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VÝROČN Í

ZPRÁVA

2019

Název: Faunapark o.p.s. (CZ 71760933)

Adresa: Horní Lipová 242, 790 63 Lipová – Lázně

Telefon: +420 739 443 204

E-mail: faunapark@faunapark.cz

DAtová schránka: psjvwpw

Website: www.faunapark.cz

Zakladatel: Petr Augustýn, Dagmar Augustýnová

Datum založení: 24.1.2012

Ředitel: Dagmar Augustýnová

Styk s veřejností: Dagmar Augustýnová

Chov: domácí a exotická zvířata

Rozloha: 8 000 m2

Návštěvníci: 35 000

Člen České asociace zoologických zahrad a akvárií (CZAZA)

držitel certifikátu Jeseníky originální produkt-zážitky
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ÚVODNÍ  SLOVO ŘEDITELKY

Vážení přátelé,

v roce 2019 se toho ve Faunaparku událo docela hodně.

Některé  novinky  jsou k vidění pro návštěvníky a některé jsou významné, ale nejsou   vidět- tím

myslím absolvování  procesu spojeným s žádostí  o vydání licence ZOO. 

K tomuto kroku nás vybídla lednová kontrola ČIŽP, která shledala, že z hlediska zákona

Faunapark splňuje definici zoologické zahrady a pokud dále chceme vystavovat  chované

živočichy a vybírat vstupné, bez licence to nepůjde… Tak jsme se do toho pustili- zahrada prošla

spoustou úprav, které se týkaly bezpečnostních prvků, ty měly lépe zajistit možnost vniknutí

návštěvníků tam, kam nemají přístup a naopak možnost kontaktu ze strany zvířat tam, kde je

to nebezpečné,  chovná zařízení jsme lépe zajistili proti úniku zvířat – musím uznat, že některé

věci např. zavedení centrálních klíčů usnadnilo i nám práci. Vybudovali jsme místnost určenou

pro izolaci a karanténu zvířat.

Před květnovým místním šetřením jsme uzavřeli několik smluv o spolupráci na zajištění

preventivní a veterinární péče, s SVÚ o  laboratorním  vyšetřování  vzorků, s asanačním

ústavem, deratizace areálu atd. Vytvořila jsem několik dokumentů, které slouží jako manuál

při práci v areálu. Veškeré přípravy jsme konzultovali s pracovníky  KSV a musím jim poděkovat

za pomoc s přípravou (včetně agendy) celého areálu Faunaparku.

Pak následovalo zmíněné šetření, které proběhlo 29.5.2019, na základě vyjádření jednotlivých

členů komise se udělení licence povedlo a vydání licence k provozování Zoologické zahrady

Faunapark o.p.s.  nám bylo uděleno na dobu určitou dvou let.

Takže jsme se posunuli a letní sezona mohla začít. Celkově rok 2019 hodnotím jako úspěšný,

vedlo se nám po stránce budovatelské, chovatelské ale i návštěvnost se povedla.

Děkuji touto cestou všem, které mám kolem sebe, těm kteří pomáhají s chodem Faunaparku  a

podporují nás buď finančně, materiálně, duševně nebo se podílí na chodu areálu přiložením

rukou k dílu.

Já a všichni-teď mám na mysli ty co mají drápky, zobáčky, křídla , kopyta , ocásky atd. Vás máme

rádi.

Dagmar Augustýnová ředitelka společnosti Faunapark  
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ORGANIZAČNÍ  STRUKTURA

Ředitel: Dagmar Augustýnová

Marketing: Petr Augustýn

Ekonom: Eva Ruschková

Ošetřovatelé:  Tomáš Augustýn, Petr

Augustýn, Dagmar  Augustýnová,                                                                        

Alena Litvová (do 31.10.), Simona

Cikrýtová (od 1.11.)

Údržba: Jiří Fiala

Zahradnice, úklid: Martina Fialová

Veterinární péče: MVDr.  Zuzana

Uhříková, MVDr. Dušan Usvald

SPRÁVNÍ  RADA

Rostislav Zifčák                                                                                                             

Adéla Vítková                                                                                                              

Renata Plevová

DOZORČÍ  RADA

Petr Augustýn ml,                                                                                                                 

Eliška  Zapletalová                                                                                                               

Petr Augustýn st,
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CHOVATELSKÁ  Č INNOST

V průběhu roku 2019 jsme se   radovali z chovatelského úspěchu- narození dvojčat Lemura kata,  k naší velké lítosti se

jejich máma zdravotně zhoršila na tolik, že jsme ji museli umístit na Veterinární kliniku v Opavě, kde po několika dnech

zemřela. Takže nastalo ruční dokrmování-denně jsme jezdili pro čerstvé mléko k chovatelům domácích koz. Malé

lemurky se nám podařilo úspěšně dokrmit a teď jsou řádnými členy koutku MADAGASKAR.

Dalším dokrmovaným členem Faunaparku je býček Bradley, kterého po narození jeho máme odmítla pouštět k vemenu.

Takže jsme se ho ujali a dobrá věc se podařila-na pastvě se prohání statný býk. 

HLAVNÍ  Č INNOST

ZAJIŠTĚNÍ CHODU ZAHRADY

VYSTAVOVÁNÍ A CHOV ZVÍŘAT

SPOLUPRÁCE S PODOBNĚ ZAMĚŘENÝMI ZAHRADAMI

VZDĚLÁVÁNÍ ŠIROKÉ VEŘEJNOSTI

AGROTURISTIKA

ZAPOJENÍ DO ZÁCHRANNÝCH PROGRAMŮ
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FAUNAPARK A VEŘEJNOST

Návštěvníkům nabízíme programy, při kterých se mohou setkat se zvířaty zblízka.

Dopolední objednané skupiny, kdy jde převážně o školní a předškolní výlety  nabízíme komentovanou prohlídku

Faunaparku spojenou s krmením, děti se tak dozví spoustu informací a zajímavostí o chovaných zvířatech.

Během odpoledních hodin máme již dlouholetou tradici, kdy je po celou návštěvní dobu přítomen  některý z chovatelů a

osobně se věnuje návštěvníkům. Ti kladou různé dotazy ohledně zvířat, často se setkáváme i s tím, že lidé uvažují o

pořízení domácího mazlíčka, takže fungujeme jako konzultanti, nebo rádci.

VĚDA A VÝZKUM

Již během licenčního řízení jsme se snažili zapojit do různých programů zaměřených na záchranu ohrožených druhů.

Jednak jsme do procesu vstoupili, kdy už byly programy  rozjeté a další zájemce nepřijímali, nebo jsme nevyhovovali,

dokonce nám někteří ani neodpověděli a nebo  naši nabídku  odmítli. Nakonec jsme se rozhodli, že se pustíme do programu

repatriace sov pálených, které chováme. Chovný pár jsme na podzim přestěhovali do klidné části zahrady, ubikaci jsme

vhodně vybavili a vzhledem k tomu, že tento pár již úspěšně mláďata odchoval doufáme, že se dočkáme malých soviček,

které se vrátí zpět do volné přírody.

Na podzim jsme u Firmy Lesní svět objednali několik interaktivních panelů. Do konce roku probíhaly práce na grafických

úpravách speciálně pro Faunapark. Tabule jsou určeny jako výchovný prvek pro malé i velké návštěvníky- jedná se o

přiblížení potravinových řetězců zvířat, ukázku odkud zvířata pocházejí, a hodně jsme se zaměřili na přiblížení druhů

zvířat, které jsou silně ohrožené vyhynutím.

Vysoké školy a univerzity jsme oslovili s nabídkou možnosti stáží a praxí studentů, které by se měly uskutečnit příští

rok.
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NOVÁ  VÝSTAVBA

 V roce 2019 jsme se pustili do výstavby ubikace s pracovním názven ,,VĚŽÁK“, který je určený ve spodním patře pro

drápkaté opičky, uznali jsme, že si kosmani bělovousí zaslouží větší ubikaci s parádním venkovním výběhem, další dvě

kóje jsou určeny pro lvíčky zlatohlavé a tamaríny pinčí-poslední ubikace bude sloužit k izolaci v případě potřeby

opičky oddělit. Z výběhových oken se tunely opičky proběhnou do venkovních výběhů.

Horní patro se stane novým domovem pro papoušky volnoletce, nový prostor s hnízdními budkami koupacím bazénkem a

výletovými okny jim poskytne možnost zaletět si během odpoledne, kdy baví návštěvníky do ubikace pro občerstvení a

tekutiny, snad se jim bude líbit…….
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NÁVŠTĚVNOST

-děti 5312x

-dospělí 12447x

-rodinné vstupné (2dosp.+2děti)  2609x, celkem tedy  10436 osob

-skupinové vstupné 1951x (tady nejsem schopná rozlišit děti a dospělé)

-ZTP 305x

-senior,student 1853x

-neplatící návštěvníci 3500x

Celkem: 35804
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SEZNAM ZVÍŘAT
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EKONOMIKA

Zásadním příjmem pro Faunapark je vstupné, dalším finančním přínosem jsou dary.

Během celého roku jsme zásobeni různými přebytky např. zeleniny, ovoce, obilnin, sena, suchého pečiva atd. 

S většími stavebními pracemi nám pomáhají dobrovolníci, nebo firmy, které podporují naši činnost.

DARY 2019

16



17



18



19



20



21

NA TVORBĚ TÉTO VÝROČNÍ ZPRÁVY SPOLUPRACOVAL PETR AUGUSTÝN ML. A DAGMAR AUGUSTÝNOVÁ

FOTOGRAFIE: ARCHÍV FAUNAPARKU, MICHAELA CICHROVÁ, TOMÁŠ JAVŮREK


