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Přítomni: Mgr. David Bauer; Lukáš Blažej; Jiří Horák; Petr Křivan; Bc. Yveta Tomková;  

Omluveni: Bc. Věra Fryčová 

Hosté: Eva Nováková 

Nedostavil se: Ing. Jaromír Hůla 

Zahájení zasedání:    15:00 hod. 

Ukončení zasedání:   16:20 hod. 

Vypracovala Ing. Michaela Matkovičová Asistentka 

ředitelky zoo 

19. 1. 2023  

Ověřovatel Lukáš Blažej 
Člen dozorčí rady 

30. 1. 2023  

Schválila Bc. Yveta Tomková Předsedkyně 

dozorčí rady 

27. 1. 2023  

Program jednání 
I. Schválení programu 

II. Volba ověřovatele zápisu 

III. Seznámení s novými členy dozorčí rady 

IV. Shrnutí roku 2022 

V. Novinky a plány na rok 2023 

VI. Různé 

VII. Závěr 

I. Schválení programu 

Program: 

I. Schválení programu 

II. Volba ověřovatele zápisu 

III. Seznámení s novými členy dozorčí rady 

IV. Shrnutí roku 2022 

V. Novinky a plány na rok 2023 

VI. Různé 

 

Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se  

Dozorčí rada po projednání souhlasí s navrženým programem 3. zasedání DR. 

II.  Volba ověřovatele zápisu 

Ověřovatelem zápisu byl navržen pan Lukáš Blažej. 

 

Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se  

Dozorčí rada po projednání souhlasí s ustanovením pana Lukáše Blažeje ověřovatelem zápisu 3. zasedání 

DR. 

 

Pan Lukáš Blažej funkci ověřovatele zápisu z 3. zasedání DR přijímá. 

III. Seznámení s novými členy dozorčí rady 
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Usnesením č. 108/4R/22 4. schůze Rady města Ústí nad Labem ze dne 14. 12. 2022 byl odvolán pan Bc. 

Martin Trnovec a pan Mgr. Richard Matiášek. Novými členy dozorčí rady byli jmenováni pan Ing. Jaromír 

Hůla a paní Bc. Věra Fryčová. 

 

Seznámení s novými členy dozorčí rady neproběhlo, neboť paní Bc. Fryčová se předem omluvila a pan. Ing. 

Hůla se nedostavil. 

IV. Shrnutí roku 2022 

Viz přiložená PPT prezentace ředitelky organizace a zápis v .pdf formátu. 

 

Dozorčí rada bere na vědomí prezentované informace. 

V. Novinky a plány na rok 2023 

Viz přiložená PPT prezentace ředitelky organizace a zápis v .pdf formátu 

 

Dozorčí rada bere na vědomí prezentované informace. 

VI. Různé 

Bc. Yveta Tomková 

 navrhla, aby paní Eva Nováková (radní pro zoologickou zahradu) byla stálým hostem zasedání DR 

 

Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se  

Dozorčí rada po projednání souhlasí s pravidelnou účastí paní Evy Novákové na zasedáních DR. 

 

Lukáš Blažej 

 dotaz na vědecko-výzkumnou činnost zoo 

 zoo má uzavřená významná partnerství (memoranda/ dohody o spolupráci) s vysokými 

školami (UJEP, ČZU) → do budoucna plánuje i užší spolupráci s botanickou zahradou 

v Teplicích a dalšími odbornými institucemi 

 konkrétní spolupráce s VŠ 

 např. monitoring a návrat původních druhů fauny a flory do areálu zoo a jejího okolí 

 

Petr Křivan 

 horní parkoviště 

 probíhá aktualizace stávající dokumentace (parkoviště sever) → komunikace s vlastníky 

dotčených pozemků → napojení se na ul. Výstupní 

 dolní parkoviště 

 ve KT4 proběhne jednání s majitelem pozemku p.č. 1544/1 firmou ACTIVIUS a.s. 

 Ú: informovat členy DR o výsledku jednání se zástupcem firmy ACTIVIUS a.s.; Z: ředitelka 

zoo 
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PŘÍLOHA Č. 1

Dozorčí rada Zoo Ústí nad Labem 
19. 1 2023

Informace představené v ppt 

Shrnutí roku 2022 

Zoo úspěšně prošla kontrolou Ministerstva životního prostředí, čímž obhájila licenci opravňující 
instituce k provozování zoologických zahrad podle zákona č. 162/2003Sb., o zoologických 
zahradách. V červenci proběhla kontrola komise Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií 
(rescreening EAZA), kdy vedení zoo zvládlo zjištěné zásadní nedostatky z předešlých let napravit, 
díky čemuž získala zpět plnohodnotné členství v této prestižní mezinárodní organizaci. Bez 
zmiňovaného členství by zoo nemohla pokračovat v chovech celé řady ohrožených druhů zvířat. 

Koncem listopadu představilo vedení zoo s odborným týmem nový plán rozvoje tzv. generel 
zastupitelům města Ústí nad Labem a novinářům. Dokument, který vychází z aktuálních potřeb 
zoo, řeší havarijní stav několika objektů, zlepšení životních podmínek chovaných druhů zvířat a 
vytvoření moderních expozic odpovídajících světovým trendům. Plán rozvoje obsahuje téměř 40 
projektů. Mezi prvními, které se budou realizovat, patří Les gibonů, Konžský prales, Noemova 
outloní archa či jeden z nejzásadnějších problémů zoo – nedostatečné parkovací plochy pro 
návštěvníky. Celý areál zoo by se měl významně rozšířit, což do budoucna umožní návrat 
návštěvnicky atraktivních velkých savců, jako jsou orangutani, nosorožci a sloni. Dne 22. 2 . 2023 
bude generel představen v infocentru i široké veřejnosti. 

Rok 2022 byl velmi úspěšný také v oblasti chovu ohrožených druhů zvířat. Odchovalo se 164 
jedinců od 39 druhů zvířat. Mezi nejvýznamnější odchovy roku 2022 patří například mládě kriticky 
ohroženého papouška ary kanindy (Ara glaucogularis), historicky první odchov tohoto druhu v 
rámci Unie Českých a Slovenských zoologických zahrad, mládě medvěda malajského (Helarctos 
malayanus), jediný světový odchov v zoologických zahradách za poslední dva roky či dvě koťata 
gepardů štíhlých (Acinonyx jubatus), první úspěšně odchovaná mláďata v historii ústecké zoo. Zoo 
rozšířila kolekci chovaných zvířat o 26 nových druhů, mezi ně patří např. mravenečník čtyřprstý 
(Tamandua tetradactyla), pásovec kulovitý (Tolypeutes matacus), klokan uru (Thylogale brunii), 
klokan horský východní (Macropus robustus robustus), jelínek vepří (Hyelaphus porcinus), buvolec 
běločelý (Damaliscus pygargus phillipsi) nebo bělozubka nejmenší (Suncus etruscus). Zoo naopak 
opustili orangutani bornejští (Pongo pygmaeus) a poslední chovaný slon indický (Elephas 
maximus), neboť stávající chovatelská zařízení nevyhovovala moderním trendům chovu těchto 
druhů. Všechna zvířata nalezla domov v renomovaných evropských institucích a zadaptovala se 
bez problémů na nové prostředí. 

I v uplynulém roce byla zoo aktivní na poli ochrany přírody. Vedle svého in-situ projektu Pesisir 
Balikpapan podpořila skrze 2,-Kč ze vstupného i další dva in-situ projekty - Education4Conservation 
a The Kukang Rescue program. 
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Pro návštěvníky bylo připraveno víc jak 25 akcí, mimo tradiční Zahájení sezóny i Noc snů, Den dětí 
a FotoZoo, Víkend s Kukangem, Den přátel zoo a Den Heinricha Lumpeho, Strašidelná zoo a další. 
Během letních měsíců proběhl historicky první příměstský tábor „Expedice zoo“, na kterém zoo 
spolupracovala s Univerzitou J. E. Purkyně. Během roku byly navázány i další spolupráce, např. na 
projektu „Poklad jménem Lumpe Park – přeshraniční propagace hodnot odkazu průkopníka 
ochrany přírody“, na kterém se vedle univerzity podílelo i Muzeum města Ústí nad Labem. 
Partnerem projektu byla podpůrná organizace Zoo Drážďany ZooFreunde Dresden e.V. Projekt 
(EEL-0904-CZ-17.02.2022 - Poklad jménem Lumpe Park - přeshraniční propagace hodnot odkazu 
průkopníka ochrany přírody) byl podpořen z prostředků Evropské unie. Grant byl řádně vyúčtován 
a úspěšně uzavřen.  

Zoo Ústí nad Labem investovala do zvelebení areálu a zlepšení návštěvnického servisu. Pro lepší 
orientaci v areálu byly instalovány nové směrovníky a informační cedule u expozic. Byly také 
rozmístěny nové odpadkové koše a akustické ozvučení areálu. V horní části zoo byly na dvou 
místech vybudovány nové mobilní toalety s bezbariérovým přístupem, které budou zprovozněny 
po dokončení terénních úprav. Pod přípravnou krmiv, v neexpoziční části zoo, bylo postaveno 
odstavné zařízení pro primáty a případně menší druhy koček tak, aby mohlo dojít k demolici 
pavilonu primátů v dolní části zoo. Pro úspornější a ekologičtější provoz a pohyb zaměstnanců 
v areálu zoo, byly nakoupeny 4 nové elektromobily (část hrazena z dotace). Ve spodní části zoo 
proběhla nutná výměna elektrického přívodního kabelu a posílení trafostanice. Finalizovány byly 
architektonické studie u projektů „konžský prales“, „les gibonů“, „ústecká outloní noemova archa“ 
a „vstupte do zoo“. 

Konečná bilance návštěvnosti v roce 2022 čítala necelých 157 tisíc lidí, což v porovnání s rokem 
2021 znamená mírný nárůst. Bez zvětšení kapacity parkovacích míst pro návštěvníky, nemá zoo 
možnost reálně a významně návštěvnost zvýšit. 

Plány na rok 2023 
V roce 2023 plánujeme studie z roku 2022 překlopit v projektové dokumentace. Zároveň 
připravujeme několik menších investičních akcí zaměřených na přestavbu/adaptaci stávajících 
expozic pro nové taxony zvířat. Cílem je realizace do zahájení sezony (duben). Jedná se například 
o: 

1) adaptaci expozice orangutanů bornejských pro kočkodany Brazzovi
2) přestavba a botanizace několika terárii v pavilonu Exotárium

a. vlhký les Madagaskaru – expozice pro felsumy madagaskarské, parosničky
rajčatové, hroznýše psohlavé

b. vlhký les JV Asie – expozice pro agamy Weberovy, agamy kočičinské, želvy zubaté,
želvy podlouhlé

3) adaptace pavilonu slonů pro savce JV Asie – expozice pro tapíry čabrakové, prasata
visajánská, kaloně pobřežní (přechodná fáze do realizace projektu „Asijský dům“)

4) adaptace venkovního výběhu slonů pro koně Převalského - výstavba separačních dvorků,
vybudování krmiště, zajištění příkopu (přechodná fáze do realizace projektu „Asijský dům“)
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Hlavní investiční a stavební akce na letní sezónu: 
1) realizace projektu vyhlídka „Samburu“ (odpočinková zóna, botanizace, občerstvení) a nová

předváděcí akce – komentované krmení žiraf
2) realizace I. etapy projektu „Les gibonů“ a přesun gibonů do výběhu jelenů sika
3) vybudování venkovního výběhu pro tapíry čabrakové pod pavilonem slonů
4) zprovoznění klecových výběhů u neexpozičního zázemí pro primáty a šelmy (naší hlavním

cílem pro tento rok je zprovoznění zázemního objektu a „odzvěření“ stávajícího pavilonu
primátů, abychom mohli naplánovat jeho demolici)

5) výstavba chovatelského zázemí pro sovy (neexpoziční část zoo) a demolice stávajících
sovích klecí (havarijní stav)

6) výstavba chovatelského zázemí pro drápkaté opice v Exotáriu

I v roce 2023 počítáme s příchodem nových druhů. Jsou to např. prasata visajanská, koně 
Převalského, hrošík liberijský, želvy podlouhlé, veverky prévostovy, dikobrazi palawanští, morčata 
bažinná atd. 
Uzavřít plánujeme nová partnerství a to např. s botanickou zahradou Teplice a ústeckou komunitní 
nadací. Připravujeme potřebné dokumentace a žádosti o granty zejména vypisované MŽP (např. 
Program životního prostředí 2021-2027).  
Stejně jako v minulém roce připravujeme nové akce pro návštěvníky, příměstské tábory, zážitky s 
průvodcem, přednášky na školách a v domovech pro seniory. 

Hlavní plánované investiční, stavební a jiné akce na rok 2023: 
- grafický manuál zoo
- manuál tvorby  cest a komunikací v zoo
- příprava na digitalizaci zoo
- projektová dokumentace „vstup do zoo“ a rozšíření i o revitalizaci a opravu správní budovy,

se zřetelem na opravu veřejných toalet a toalet pro zaměstnance zoo
- oprava střechy šelmince a exotária
- generální oprava zoovlaku
- projektová dokumentace a výměna tepelných čerpadel u TČ1
- projektová dokumentace na zateplení pláště a střechy autodílen + fotovoltaika

Ing. Ilona Pšenková, PhD. 
Ředitelka 





Dozorčí rada Zoo Ústí nad Labem

19. 1. 2023

Ing. Ilona Pšenková, PhD.

Příloha číslo 2

Bc. Iveta Tomková
Mgr. David Bauer
Ing. Jaromír Hůla
Bc. Věra Fryčová
Lukáš Blažej
Petr Křivan
Jiří Horák



Shrnutí roku 2022

• licenční kontrola MŽP

• EAZA full membership

• generel zoo



Plán rozvoje zoo

• 40 projektů

• prioritní projekty

• rozvojové projekty



Shrnutí roku 2022

• odchody

• příchody

• 26 nových druhů



Shrnutí roku 2022

• narozená mláďata (164/39)

• 25 akcí, nová partnerství

• návštěvnost 157 tis., mírný↑



Shrnutí roku 2022

• investice

• granty

• EEL-0904-cz-17.02.2022



Plány na rok 2023

• nové druhy (  ̴10 druhů)

• nové investiční projekty

• nová partnerství 

• nové akce – zážitky s průvodcem, 
přednášky na školách a v 
domovech pro seniory

• žádosti o granty (mžp)
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