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TISKOVÁ ZPRÁVA 
1. 8. 2022 
 
KONCEM MINULÉHO TÝDNE PROBĚHL V ZOO ÚSTÍ NAD LABEM RE-SCREENING 
EAZA  
 
Plánovaný re-screening Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA) proběhl ve 
dnech 28. a 29. 7. 2022. 
 
 
V roce 2019 proběhl v Zoo Ústí nad Labem pravidelný kontrolní screening Evropské asociace 
zoologických zahrad a akvárií (EAZA), v jehož důsledku tato prestižní organizace ústecké zoologické 
zahradě pozastavila plnohodnotné členství. Přitom právě členství v EAZA podmiňuje odborné 
fungování zoo a zapojení do mezinárodních chovatelských programů. Navazující dvoudenní 
kontrola, tzv. re-screening, jehož hlavním cílem bylo posoudit nápravu v minulosti zaznamenaných 
nedostatků, se uskutečnil koncem minulého týdne. Samotného re-screeningu se mimo tří komisařů 
za EAZA účastnil i celý odborný tým zoo. Jednání začala ve čtvrtek ráno prezentací vize, cílů, 
nových přístupů, návrhu generelu a přehledem změn reagujících na zjištění z roku 2019. Odborně 
před komisí vystoupili ředitelka organizace dr. Ilona Pšenková, Ing. Petra Padalíková, Mg.Cs. Vít 
Lukáš, dr. Stanislav Lhota, prof. David Modrý, Ing. František Příbrský a dr. Miloslav Jirků. Poté se 
komisaři, doprovázeni odborným týmem zoo a ředitelkou, věnovali kontrole areálu zoo a 
chovatelského zázemí. 
Příprava na re-screening, vlastní jednání s EAZA i samotná kontrola byly pro celý tým zoo 
mimořádně náročným a intenzivní obdobím. „Jsem velmi pyšná na náš tým, který se přes rok věnoval 
přípravám na re-screening, a který se komisařům po celou dobu věnoval. Všichni naši zaměstnanci 
odvedli obrovský kus práce, za což jim patří velké poděkování. Rok je opravdu krátký čas na nápravu 
všech v minulosti zjištěných pochybení, přesto jsme pro obhájení plnohodnotného členství v EAZA 
udělali maximum,“ upřesňuje ředitelka zoo. „Členství v EAZA je pro nás naprosto zásadní s ohledem 
na naše hlavní poslání, kterým je chovatelská činnost. Bez členství bychom byli definitivně odstřihnuti 
z většiny chovných programů“ doplňuje Petra Padalíková, zástupkyně ředitelky a vedoucí 
zoologického a zahradnického oddělení. 
Výsledky jednání a závěr kontroly komisaři předají etické komisi EAZA se sídlem v Amsterdamu, která 
o setrvání Zoo Ústí nad Labem v asociaci definitivně rozhodne na výročním zasedání (EAZA Annual 
Conference). To proběhne v září tohoto roku v Portugalsku. 
„Jsme velmi rádi za podporu města a zřízený Fond na záchranu zoo. Nepochybuji o tom, že 
vynaložené úsilí a finanční prostředky přinesou své ovoce a že členství obhájíme“, uzavírá ředitelka 
zoo. 
 
 
Foto 1: Intenzivní několikahodinové jednání před samotnou kontrolou v areálu zoo, foto: Michaela 
Matkovičová 


