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Název: Faunapark o.p.s. (cz 71760933)

Adresa: Horní Lipová 242, 790 63 Lipová-lázně

IČ: 29394864

Telefon: +420 739443204

E-mail: faunapark@faunapark.cz 

Datová schránka: PSJVWPW

Website: www.faunapark.cz 

Zakladatelé: Petr Augustýn, Dagmar Augustýnová 

Datum založení: 24.1.2012 

Ředitel: Dagmar Augustýnová

Styk s veřejností: Dagmar Augustýnová, Soňa Rozborilová

Chov: domácí a exotická zvířata 

rozloha: 8 000 M2

Návštěvníci: 20579

člen české asociace Zoologických zahrad a akvárií (czaza)

držitel certifikátu jeseníky originální produkt-zážitky
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Základní informace: 
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Vážení přátelé a příznivci Faunaparku,

uplynul další rok existence naší malé Zoologické zahrady. Prostřednictvím

této výroční zprávy předkládáme přehled všeho důležitého a podstatného, co

se událo v roce 2021. Myslím si, že mohu konstatovat, že tento rok byl docela

úspěšný.

I když se nám podařilo dohnat pozdější zahájení sezony, kvůli koronavirovým

opatřením, a to i díky podpoře státu, konkrétně to byl“ Příspěvek na krmení pro

ZOO“ poskytovaný MŽP. Přesto jsme neusnuli na vavřínech a stále jsme se

snažili hledat možnosti dalšího rozvoje. Našim cílem je totiž nabídnout

návštěvníkům ještě hezčí zahradu s lepšími podmínkami pro vystavovaná

zvířata. 

Chtěla bych tímto poděkovat všem zaměstnancům Faunaparku, kteří se

významnou měrou podílejí na naplňování poslání a cílů naší organizace.

Všichni jsou důležití v péči o chovaná zvířata, zároveň jsou velkou oporou i

mně při vedení a rozhodování o chodu zahrady. Také bych chtěla poděkovat

všem, kteří nás podporují, jak finančně, materiálně, nebo i vlídným slovem,

protože díky nim se nám daří odvádět kvalitní práci.

Dagmar Augustýnová, ředitelka společnosti Faunapark
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ůvodní slovo ředitelky: 
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SPRÁVNÍ RADA 
BC. Tomáš Vítek, Eva Ruschková, Barbora Veselá

DOZORČÍ RADA 
Ing. Jana Konvičková, Zuzana Kostúrová, Milan Riegl

Ředitel: Dagmar Augustýnová 

Marketing: Petr Augustýn, Soňa Rozborilová

Ekonom: Eva Ruschková 

Ošetřovatelé: Dagmar Augustýnová, Kateřina Žáková, Tomáš Augustýn 

Administrativní činnosti: Soňa Rozborilová 

Zahradnice, úklid: Martina Fialová 

Dobrovolník: Jana Řeháková

Veterinární péče: MVDr. Zuzana Uhříková, MVDr. Dušan Usvald
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Organizační struktura
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Faunapark je pro návštěvníky otevřen v období duben–říjen, 

v čase 12:00 – 18:00, včetně víkendů a svátků.

v době 9:00 – 11:00 – předem objednané skupiny

Provozní doba faunaparku
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Fotografie
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Poslání: 
Faunapark nabízí blízky kontakt a jedinečnou možnost přiblížení člověka ke

zvířatům, zprostředkovává poznání života chovaných druhů, i formou

vzdělávacích aktivit. To vše na profesionální úrovni a s hlubokým respektem

ke zvířatům a jejich žití ve Faunaparku.   

Aktivní a smysluplné trávení volného času

Vzdělávání široké veřejnosti

Propagace enviromentálních témat zábavnou 

Zapojení do dění v regionu

           formou

Cíle: 

Rozšiřování expozic zvířat, ze zisku za poskytované služby

Budování, provozování a udržování zařízení pro chov exotických i 

Organizování exkurzí a přednášek pro širokou veřejnost

Pořádání společenských a kulturních akcí

Koordinace dobrovolníků při péči o organizaci

Zřízení pracovních míst pro nezaměstnané 

           domácích zvířat

druh a rozsah poskytovaných služeb
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Jak to bylo v roce 2021…….

Začátek roku 2021 byl ještě stále ovlivněn celkovou situací kolem

opatření, souvisejícími s epidemií COVID 19. Provoz Faunaparku tak byl

zahájen v měsíci dubnu, pouze o víkendech. Po postupném rozvolnění

opatření se provoz vrátil do standartního režimu, včetně dopoledních

skupinových aktivit. V této nelehké době se zároveň projevila velká vlna

solidarity, kdy přicházely dary ve formě krmení pro zvířata a rovněž

financí, za kterou všem podporovatelům velmi děkujeme.  

Budování, údržba:        
Začátkem roku probíhaly již v uplynulém roce započaté práce v areálu

Faunarku na výstavbě další části zázemí pro naše zvířátka a také

komplexní údržbářské a jiné další odborné práce ve všech provozech

tak, aby vše bylo v pořádku a zcela bezpečné před zahájením

nadcházející sezóny.
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Licence
Důležitou událostí v roce 2021 bylo získání platné licence k provozování

Faunaparku na dobu neurčitou od Ministerstva životního prostředí ČR.

Společnost tak prošla velmi náročným ověřovacím procesem, kterým je

garantována kvalita poskytovaných služeb a péče o zvířata, to vše na

vysoce profesionální úrovni.

Lidé
„Je to o lidech“, a je to pravda… kvalitní vedení i každodenní všední činnosti

jsou pro provoz Faunaparku zásadní a nenahraditelné…také proto jsme

pracovní tým Faunaparku v měsíci květnu rozšířili o ošetřovatelku zvířat

Kateřinu Žákovou. Kačka vystudovala střední školu veterinární, je velmi

pečlivá a má profesionální proaktivní přístup ke zvířátkům a všem svěřeným

pracovním úkolům. Pracovní tým jsme rozšířili také o novou pracovní pozici

administrativní pracovník, v souvislosti s rozsáhlejší administrativou a

podáváním různých projektových žádostí na činnost společnosti. Na tuto

pozici nastoupila v měsíci říjnu Soňa Rozborilová.  

Ke konci roku došlo ke kompletní obměně členů orgánů společnosti

Faunapark, tedy správní i dozorčí rady. Společnost Faunapark tak získala

prostřednictvím nových členů čerstvý náhled na fungování a možný rozvoj

svých aktivit do budoucna.

No a také návštěvníci Faunaparku, bez těch by to přece nešlo.



Dospělý

děti 

senior, student

Rodinné vstupné

skupinové vstupné

ZTp

neplatící návštěvníci

celkem
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Návštěvnost v roce 2021
8 959

3 357

1 466

2 148

1 229

238

3 182

 

20 579
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Zvířátka
V měsíci únoru jsme se rozloučili s malými tygříky, kteří získali nový domov v

zooparku Olovnice. V měsíci březnu se rozrostla parta lemurků, v měsíci

květnu se narodila malá lamička a v létě dva samečci Lvíčka zlatohlavého.

Také jsme do „azylu“ přijali papoušky Mikeše a Arnyho.



 Hodnocení
Rok 2021 hodnotíme přes všechna zmíněná opatření a provedené změny jako

úspěšný. Dařilo se zajistit kvalitní péči o všechna zvířátka a také udržet

vysoký standard poskytovaných služeb i směrem k široké veřejnosti.

Zaznamenali jsme solidní návštěvnost a získali okamžité hodnocení

návštěvníků při každodenním kontaktu, dále také výborné ocenění díky

skvělým recenzím a hodnocením na portálu Mapy.cz. Av neposlední řadě nás

velmi mile a příjemně překvapila solidarita, se kterou jsme se v roce 2021

potkali. Faunapark také v roce 2021 opakovaně získal ocenění Jeseníky

regionální produkt, v kategorii zážitky a je aktivním členem Jeseníky, sdružení

cestovního ruchu a jiných sdružení.       
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Plány
Pro následující období máme v plánu vybudování důstojného zázemí pro

návštěvníky cyklisty. S odpočívadlem, zabudovanými stojany, informačním

mapovým panelem, včetně nabíjecího pointu pro elektrokola, dále základního

servisními místa a stacionární lékárničky první pomoci. Rovněž výstavbu

dalšího sociálního zařízení, které bude zároveň vhodné pro handicapované

návštěvníky či rodiče s malými dětmi. Našim cílem je rovněž udržení

nastaveného standardu všech poskytovaných služeb a jejich další rozvoj.

Zásadní pro zdravé fungování provozu Faunaparku se jeví rovněž budování,

podpora a stabilita pracovního týmu, který bychom rádi rozšířili o pozici

údržbáře a umožnili také další odborné stáže studentům škol, které jsou

svým zaměřením blízké posláním a cílům, které si společnost Faunapark

nastavila.

Těšíme se na Vaši návštěvu Faunaparku.
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„Buď vděčný zvířatům – jsou zdrojem tvé síly.“  
 Indiánské přísloví
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Hospodářství v roce 2021
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na tvorbě této výroční zprávy spolupracovala Dagmar Augustýnová, 

Soňa rozborilová a Adéla Vítková.

Fotografie: Archív faunaparku, Michaela cichrová, Fotografie návštěvníků.


