahy s předchozím nájemcem, společností CV 
Relax. Přes organizační nedostatky probíhala 
sezóna bez velkých problémů. Kamencové jezero 
zahájilo sezónu 1. 7. 2016 a ukončilo 2. 10. 2016. 

V areálu je 49 chatek. Klientům bylo pronajímáno 
46 chatek, a to 2 – 4 lůžkových se sociálním 
zázemím i bez sociálního zázemí. 3 chatky byly 
vyřazeny z provozu z důvodu nevyhovujícího 
stavu. Mimo provoz zůstal Golf hotel/Kamenčák.
Návštěvníci měli možnost sportovního vyžití 
v areálu – půjčovnu loděk i paddleboardů a 
minigolfového hřiště, zapůjčit si sportovní 
vybavení pro volejbal, stolní tenis, basketbal.
Stánky s občerstvením zůstaly tuto sezónu  
soukromému nájemci, společnosti CV Relax.

V průběhu sezóny jsme pracovali na nové 
koncepci ubytování a provozu areálu, 
připravovala se demontáž mola, rekonstrukce 
a vybavení chatek a další možnosti rekreačního 
a sportovní vyžití. Byl realizován pronájem 
kabinek v areálu. Celkem bylo pronajato 193 
kabinek. 
Navázali jsme spolupráci s německou ubytovací 
agentury z Drážďan - Tschechien.

KAMENCOVÉ jEZERO

Návštěvnost:
období: Červenec, Srpen, Září, Říjen 

Děti 5-15 let 5284
Děti 0-5 Let 2382

Dospělí platící 20793
Dospělí ZTP/po 17h 2287

Škola děti 132
Škola doprovod 154

Permanetky 7519
Minigolf 2128
Lodičky 1485

Ubytování 10838
Celkem od začátku roku 53 002
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PRACOVNÍCI A SPOLUPRACOVNÍCI ZOOPARKU

Zaměstnanci a spolupracovníci zooparku 
k 31. 12. 2016: 81 osob v hlavním pracovním 
poměru.
V průběhu roku nastoupilo 34 osob, z toho 17 
na dotovanou pracovní pozici. 23 osob ukončilo 

svůj pracovní poměr, z toho 11 ve zkušební době z dotovaných 
pracovních míst, do starobního důchodu neodešel žádný zaměstnanec, 
3 zaměstnankyně jsou na mateřské dovolené. 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
Tomáš Gibas, vedoucí technického oddělení
PhDr. Hana Šťastná, vedoucí střediska Kamencové jezero
Martina Pelcová, vedoucí marketingu, tisková mluvčí

Organizační struktura:
Útvar ředitelky:
5 vedoucích oddělení; asistentka
Zoologie:
31 chovatelů; 1 pracovník obchodu a evidence zvířat;
v tom středisko konírna:  1 vedoucí stáje; 4 chovatelé 
Ekonomie:
2 finanční účetní; 1 účetní/pokladní; 3 pokladní/prodavačky; 1 technik 
BOZP; sezónní pokladní
Marketing:
2 pracovníci propagace; 1 výtvarník; 1 pedagog volného času; 2 
průvodci; sezónní průvodci
Technické oddělení:
středisko provoz: 1 zásobovač; 2 elektrikáři; 3 údržbáři; 2 zedníci; 8x 

dělník; 5x uklízečka
středisko doprava: 1 technik provozu/řidič; 2 řidiči; 2 řidiči/opraváři
středisko zahradníci: 1 hlavní zahradník; 4 zahradnice
sezónní dělníci
Dozorčí rada: 
Ing. Lenka Bartošová, předsedkyně
MUDr. Marian Bystroň, člen; 
Stanislav Mandát, člen
Externí spolupráce:
MVDr. Vladimíra Habětínová; veterinární služby
MVDr. Marek Halounek; provozování Útulku pro psy
(jmenovitý stav k 31.12.2016)

Útvar ředitelky:
Miroslav Brtnický, Lenka Faltejsková, Tomáš Gibas, Barbora Jirásková, 
Martina Pelcová, Iveta Rabasová, Hana Šťastná

Zoologie:
Martina Eichlerová, Klára Fartáková, Alena Fričová, Petra Fuksová, Daniel 
Havel, Petr Hora, Marcela Horáčková, Michaela Hrabáčová, Jitka Jindrová, 
Petra Jindřichová, Karel Kašpárek, Jan Mengr, Alena Kubová, Hana 
Palubjaková, Martin Pechát, Blanka Peterková, Klára Rabasová, Markéta 
Sičáková, Kristýna Spoustová, Barbora Staňková,  Todor Stojanov, Hana 
Švajcr, Věra Tajšlová, Kateřina Toušová, Libor Vašíček, Alena Voborníková, 
Lukáš Vosmík, Petra Zálešáková, Jaroslav Zelinka, Dana Zelinková, Nikola 
Ziegelschmiedová, Marcela Zosiková

Ekonomie:
Lenka Čuprejová, Ekaterina Gaydoshikova, Lenka Jelínková, Milena 
Marešová, Ivana Procházková, Hana Ulrychová, Jarmila Vrbová
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Marketing:
Václav Brožka, František Kremer, Bronislav Pícka, Margita Řezníčková, 
Martin Šopf, Hana Zvalová

Technické oddělení:
Miroslav Badi, Jaroslava Bendíková, Luboš Čeloud, Pavla Dufalová, Darina 
Godlová, Růžena Grosmanová, Petr Holub, Lenka Horáčková, Dalibor 
Houška, Iveta Hyrmannová, Tomáš Jůdl, Pirožka Kadlecová, Regina 
Kalabusová, Michal Karlovský, Martin Kondáš, Miroslav Lím, Vít Nohýnek, 
Karel Pařížský, Martin Pavlíček, Stanislav Pešek, Zdeněk Schneedorfer, 
Valerie Siposová, Věra Tržická, Marek Tržický, Josef Vaněk, Radek Vašíček, 
Jaroslav Vondráček, 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 : 163 druhů/ 1043 jedinců 
Počet Evropských chovných programů (EEP): 13 druhů/ 66 jedinců
Počet Evropských plemenných knih (ESB): 9 druhů/ 37 
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

Členové Jezdeckého klubu PZOO Chomutov
Globus Chomutov
Hasičský záchranný sbor Chomutov
Hlaváček a synové, Boleboř
Kobra Údlice
Lesy České republiky, s.p. lesní správa Klášterec nad Ohří
Městské lesy Chomutov
OV KSČM Chomutov
Pila Chomutov s.r.o
PRO Chomutov
Severočeské doly, a. s.
Skupina ČEZ
VIZAB security

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. 


