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Slovo ředitele
spolupráce se zoologickými zahradami
východní Evropy a Asie.

Vážení přátelé,
opět se s vámi setkávám nad výroční
zprávou, v níž bych se rád podělil o své
pocity, dojmy a zejména pak o úspěchy
či neúspěchy, které v roce 2011 provázely
činnost Zoo Hodonín. Ta, jak známo, zažila během posledního půldruhého roku
tři výběrová řízení na svého ředitele, což
se samosebou neobešlo bez negativních
dopadů na její další rozvoj. Přesto mohu
s radostí konstatovat, že není důvod k pesimismu, protože je řada věcí, s nimiž se
naše zahrada může pochlubit.
Prvním a zásadním úspěchem, který bych
chtěl vyzvednout, je vstup hodonínské
zoo do Euroasijské regionální asociace zoologických zahrad a akvárií, o nějž
jsme v minulých letech usilovali. Upřímně
nás potěšilo, že jsme svou činností přesvědčili, a získali tak důvěru dosavadních
členů, kteří nás mezi sebe loni v květnu
na konferenci v ukrajinském Nikolajevu
přijali, a otevřeli nám tak možnosti bližší

Koneckonců už první setkání se členy asociace přineslo své ovoce, když se nám podařilo ze Zoo Větrovy na Táborsku získat
staronový živočišný druh v podobě zubra
evropského. Jeho slavný comeback po
patnácti letech jsme zažili jen dva měsíce
po nikolajevské konferenci. Radost z krásného páru, jemuž jsme v jihozápadním
koutu zahrady složitými úpravami té dosavadní připravili novou expozici, sice netrvala dlouho, neboť jsme zakrátko přišli
o samce Karla, ale satisfakce na sebe nenechala čekat. Ani ne měsíc poté co uhynul, přišel od něj pozdrav, když pozůstalá
partnerka přivedla na svět u nás historicky
první zubří mládě, samičku Karlu.
Ale nebyli to jen zubři, kteří přispěli
k osvěžení našich expozic. Z německého
Saarbrückenu jsme získali nevěstu pro
jaguára Ašoka, osmiměsíční slečnu Graciu, díky níž můžeme sestavit chovný pár
a těšit se na případná mláďata. A v chovatelské části byly i další úspěchy. Vedle
několika zdárných odchovů se nám také
podařilo zformovat poměrně bohatou expozici evropského ptactva a do pavilonu
exotů získat kolekci plodohmyzožravých
ptáků, pro něž jsme připravili nové expozice simulující jejich přirozené prostředí.
Nové bydlení v tomto duchu jsme zajistili
i páru sovic sněžních.
K úspěchům roku 2011 patří i bohatá kulturně výchovná, propagační a vzdělávací
činnost a také pokračování v programech
přeshraniční spolupráce. Tentokrát jsme
se spolu se slovenským městem Senica zhostili environmentálního projektu
a koncem roku jsme se ještě stačili zapojit
do dalšího česko-slovenského projektu,
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nyní s městem Handlová. Jeho výsledkem
by měla být likvidace černých skládek a
vytvoření systému třídění odpadů v Zoo
Hodonín.
Co nám však v právě uplynulém roce
způsobilo snad největší radost, je návštěvnost. Po loňském bezmála desetiprocentním propadu jsme tentokrát dosáhli historicky druhého nejvyššího čísla, když
k nám během roku zavítalo 147 167 lidí.
I proto nás mimořádně potěšilo, když jsme
od Lesů ČR získali stodevadesátitisícovou
dotaci, a mohli tak vylepšit vybavenost
zoo směrem k dětským návštěvníkům,
pro něž jsme na jedno z hřišť pořídili nové
moderní prvky pro pohybové aktivity .
I když samotná zoo neprošla žádnou
podstatnou stavební proměnou, podařilo
se alespoň opravit střechy u většiny objektů a v rámci zvyšování návštěvnického
komfortu vytvořit místnost pro matky
s kojenci.

Na závěr mi, milí přátelé, dovolte, abych
poděkoval našemu zřizovateli, Městu Hodonín, Ministerstvu životního prostředí ČR
a všem dalším orgánům, institucím, organizacím i jednotlivcům, kteří nás jakkoli
podporují v naší činnosti a poslání. Můj
dík patří i všem mým spolupracovníkům,
kteří zajišťují každodenní chod zařízení.
Je hlavně jejich zásluhou, že si naše zoo
už léta v rámci regionu udržuje primát
v zájmu návštěvnické veřejnosti.
A protože 31. 12. 2011 je nejen posledním
dnem uplynulého roku, ale i dnem, kdy
se s hodonínskou zoologickou zahradou
loučím – odcházím pracovat do Prahy –
přeji zřizovateli šťastnou volbu nového
ředitele, jemu pak úspěšné vykročení na
této krásné, ale náročné cestě, zoologické zahradě hodně nových chovatelských
úspěchů a návštěvníkům jen krásné zážitky při její prohlídce.

Ing. Jiří Koliba
ředitel
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Chovatelská činnost
Ing. Jaroslav Hyjánek
zoolog
Hlavním úkolem v chovatelské činnosti roku
2011 bylo doplnění kolekce volně žijících ptáků
patřících do euroasijské
fauny. Příslušnou expozici se nám podařilo sestavit například ze stehlíků obecných - Carduelis carduelis, zvonohlíků
zahradních - Serinus serinus, sojky obecné - Garrulus glandarius, křivky obecné
- Loxia curvirostra, dudka chocholatého
- Upupa epops, drozda zpěvného - Turdus
philomelos, čejky chocholaté - Vanellus
vanellus, čížka lesního - Carduelis spinus
a dalších.
Největším úspěchem roku 2011 v rámci chovu savců bylo pořízení páru zubra
evropského - Bison bonasus - a následné
narození prvního jedince tohoto druhu
v historii naší zoo.

Podařil se nám splnit také jeden z cílů
předešlých let, jímž bylo dopárování solitérního samce jaguára amerického - Panthera onca - mladou samicí ze Zoologické
zahrady Saarbrücken (SRN).

Savci

Vzhledem k úspěšnému vstupu naší zoo
do euroasijské asociace EARAZA, zastřešující zoologické zahrady a akvária Evropy
a Asie, jsme navázali diskuzi s členskými
zahradami o možné chovatelské spolupráci. Prvním úspěchem bylo již zmíněné
pořízení páru zubra evropského - Bison
bonasus z nově vzniklé Zoologické zahrady Tábor – Větrovy, která je taktéž členem
EARAZA. Bohužel, pár týdnů po příchodu
páru zubrů do naší zoo se u samce projevilo chronické onemocnění ledvin, na které po třítýdenní neúspěšné léčbě uhynul.
Pozůstalé samici, která do naší zoo přišla
zjevně březí, se za měsíc po této smutné
události narodilo zdravé mládě. Vítaným
pohrobkem byla samička, která je prvním
narozeným jedincem tohoto druhu v naší
zoo.

Mládě adaxe nubijského (Addax nasomatulacus)
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Mládě sitatungy západoafrické
(Tragelephus spekii gradus)

V chovu savců pokračujeme v odchovech
mnoha dalších ohrožených živočichů,
například antilopy - přímorožce šavlorohého - Orix dammah, adaxe nubijského
- Addax nasomaculatus, sitatungy západoafrické - Tragelaphus spekii gradus a zebry Chapmanovy - Equus quagga
chapmanni.
V roce 2011 jsme dosáhli také několika
dalších odchovů u primátů. Po výměně
chovného samce ze Zoo Ostrava se páru
tamarína pinčího - Saguinus oedipus - narodila dvě mláďata, která se tentokrát podařila odchovat přirozenou cestou. Předchozí mláďata jsme totiž museli odebírat
k umělým odchovům, neboť původní samec samici s mláďaty napadal. Tradičně
úspěšné odchovy jsme zaznamenali i u
dalšího druhu drápkatých opiček - tamarína žlutorukého - Saguinus midas. Páru
se ve dvou vrzích během dvanácti měsíců
pokaždé narodila dvojčata.

U tamarínu žlutorukých (Saguinus
midas) míváme pravidelné odchovy

Díky členství v Evropské plemenné knize
jaguára amerického se naší zoo podařila
vyjednat chovatelská spolupráce v chovu
jaguárů amerických - Panthera onca - se
Zoologickou zahradou v Saarbrückenu
(SRN). Tato německá zoologická zahrada
do chovu jaguárů amerických v naší zoo
poskytla mladou samici, která se stane
pokračovatelkou úspěšných odchovů
těchto šelem u nás.
V rámci dalších druhů savců se nám narodilo několik mláďat africké kozy kamerunské - Capra hircus, klokana rudého
- Macropus rufus - a klokana rudokrkého - Macropus rufogriseus, lamy krotké Lama glama - a muflona korsického - Ovis
musimon.

Letos tamaríni pinčí (Saguinus oedipus) odchovali
svá mláďata přirozeně; foto: Jakub Barcuch
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Zároveň však bohužel došlo i k úhynům.
Sešlostí věkem uhynula stará samice vlka
hřivnatého - Chrysocyon brachyurus - historicky první samice tohoto druhu chovaná v naší zoo.

Zubr evropský (Bison bonasus) se do
naší zoo vrátil po patnácti letech

U klokanů rudých (Macropus rufus)
míváme pravidelné odchovy

11

Samice jaguára (Panthera onca)
Gracia k nám přišla ze Saarbrückenu
Novinkou letošního roku byl i samec
orla skalního (Aquila chrysaetos)

Ptáci

Důležitým úkolem v chovu ptáků bylo
dopárování samice orla skalního - Aquila
chrysaetos - mladým samcem, což se nám
podařilo splnit. Tento pár velmi vzácného
a ohroženého druhu je základem pro připravovaný projekt reintrodukce orla skalního do české přírody.
Do reintrodukčních programů budou zařazeny i další druhy ptáků, které se nám
podařilo pořídit - sýček obecný - Athene
noctua a sova pálená - Tyto alba.
Novinkou v chovu je také nová expozice
ptáků euroasijské fauny, která je složena
ze skupiny stehlíků obecných - Carduelis
carduelis, zvonohlíků zahradních - Serinus
serinus, sojky obecné - Garrulus glandarius, křivky obecné - Loxia curvirostra, dudka chocholatého - Upupa epops, drozda
zpěvného - Turdus philomelos, čejky chocholaté - Vanellus vanellus, čížka lesního
- Carduelis spinus, hrdličky divoké - Strep-
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topelia turtur, hýla obecného - Pyrrhula
pyrrhula, kosa černého - Turdus merula,
strnada obecného - Emberiza citrinella,
koroptve polní - Perdix perdix, čečetky
zimní - Carduelis flammea, kavky obecné
- Corvus monedula. Součástí této expozice je také kolekce exotického drobného
ptactva složená z následujících druhů:
holoubek diamantový - Geopelia cuneata,
chůvička japonská - Lonchura domestica,
zebřička pestrá - Taeniopygia guttata, rýžovník šedý - Padda oryzivora.
Za úspěch považujeme vytvoření vícedruhové expozice vzácných jeřábů popelavých - Grus grus s jeřáby panenskými –
Anthropoides virgo.
V pavilonu exotického ptactva jsme
vytvořili smíšenou expozici složenou
z dvojice ptáků, jimiž jsou toko rudozobý Tockus erythrorhynchus - a turako chocholatý - Tauraco persa. Přibyla také expozice
leskoptve purpurové - Lamprotornis
purpureus - a majny Rothschildovy Leucopsar rothschildi.
Na druhé straně uhynul samec labutě černé - Cygnus atratus. Příčinou byla sešlost
věkem. Smířit jsme se museli i s úhynem
samce tukana obrovského - Ramphastos
toco. Příčinou byla celosvětově nevysvětlitelná degenerace jater zvýšeným usazováním železa.

Jeřáb popelavý (Grus grus)

Chloubou pavilonu ptáků je majna Rothschildova (Leucopsar rothschildi); foto: Jakub Barcuch

Plazi, obojživelníci

Na úseku plazů jsme byli opět úspěšní
v odchovu gekončíků nočních - Eublepharis macularius.

Ptačí expozice ozvláštnil i jeřáb
panenský (Anthropoides virgo)
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Kolekci korálovek jsme doplnili o korálovku sedlatou - Lampropeltis triangulum
sinaloae.

Ryby, paryby, bezobratlí

Na úseku akvárií řešíme rekonstrukci
stávajícího filtračního zařízení nádrže se
žraloky. Tato technologie je značně zastaralá a již neplní svou funkci. Ve spojení
s předními odborníky na mořskou akvaristiku, zejména pracovníky ze Zoo Olomouc, prověřujeme možnosti pořízení
nové technologie bahenních filtrů.
Novými druhy v akvarijní expozici jsou
africký tlamovec mosambický - Oreochromis mossambicus, parmička oděská
- Puntius padamya, tetra paraguayská Moenkhausia sanctaefilomenae.

Závěrem

Z let minulých se nám prozatím nepodařilo uskutečnit projekt expozice tetřeva
hlušce - Tetrao urogallus. Ten by měl být
prioritou expoziční činnosti v roce 2012.
Kolekce korálovek je bohatší o korálovku
sedlatou (Lampropeltis triangulum)
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Dalším z výhledových plánů je vybudování venkovní expozice pro želvy suchozemské, které prozatím držíme v zákulisních
teráriích.
Parmička oděská (Puntius padamya)
- nový druh v akvarijní expozici naší zoo

Ptačí expozice
Jiří Ingr
zootechnik

Tropické expozice

V roce 2011 jsme započali nový chovatelský
záměr v pavilonu ptáků.
Došlo k výraznějšímu
odchodu některých druhů papoušků,
čímž jsme uvolnili tolik potřebný prostor
pro realizaci nových expozic. Ty jsme postupně zaplnili různými přírodními prvky
a vytvořili tak hustě zarostlé tropické ubikace. Poté jsme je začali postupně osazovat různými plodo-hmyzožravými ptáky,
jako jsou např. turako chocholatý (Tauraco
persa), leskoptev purpurová (Lamprotornis purpureus), zoborožec šedolící (Ceratogymna brevis) či toko rudozobý (Tockus
erythrorhynchus).
Největší chloubou naší tropické části pavilonu jsou ale majny Rothschildovy (Leucopsar rothschildi), jejichž divoká populace v přírodě se odhaduje na posledních
několik desítek jedinců. Chováme zde i
zástupce řádu měkkozobých - holuba
Bartletova (Gallicolumba criniger). Do budoucna máme v plánu nadále pokračovat
v chovu těchto zajímavých tropických ptáků a expozice doplňovat o další zajímavé
druhy, jako jsou např. tangary nebo tukani.

bubo). V případě úspěšných odchovů u
některých druhů bychom se rádi zapojili
do reintrodukčních programů. Do budoucna plánujeme vytvořit ucelenou kolekci
sov, která bude obsahovat všechny druhy
vyskytující se na území střední Evropy.

Evropští pěvci

Kolekce evropských pěvců vznikla spojením několika menších voliér, které se dřív
používaly k chovu malých papoušků. Tím
nám vznikla jedna prostorná voliéra, která
se postupně zaplnila kolekcí evropských
pěvců. Expozice voliéry je laděna do co
možná nejpřirozenějšího prostředí, ve
kterém se tito pěvci i v přírodě nejčastěji
zdržují a kde se cítí bezpečně.
Druhové zastoupení v této expozici jsme
museli volit velmi pečlivě a uváženě.
Spousta pěvčích druhů je velmi teritoriální a ve své blízkosti nesnese žádné jiné
jedince stejného druhu. Naše seskupení
se zatím jeví poměrně dobře, až na malé
šarvátky při krmení, což jsme snadno vyřešili rozmístěním misek s krmením na
několik různých míst po voliéře. Otázkou

Sovy

V chovu sov jsme v tomto roce zaznamenali opět chovatelský úspěch u výrů velkých (Bubo bubo). Dále jsme získali nový
pár puštíků bradatých (Strix nebulosa).
Nyní chováme celkem osm druhů sov.
Jsou to: sýček obecný (Athene noctua),
kalous ušatý (Asio otus), sova pálená (Tyto
alba), puštík obecný (Strix aluco), puštík
bělavý pobaltský (Strix uralensis liturata),
puštík bradatý (Strix nebulosa), sovice
sněžní (Nyctea scandiaca), výr velký (Bubo

Puštík bradatý (Strix nebulosa lapponica)
- nový druh v expozici sov
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teď zůstává, jak se skupina ptáků zachová
v době hnízdění a zda se nebudou ptáci
při hnízdění vzájemně rušit.
Co se týká druhového zastoupení, v našich
expozicích se nachází stehlík obecný (Carduelis carduelis), zvonohlík zahradní (Serinus serinus), čížek lesní (Carduelis spinus),
čečetka zimní (Carduelis flammea), hýl
obecný (Pyrrhula pyrrhula), strnad obecný (Emberiza citrinella), dlask tlustozobý
(Coccothraustes coccothraustes). Chovali
jsme i kosy černé (Turdus merula), avšak
ty jsme museli dát pryč, protože nám samec kosa začal napadat ostatní obyvatele
voliéry a také nám nepřetržitě demoloval
naší ošetřovatelkou pečlivě provedenou
expoziční výzdobu. Do budoucna plánujeme pořízení dalších druhů, jako jsou
např. zvonek zelený (Carduelis chloris),
konopka obecná (Carduelis cannabina),
pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla),
červenka obecná (Erithacus rubecula)
a některé další tak, aby druhová skladba
evropských pěvců byla pro návštěvníky
pestrá a zajímavá.

Pásovník dlouhoocasý (Poephila acuticauda)

Hrdlička divoká (Streptopelia turtur)

Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula); foto: Jiří Ingr
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Hnízdo hýla obecného

Přehled jednotlivých druhů zvířat
chovaných v roce 2011
• Savci - Mamalia
Název
Species

Stav k
1. 1. 2011

Příchod
Arrival

Odchod
Departure

Odchov
Births

Úhyn
Death

Deponace
Stav k
Loan
31. 12. 2011

klokan rudokrký
Macropus rufogriseus

1.2

0.1

0.0.1

1.1.1

klokan rudý
Macropus rufus

1.3

0.1

0.0.1

1.2.1

vari černobílý
Varecia variegatta

1.1

tamarín žlutoruký
Saguinus midas

5.5

tamarín pinčí
Saguinus oedipus

1.2

gueréza pláštíková
Colobus guereza caudatus

1.0

1.0

gueréza pláštíková
Colobus guereza occidentalis

1.0

1.0

makak červenolící
Macaca fuscata

1.1

1.1

1.1.1

1.1.1

šimpanz
Pan troglodytes

2.3

2.3

vlk hřivnatý
Chrysocyon brachyurus

1.0

1.0

medvěd malajský
Helarctos malayanus

0.1

0.1

ocelot velký
Leopardus pardalis

1.0

1.0

rys karpatský
Lynx lynx carpaticus

2.0

2.0

lev berberský
Panthera leo leo

1.1

1.1

lev
Panthera leo

0.1

0.1

jaguár
Panthera onca

1.0

jaguár - černá forma
Panthera onca

1.1

1.1

tygr ussurijský
Panthera tigris altaica

1.0

1.0

kůň domácí - fjordling
Equus caballus

1.0

1.0

kůň domácí - pony
Equus caballus

1.0

1.0

kiang východní
Equus kiang holdereri

2.1

2.1

zebra Chapmanova
Equus quagga chapmanni

1.3

velbloud jednohrbý
Camelus dromedarius

1.0

1.0

lama krotká
Lama glama

3.8

2.7

gibon lar
Hylobates lar

1.1

1.0

3.4

2.2

4.3

0.0.1

0.0.2

2.2.1

0.1

1.1

0.1

1.0

2.2
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Název
Species

Stav k
1. 1. 2011

Příchod
Arrival

Odchod
Departure

Odchov
Births

Úhyn
Death

Deponace
Stav k
Loan
31. 12. 2011

daněk evropský
Dama dama

0.2

adax
Addax nasomaculatus

1.4

paovce hřivnatá
Ammotragus lervia

1.2

zubr evropský
Bison bonasus

0.0

koza domácí - bílá
Capra hircus

0.1

0.1

koza domácí - kamerunská
Capra hircus domestica

2.7

3.11

přímorožec šavlorohý
Oryx dammah

2.2

1.0

0.1

1.3

ovce domácí - merino
Ovis aries aries

2.2

3.0

2.1

1.3

ovce domácí - mongolská
Ovis aries aries

0.1

ovce domácí vřesovištní
Ovis aries aries

0.2

muflon
Ovis aries musimon

2.9

0.0.9

1.4.4

0.2.4

sitatunga západoafrická
Tragelaphus spekii gratus

0.2
1.0

0.3
1.2

1.I

0.1

1.0

0.2

0.1
0.1

0.3
0.0.9

2.9
1.2.4

• Ptáci - Aves
Název
Species

Stav k
1. 1. 2011

Příchod
Arrival

Odchod
Departure

Odchov
Births

Úhyn
Death

Deponace
Stav k
Loan
31. 12. 2011

pštros dvouprstý
Struthio camelus

1.0

nandu pampový
Rhea americana

1.1

emu hnědý
Dromaius novaehollandias

1.0

1.0

čáp bílý
Ciconi ciconia

0.0.1

0.0.1

plameňák rúžový
Phoenicopterus ruber roseus

2.2.13

2.2.13

1.0
1.0

0.1

kachnička mandarínská
Aix galericulata

3.2

8.0

8.0

3.2

kachnička karolínská
Aix sponsa

2.2

4.0

4.0

2.2

kachna divoká
Anas platyrhynchos

1.1

6.0

6.0

4.4

berneška bělolící
Branta leucopsis

1.0

labuť černá
Cygnus atratus

1.1

orel skalní
Aquila chrysaetos

0.1

káně lesní
Buteo buteo

0.1

0.1

bažant diamantový
Chrysolophus amherstiae

1.3

1.3

bažant zlatý
Chrysolophus pictus

1.3

1.3

páv korunkatý
Pavo cristatus

2.2
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3.III

1.0
0.1
1.0

1.0
1.1

1.1

1.1

Název
Species

Stav k
1. 1. 2011

Příchod
Arrival

Odchod
Departure

Odchov
Births

koroptev polní
Perdix perdix

0.0

4.IV

4.4

čejka chocholatá
Vanellus vanellus

0.0

1.I

1.1

holoubek diamantový
Geopelia cuneata

0.0

1.I

holub chocholatý
Ocyphaps lophotes

0.0

1.I

1.1

hrdlička divoká
Streptopelia turtur

0.0

1.I

1.1

lori hnědý
Pseudeos fuscata

4.0

Úhyn
Death

Deponace
Stav k
Loan
31. 12. 2011

5.1

1.1

1.1

0.0

lori mnohobarvý horský
Trichoglossus haematodus

1.1.2

1.1.2

0.0

kakadu šalamounský
Cacatua ducorpsii

1.1.1

2.0.1

2.0

1.1

2.3

3.0

4.0

3.3

5.5.12

5.5.12

0.0

korela chocholatá
Nymphicus hollandicus
agapornis Fischerův
Agapornis fischeri
amazoňan oranžovokřídlý
Amazona amazonica

1.1

1.1

0.0

amazoňan žlutolící
Amazona autumnalis

0.0.1

0.0.1

0.0

amazoňan japonský
Amazona collaria

0.0.1

0.0.1

0.0

amazoňan pomoučený
Amazona farinosa

1.1

1.1

amazoňan kubánský
Amazona leucocephala

1.0.3

1.0.3

amazoňan haitský
Amazona ventralis

0.0.2

0.0.2

0.0

ara zelený
Ara ambigua

1.1

1.1

ara ararauna
Ara ararauna

2.2

2.2

ara vojenský
Ara militaris

0.1

0.1

papoušek vlnkovaný
Melopsittacus undulatus

6.5.13

12.0

16.0

10.5.13

papoušek mniší
Myiopsitta monachus

1.3

1.3

papoušek kouřový
Polytelis anthopeplus

1.1

1.1

papoušek nádherný
Polytelis swainsonii

1.1

1.1

žako šedý
Psittacus erithacus

1.1

1.1

turako chocholatý
Tauraco persa

0.0

1.I

1.1

sova pálená
Tyto alba guttata

0.1

1.0

1.1

kalous ušatý
Asio otus
sýček obecný
Athene noctua
výr velký
Bubo bubo

0.0.1

0.0.1

2.2

2.2

1.1.1

2.0

2.0

1.1.1
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Název
Species
sovice sněžní
Nyctea scandiaca

Stav k
1. 1. 2011

Příchod
Arrival

Odchod
Departure

Odchov
Births

Úhyn
Death

Deponace
Stav k
Loan
31. 12. 2011

1.1

1.1

puštík obecný
Strix aluco

0.0.1

0.0.1

puštík vousatý
Strix nebulosa

0.0

puštík bělavý pobaltský
Strix uralensis liturata

1.1

toko rudozobý
Tockus erythrorhynchus

0.0

tukan obrovský
Ramphastos toco

1.0

strnad obecný
Emberiza citrinella

0.0

0.0.4

0.0.1

čečetka zimní
Acanthis flammea

0.0

2.II

2.2

stehlík obecný
Carduelis carduelis

0.0

0.0.7

0.0.7

čížek lesní
Carduelis spinus

0.0

3.I

3.1

dlask tlustozobý
Coccothraustes coccothraustes

0.0

1.I

1.0

0.1

hýl obecný
Pyrhula pyrrhula

0.0

1.III

0.1

1.2

kanár domácí
Serinus canaria f. domestica

0.0

0.0.4

0.0.2

0.0.2

zvonohlík zahradní
Serinus serinus

0.0

0.0.8

0.0.2

0.0.6

amadina páskovaná
Amadina fasciata

0.0

1.I

1.0

0.1

rýžovník šedý
Padda oryzivora

0.0

1.I

zebřička pestrá
Taeniopygia guttata

0.0

10.X

loskuták posvátný
Gracula religiosa

0.1

leskoptev purpurová
Lamprotornis purpureus

0.0

1.I

krkavec velký
Corvus corax

0.1

1.0

1.0

0.1

sojka obecná
Garrulus glandarius

0.0

1.I

1.0

0.1

straka obecná
Pica pica

1.0

1.I

1.1
1.1

1.I

1.1
1.0

0.0

1.1
3.0.3

0.0.8

2.2

5.8.5
0.1
1.1

1.0

• Plazi - Reptilia
Název
Species
želva bahenní
Emys orbicularis

Stav k
1. 1. 2011

Příchod
Arrival

Odchod
Departure

Odchov
Births

Úhyn
Death

Deponace
Stav k
Loan
31. 12. 2011

0.1

0.1

2.2.14

2.2.14

1.1

1.1

klapavka malá
Sternotherus minor minor

0.0.1

0.0.1

želva ostruhatá
Centrochelys sulcata

0.0.1

0.0.1

želva nádherná
Trachemys scripta elegans
želva kaspická
Mauremys caspica
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Název
Species

Stav k
1. 1. 2011

Příchod
Arrival

Odchod
Departure

Odchov
Births

Úhyn
Death

Deponace
Stav k
Loan
31. 12. 2011

želva žlutohnědá
Testudo graeca

0.0.1

0.0.1

želva zelenavá
Testudo hermanni

1.0.6

1.0.6

želva čtyřprstá
Testudo horsfieldii

1.1

1.1

želva vroubená
Testudo marginata

4.1.1

4.1.1

kajmánek trpasličí
Paleosuchus palbebrosus

0.1

0.1

bazilišek zelený
Basilliscus plumifrons

0.2

leguán kubánský
Cyclura nubila nubila

1.1

1.1

chameleon jemenský
Chamaeleo calyptratus

1.0

1.0

gekončík noční
Eublepharis macularius

1.3.5

0.1

0.0.1

0.1

1.3.4

varan skvrnitý
Varanus salvator

1.0

1.0

hroznýš královský
Boa constrictor

1.2

1.2

užovka červená
Pantherophis guttatus

1.1

1.1

• Ryby - Pisces
Název
Species

Stav k
1. 1. 2011

Příchod
Arrival

Odchod
Departure

Odchov
Births

Úhyn
Death

Deponace
Stav k
Loan
31. 12. 2011

dánio stejnopruhé
Danio aequipinnatus

6

6

parmička purpurová
Puntius nigrofasciatus

4

4

parmička čtyřpruhá
Puntius tetrazona

7

7

kolosoma brazilská
Colossoma macropomum

7

7

tetra krvavá
Hyphessobrycon eques

2

2

tetra diamantová
Moenkhausia pittieri

2

2

drobnoústka pruhovaná
Nannostomus beckfordi

6

6

tetra císařská
Nemathobrycon palmeri

1

1

neonka červená
Paracheirodon axelrodi

6

6

afrotetra konžská
Phenacogrammus interruptus

3

3

piraňa Nattererova
Pygocentrus nattereri

20

20

krunýřovec řasnatý
Ancistrus cirrhosus

15

15

pancéřníček panda
Corydoras panda

4

4

pancéřníček Sterbův
Corydoras sterbai

2

2

hypostomus guyanský
Hypostomus plecostomus

3

3
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Název
Species

Stav k
1. 1. 2011

Příchod
Arrival

Odchod
Departure

Odchov
Births

Úhyn
Death

Deponace
Stav k
Loan
31. 12. 2011

peřovec velkoploutvý
Synodontis velifer

6

6

perutýn ohnivý
Pterois volitans

1

1

sapínovec žlutofialový
Pseudochromis pacagnellae

1

1

parmovec příčnopruhý
Sphaeramia nematoptera

3

3

kančík citronový
Amphilophus citrinellus

1.1.29

1.1.29

vrubozobec paví
Astronotus ocellatus

7

7

tlamovec Freibergův
Aulonocara jacobfreibergi

2

2

tlamovec
Aulonocara kanadeensis

2

2

tlamovec
Copadichromis jacksoni

2

2

tlamovec africký
Cynotilapia afra

9

9

tlamovec žlutoocasý
Cyprichromis leptosoma

2

2

kančík červený
Hypselecara temporale

4

4

cichlidka Marlierova
Julidochromis marlieri

8

8

tlamovec Füllebornův
Labeotropheus fuelleborni

5

5

tlamovec Trewavasové
Labeotropheus trewavase

2

2

kančík perleťový
Nandopsis octofasciatus

1

1

tlamovec spící
Nimbochromis venustus

2

2

tlamovec oranžový
Pseudotropheus tropheops

2

2

skalára amazonská
Pterophyllum scalare

1

1

terčovec červený
Symphysodom discus

20

20

kančík červenohrdlý
Thorichthys meeki

1

1

tlamovec Duboisův
Tropheus duboisi

1

1

kančík černopásý
Vieja maculicauda

1

1

klaun černoploutvý
Amhiprion nigripes

4

4

klaun očkatý
Amphiprion ocellaris

2

2

• Paryby - Chondrichthyes
Název
Species
žralok černoploutvý
Carcharhinus melanopterus
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Stav k
1. 1. 2011
1.1

Příchod
Arrival

Odchod
Departure

Odchov
Births

Úhyn
Death

Deponace
Stav k
Loan
31. 12. 2011
1.1

• Bezobratlí - Evertebrata
laločníci - Alcyonaria
Název
Species

Stav k
1. 1. 2011

Příchod
Arrival

Odchod
Departure

Odchov
Births

Úhyn
Death

Deponace
Stav k
Loan
31. 12. 2011

laločnice
Lobophytum sp.

1

1

laločnice
Sarcophyton sp.

1

1

laločnice
Sinularia sp.

1

1

laločník
Lemnalia sp.

1

1

laločník
Xenia sp.

1

1

rohovitky - Gorgonaria
Název
Species

Stav k
1. 1. 2011

Příchod
Arrival

Odchod
Departure

Odchov
Births

Úhyn
Death

Deponace
Stav k
Loan
31. 12. 2011

Stav k
1. 1. 2011

Příchod
Arrival

Odchod
Departure

Odchov
Births

Úhyn
Death

Deponace
Stav k
Loan
31. 12. 2011

Stav k
1. 1. 2011

Příchod
Arrival

Odchod
Departure

Odchov
Births

Úhyn
Death

Deponace
Stav k
Loan
31. 12. 2011

Stav k
1. 1. 2011

Příchod
Arrival

Odchod
Departure

Odchov
Births

Úhyn
Death

Deponace
Stav k
Loan
31. 12. 2011

rohovitka karibská
Erythropodium caribaeorum
rohovitka
Gorgonia sp.

modré korály - Heliporida
Název
Species
korálnatec
Heliopora sp.

sasanky - Actiniaria
Název
Species
sasanka čtyřbarevná
Entacmaea quadricolor

větevníci - Scleratinia
Název
Species
větevník
Acropora sp.
montipóra prstovitá
Montipora digitata

2

2

montipóra hrbolatá
Montipora tuberculosa
houbovník
Pavona decusata
dendrofyla diskovitá
Turbinaria peltata
útesovník vidličnatý
Caulastrea furcata
papírník
Echinophyllia sp.
papírník
Oxypora sp.
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Název
Species

Stav k
1. 1. 2011

Příchod
Arrival

Odchod
Departure

Odchov
Births

Úhyn
Death

Deponace
Stav k
Loan
31. 12. 2011

Stav k
1. 1. 2011

Příchod
Arrival

Odchod
Departure

Odchov
Births

Úhyn
Death

Deponace
Stav k
Loan
31. 12. 2011

Stav k
1. 1. 2011

Příchod
Arrival

Odchod
Departure

Odchov
Births

Úhyn
Death

Deponace
Stav k
Loan
31. 12. 2011

pórovník
Pocillopora sp.
pórovník úhledný
Seriatopora caliendrum

sasankovci - Zoantharia
Název
Species
sasankovec
Zoanthus sp.

pavouci - Araneae
Název
Species
sklípkan korálkový
Acanthoscurria geniculata

1

1

sklípkan kadeřavý
Brachypelma albopilosum

1

1

sklípkan žíhanonohý
Lasiodora striatipes

1

1

sklípkan ohnivý
Psalmopoelus irminia

1

1

štíři - Scorpiones
Název
Species
veleštír obrovský
Pandinus imperator

Stav k
1. 1. 2011

Příchod
Arrival

Odchod
Departure

Odchov
Births

Úhyn
Death

1.1

Deponace
Stav k
Loan
31. 12. 2011
1.1

desetinožci - Decapoda
Název
Species
kreveta pruhovaná
Lysmata amboinensis

Stav k
1. 1. 2011

Příchod
Arrival

Odchod
Departure

Odchov
Births

Úhyn
Death

1

Deponace
Stav k
Loan
31. 12. 2011
1

plži - Gastropoda
Název
Species
kotouč indický
Tectus niloticus

Stav k
1. 1. 2011

Příchod
Arrival

Odchod
Departure

Odchov
Births

Úhyn
Death

1

Deponace
Stav k
Loan
31. 12. 2011
1

mlži - Bivalvia
Název
Species

Stav k
1. 1. 2011

Příchod
Arrival

Odchod
Departure

Odchov
Births

Úhyn
Death

Deponace
Stav k
Loan
31. 12. 2011

Příchod
Arrival

Odchod
Departure

Odchov
Births

Úhyn
Death

Deponace
Stav k
Loan
31. 12. 2011

listožábří - Eulamellibranchiata
Název
Species
zéva hladká
Tridacna derasa
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Stav k
1. 1. 2011
1

1

Chov ohrožených živočichů evropské fauny
Ohrožení živočichové
čáp bílý
koroptev polní
krkavec velký
výr velký

Ciconia ciconia
Perdix perdix
Corvus corax
Bubo bubo

Silně ohrožení živočichové
rys karpatský
sova pálená
sýček obecný

Lynx lynx carpaticus
Tyto alba guttata
Athene noctua

Kriticky ohrožení živočichové
orel skalní
puštík bělavý pobaltský
želva bahenní

Stavy zvířat 2011
Census of animals 2011

Aquila chrysaetos
Strix uralensis liturata
Emys orbicularis

1.1.2011
Species

31.12.2011

Specimens

Species

Specimens

Plazi (Reptilia)

17

60

17

58

Ptáci (Aves)

45

157

58

208

Savci (Mammalia)

35

118

36

119

Bezobratlí (Invertebrata)

28

29

6

12

Paryby (Chondrichthyes)

1

2

1

2

Ryby (Pisces)
Celkem (Total)

49

229

49

229

175

595

167

628
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Šimpanzí enrichment
Lukáš Baránek
ošetřovatel
Enrichment, neboli obohacení prostředí chovaných živočichů, má řadu
podob. Jeho podstatou
však vždy je nabídnout
zvířeti „zábavu“ formou činností, které by
jinak vykonávalo v divočině. Ačkoliv dnes
už známe enrichment pro šelmy, kopytníky i exotické ptactvo, podívejme se na
skupinu živočichů, kterou to vlastně začalo – primáty. Šimpanzi, gorily a orangutani totiž mají k lidem velmi blízko, a právě
proto na ně často dopadaly depresivní
stavy, které se projevovaly rozmanitým
patologickým chováním. Každodenní rutina, pravidelné krmení a žádné povyražení se negativně projevuje na chování
a zdravotním stavu našich svěřenců. Podstatnou část denního rozvrhu šimpanzí
tlupy v divočině zabírá hledání vhodné
potravy - tedy paběrkování, sběr a ochut-

návání různých plodů, hledání pochoutek.
Šimpanzi potřebují rozmanitou stravu
podávanou několikrát denně. Jak jim ale
vynahradit zábavu spojenou s jejím vyhledáváním?
Co třeba poschovávat malé hromádky
dobrot po ubikaci? Nebo je zavřít do kartonových krabic? Šimpanzi jednají s neobvyklým předmětem ve svém teritoriu
podle svého osobitého naturelu: zatímco
například mladý samec Sherley na krabice nejspíše skočí a roztrhá je, přemýšlivá
samice Zuzana je asi bude zvědavě jednu
po druhé rozbalovat. Do podobné kategorie patří i různé kapsáře či staré kabáty,
v jejichž kapsách se skrývají ovesné vločky, rozinky nebo kuličky hroznového vína.
Marmeláda namazaná na stěně? Fantazii
se meze nekladou.
Podporovat a rozvíjet vynalézavost šimpanzů lze různě. Pokud jde o obohacení
prostředí, je možno rozvrstvením prostoru na různé etáže dosáhnout zvětšení využívané plochy. K tomu slouží třeba větve

Některé dobroty, jako jsou oříšky či rozinky, ukrývají chovatelé
šimpanzům i do lahví; foto: Tereza Šindelářová
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Chovatelka Petra Bílková rozmisťuje herní
prvky pro šimpanze; foto: Lukáš Baránek

a kmeny, lana a průlezky, které mohou
a také každodenně primáti využívají jako
posilovnu k dovádění. Radost jim udělá
i kopací míč, nebo hamaka upletená ze
starých hasičských hadic, dřevěná houpačka, na níž se mohou pohupovat jako
ve větvích. Vítaným zpestřením, jež uvítají i návštěvníci, jsou „opičí vánoce“ realizované v řadě zahrad. Dárky a balíčky
s dobrotami, které se umístí do ubikace,
když jsou šimpanzi venku, jim poskytnou
dlouhé chvíle zábavy. Přicházet ale často
s novými nápady není nic snadného.
Naším oblíbeným prvkem je výroba panáků plných dobrot, které poslední roky
chystáme s přírodovědným kroužkem
Sovičky při naší zoo. Společně s dětmi
plníme staré obnošené oblečení dřevitou
vatou a dobrotami, kalhoty a košile pak
svazujeme k sobě a místo hlavy použijeme polštářky či kousky prostěradel, na
které domalujeme obličeje. Tyto panáky
pak rozmísťujeme po ubikacích tak, aby
byly od sebe co nejdál a každý z našich

svěřenců měl možnost si prozkoumat
toho svého.
Velkou legraci jsme zažili i s použitím
gymnastického míče, který jsme umístili
do ložnice a čekali, jak dlouho snese silné
paže a ostré špičáky. A ač padaly od kolegů sázky měřené v minutách, vydržel jim
několik měsíců. Nutno ovšem dodat, že
žádný z přenosných prvků zvířatům nenecháváme dlouho a snažíme se je co nejvíce střídat, neboť i sebelepší nápad po
čase zevšední. Proto i míč šimpanzi dostávali na jeden den zhruba jednou týdně.
Další z prvků enrichmentu je v letních
měsících zmrzlina, jejíž výroba spočívá
v postupném zamrazování ovoce a vody.
Je úžasné, s jakou chutí zvířata dolují kousíčky ze zamrzlé hmoty a i kousky ledu cucají jako velký pamlsek. Při každé takové
činnosti je ovšem nutné vyloučit možná
rizika. Toto tvrzení platí zejména při činnosti vzácnější, a tou je malování s šimpanzi, v naší zoo praktikované přibližně
deset let.
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Ke kreslení se používají zejména voskovky
a vodové, případně prstové barvy. Zvídaví lidoopi samozřejmě všechno důkladně prozkoumávají a v případě barviček i
ochutnávají, proto je nutné volit barvy jen
netoxické a i v případě potřeb pro malé
děti pro jistotu zkontrolovat jejich složení.
Potom už jen výkresy a nějakou odměnu,
u nás obvykle rozinky a nakrájené ovoce,
a s chutí do toho. I když, ne každý šimpanz má trpělivost a inteligenci na to, aby
věděl, že když se pokusí něco namalovat,
dostane za to odměnu. U nás v zoo malují
třináctiletý Sherley a Zuzanka (39 let).
V naší zoo se také letos poprvé seznamují
šimpanzi s laminátovým modelem termitiště (viz stať Petry Bílkové).
Možností, jak našim svěřencům v „boji“
s nudou pomoci, je hodně a přestože
jim nikdy nebudeme moci plnohodnotně nahradit život ve volné přírodě, naším
přáním je, abychom jim pobyt v naší péči
zpříjemnili a učinili co nejzajímavějším.

Srdíčko pro inspiraci šimpanzici Zuzaně
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Termitiště pro volné
chvíle šimpanzů
Bc. Petra Bílková
chovatelka primátů
Po vzoru kolegů v Zoo
Ostrava jsme se i my
rozhodli zpříjemnit našim šimpanzům chvíle
nicnedělání a dát jim
dárek v podobě laminátového termitiště. Ve volné přírodě šimpanzi velkou část
dne tráví hledáním potravy, a tak i my se
snažíme dávat jim krmení na různá místa
a schovávat je přitom do papírových krabic, pytlů, kapes starých kabátů či pod
listí.
Přirozené chování u šimpanzů může vyvolat i simulované termitiště. Z toho opravdového ve volné přírodě vyšťourávají rozžvýkaným nasliněným klacíkem termity
a na nich si pak pochutnávají. Také u nás
ve venkovním výběhu si šimpanz musí najít větvičku, zbavit ji listí a vyrobit si lžičku,
kterou pak vstrčí do otvoru mraveniště plného nikoli mravenců, ale lidoopí jídelníček doplňujícími pochoutkami, jako jsou
například ovesné vločky s medem, ovocná
přesnídávka, rozinky nebo jogurt.
Ze všeho nejdříve jsme ale potřebovali vyzkoušet, jak a zda bude takové rozptýlení
naše svěřence bavit, a proto jsme provedli
malý pokus: do několika plastových kelímků od jogurtů jsme nalili med, čaj, sirup
a jogurt, a nachystali je před klec ubikace.
Zajímalo nás, jestli přijdou na způsob jak
se k těmto laskominám dostat. A zvířata
nezklamala, za chvilku už s pomocí větviček dobývala přes mříže sladkou odměnu.
Bylo také zvláštní pozorovat, jak obě skupiny šimpanzů pro získání dobrot schovaných v kelímcích používají rozdílnou
taktiku. Zatímco jedni, když po chvilce
zjistili, že na dobroty nedosáhnou, klacíky

opracovali do tvaru pro ně vyhovujícího
a do dobrot začali namáčet jejich konce
a ty pak olizovat, druhá, starší skupina
použila klacíků k tomu, aby si dobroty
přisunula blíž k mřížím a poté je snadněji
a pomocí rukou vyjedla. Mladší kolegové
se tím inspirovali a po starší skupince to
pak provedli stejně.
Výroba samotného termitiště, k níž jsme
sbírali zkušenosti u ostravských kolegů,
kteří k ní použili betonu, se nám zdála
technicky poněkud náročná. Proto jsme se
rozhodli jako materiál použít sklolaminát.

Materiál

● polyesterová pryskyřice H834-REA-30W
(10 kg)
● peroxid K1 – jako tvrdidlo 100:2 (asi 0,51 l)
● sklolaminátová tkanina (8 kg)
● polystyrén ( jako kopyto) + zbytek lepidla
● alobal (separační vrstva od polystyrénu)
zámek (na poštovní schránku)
● dřezový sifon
● kousek hadice (průměrně 25 mm na odpad)
● štěrk 04 + polyester, pryskyřice (na
popískování – 1 vrstva)
● beton + urychlovač tvrdnutí na betony
11 (50 kg cementu + písek 1 : 3)
● kari síť 40 x 80 cm
Celková cena materiálu cca 2 000 Kč

Postup
Nejdříve náš údržbář vyrobil z polystyrénu „kopyto“ vhodného tvaru, následně ho
pokryl alobalem (pryskyřice leptá polystyrén) a nanášel několik vrstev pryskyřice
+ sklolaminátové tkaniny (mezi jednotlivými vrstvami byl 24hodinový odstup na
zaschnutí každé vrstvy). Poté karboflexou
odřezal otvor ve vrchní části na plnění pochutin a připevnil na ni zámeček. Uvnitř
dutého termitiště dolepil misku vhodného tvaru a doplnil ji sifonem s odpadovou
hadicí. Následně celý venkovní povrch
opět potřel pryskyřicí smíchanou s pískem a vytvaroval do požadovaného vzhledu. Zbylý vnitřek zalil betonem, do něhož
zapravil kousky kari sítě. Na místě, které
jsme si určili, vykopal jámu, vylil ji betonem a následně umístil termitiště.

Výhoda
Termitiště vyráběl údržbář průběžně ve
volných chvilkách, takže nebyla nijak
omezena jeho obvyklá pracovní činnost.
K umístění jsme nepotřebovali těžkou
techniku. Doba, kdy šimpanzi nemohli do
venkovního výběhu, byla minimalizována
na nezbytný jediný den.

Jedenáctiletá Judy zkoumá, co ukrývá termitiště; foto: Lukáš Baránek
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Stanice pro
handicapované
živočichy
Jiří Ingr
zootechnik
Záchranná stanice pro handicapované
živočichy při Zoo Hodonín v roce 2011
přijala celkem 25 druhů živočichů v celkovém počtu 73 kusů. Ve většině případů byly zastoupeny běžně vyskytující se
druhy vyjma pár výjimek, mezi něž patřila
např. sova pálená. Jako nejčastější zranění
jsme zaznamenali střety v silničním provozu nebo jsme přijímali opuštěná mláďata. V tomto roce jsme opět museli řešit
odchyt většího množství netopýrů hvízdavých, kteří si vybrali nevhodné místo
k přezimování.
Naše záchranná stanice slouží obcím
s rozšířenou působností, jakými jsou
Hodonín, Veselí nad Moravou, Kyjov

a Břeclav. V některých případech však,
po dohodě s příslušnou stanicí, přijímáme živočichy i z jiných oblastí. Při jejich
samotných odchytech spolupracujeme
se složkami integrovaného záchranného
systému a externím veterinárním lékařem.
U trvale handicapovaných živočichů se
snažíme ve spolupráci s ostatními stanicemi o sestavení párů, které chceme v budoucnu používat jako adoptivní rodiče při
záchraně opuštěných mláďat.

Výpis přijatých živočichů
Hrdlička zahradní - 2 ks, drozd zpěvný - 3 ks,
kormorán velký - 1 ks, havran polní - 1 ks,
krahujec obecný - 6 ks, káně lesní - 6 ks,
jestřáb lesní - 1 ks, puštík obecný - 2 ks,
kalous ušatý - 4 ks, rorýs obecný - 4 ks,
poštolka obecná - 9 ks, sova pálená - 1 ks,
racek chechtavý - 1 ks, čáp bílý - 1 ks, moták pochop – 1 ks, vlaštovka obecná - 1
ks, strakapoud velký - 2 ks, bažant obecný - 1 ks, kavka obecná - 1 ks, Labuť velká
- 1 ks, zajíc polní - 1 ks, psík mývalovitý - 1
ks, prase divoké - 1 ks, netopýr hvízdavý 22 ks, veverka obecná - 3 ks.

Osvětová činnost
Vzdělávací centrum zoologické zahrady
ve spolupráci se stanicí pro handicapovaná zvířata nabízí vzdělávací program s názvem Poraněná zvířata.
V rámci tohoto programu se žáci a studenti základních a středních škol dozvědí co dělat, když najdou poraněné zvíře,
jaká největší rizika číhají na jednotlivé živočichy v kulturní krajině. Poté následuje
krátká exkurze do stanice pro handicapy,
díky níž mohou porovnat realitu s tím, co
se dozvídají ve škole či v médiích.
Ve stanici pro handicapy pobyl i kalous ušatý
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Veterinář Roman Burský (vpravo) zjišťuje stav motáka

Pohostinství stanice využili i puštíci obecní

Čáp bílý přišel z Mikulovska poté, co vypadl z hnízda

Čtyři krahujčí mláďata přinesli do zoo popeláři
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Výživa a krmení
Jiří Ingr
zootechnik
Na úseku výživy došlo v letošním roce
hned k několika změnám, především ve
složení krmných dávek u některých druhů zvířat. Výživa je všeobecně obor, který
lze stále zdokonalovat a upravovat, proto
i my jsme v tomto roce na základě získaných poznatků provedli změny ve složení krmiv. Naší snahou je, aby krmivo pro
zvířata bylo pestré, chutné a zároveň co
nejpřirozenější a obsah všech potřebných živin a minerálů byl ve vyváženém
poměru. Tyto změny se týkají především
exotických druhů zvířat, která vyžadují
speciální složení potravy. V tomto směru
spolupracujeme s ostatními zoologickými
zahradami, ale i s některými zkušenými
soukromými chovateli a na základě nových poznatků se snažíme stále zdokonalovat kvalitu krmných dávek, což se
samozřejmě může projevit i na celkových
nákladech na výživu.

myší holátka. K obědu dostávají jeden ze
tří druhů vařeného masa (kuřecí, hovězí, filé) a k němu přílohu - vařenou rýži,
jáhly, kroupy, zeleninu, rozinky, vařené
brambory nebo vařená vejce. V odpolední svačince dominují především mléčné
výrobky, jako jsou: tvaroh, termix, ovocný
jogurt, pribináček nebo puding. Mohou
ale dostat také přesnídávku nebo nakrájené kousky ovoce a zeleniny. K pití mají
po celý den připraven ovocný čaj.
V tomto roce se nám opět podařilo zajistit velmi kvalitní seno z 1. zóny chráněné
krajinné oblasti, což zaručuje jeho kvalitu
bez použití chemizace. Pro seno je navíc
zajištěno uskladnění přímo u dodavatele
v Hrubé Vrbce a následně je převáženo
do zoo.

Nejrozmanitější krmná dávka je bezesporu u drápkatých opiček. Tato exotická zvířata musí být krmena čtyřikrát denně a to
vždy ve stejnou dobu. Skladba jídelníčku
má několik variant, které se periodicky
opakují. Ráno začínáme např. magdeburským koláčem, k dopolední svačině předkládáme krmný hmyz (zophobasy, mouční červi, cvrčci, sarančata) a jednou týdně

Maso pro velké kočkovité šelmy
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Chovatelka Jitka Ebertová připravuje svačinu pro tamaríny

Lahůdkou pro řadu zvířat v zoo
je okus. Rádi jej mají i giboni lar

Další významnou součástí výživy je biologické krmivo. V tomto směru máme výborné výsledky, díky nimž si plně pokryjeme vlastní potřebu. Chováme si myši,
potkany, morčata a králíky. Tato zvířata
krmíme speciálním, pro ně určeným krmivem, což nám zaručuje zdravý chov
a záruku kvality odchovaných mláďat. Ta
jsou následně používána k výživě našich
masožravých zvířat.

V biologickém krmivu je naše zoo soběstačná
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● Graf celkových nákladů na krmiva v letech 2006 až 2011 (v tis. Kč)

● Graf jednotlivých kategorií krmiv. (v tis. Kč)

s
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Zoo a veřejnost v roce 2011
Bohuna Mikulicová
propagace a KVČ

Návštěvnost Zoo
Hodonín
Zoologická zahrada Hodonín je již řadu let nejnavštěvovanějším
místem regionu a od roku 2006, vyjma
rok 2010, vykazovala pravidelnou roční
progresi. Návštěvnický rekord, dosahující
čísla 151 112, zaznamenala v roce 2009,
když právě o rok později přišel desetiprocentní propad. Slabou útěchou byl fakt,
že návštěvnický deficit postihl naprostou
většinu zoo sdružených v Unii českých
a slovenských zoologických zahrad. Za to
se ale hodonínské zoo v roce 2011 dostalo satisfakce: ve své pětatřicetileté historii
se dočkala druhé nejvyšší návštěvnostii, když do ní zavítalo 147 167 lidí. A to
i přesto, že jarní ani letní počasí zdaleka
nebylo ideální. Extrémně vysoké teploty
střídané chladným, deštivým počasím, což
bylo o hlavní sezoně poměrně častým je-

vem, procházkám po zoo nepřály. Štěstím
ale bylo, že atraktivní kulturně výchovné
akce, které zoo připravila, přilákaly tisíce
návštěvníků.
Nezanedbatelná byla i spolupráce zoo
s médii. Ta mají k zařízení už tradičně
přátelský vztah a často je lidem prostřednictvím zpravodajství či reportáží připomínají. Masivní mediální kampaň byla
například při příchodu zubra evropského
coby nového živočišného druhu či jaguáří slečny Gracie. Často se média věnovala
i novým ptačím expozicím a všem narozeným mláďatům. Potenciálním důvodem
návštěvnického zájmu mohla být i reklamní kampaň v Senici v rámci programu
přeshraniční spolupráce s tímto slovenským městem. Přátelé ze Slovenska i tak
tvoří standardně více než čtvrtinu všech
návštěvníků hodonínské zoo. Má se proto
za to, že díky kampani jich do Zoo Hodonín, která se pro svou snadnou schůdnost
a útulnost stává stále více oblíbenou i pro
mnohem vzdálenější návštěvnickou veřejnost, přišlo ještě víc než v jiných letech.

Návštěvníci naší zoo
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● Vývoj návštěvnosti

Vývoj návštěvnosti
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● Poměr návštěvníků
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Spolupráce se sdělovacími
prostředky a další
propagace zoo
I v roce 2011 pokračovalo propagační oddělení v intenzivní spolupráci se sdělovacími prostředky. Svědčí o tom více než 130
článků v tisku, zejména v Hodonínském
deníku Rovnost a denících MfD a Právo,
a dále pak v regionálních týdenících Slovácko a Nové Slovácko či v měsíčníku Hodonínské listy, které vydává Město Hodonín. Třináct reportáží ze zoo odvysílala TV
Slovácko a osm vstupů ze zoo bylo v Radiu Jih. Druhé regionální radio, Čas Dyje,
s nímž zoo v roce 2011 navázala novou
a hned intenzivní spolupráci, se problematice zahrady věnovalo třináctkrát.
Dvakrát jí byl dokonce věnován magazín
a masívně propagována byla i akce I naše
zvířátka chtějí být fit, již pracovníci Radia
Čas Dyje také moderovali.
O dění v zoo se ale zajímala i mimoregionální média - například tři reportáže ze Zoo
Hodonín odvysílalo zpravodajství ČT Brno,
tři reportáže pak Český rozhlas Brno a jednu
na zahájení sezony i Český rozhlas 2. Veškeré dění v zahradě pak sleduje ČTK a nově
i agentura Mediafax.

● O dění v zahradě je veřejnost pravidelně informována také na webových stránkách i facebooku. Zhruba od začátku druhého čtvrtletí je tomu tak i na tehdy nově
spuštěných webových stránkách či facebooku Unie českých a slovenských zoo.
● Zoo se zúčastnila internetové soutěže
Unie českých a slovenských zoo (UCSZ) o
nejlepší fotku mláděte letošního jara s názvem BabyZOOm. Představila v ní mládě
lamy krotké a oryxe.
● Velkou propagaci naší zahrady znamenala i účast na Karnevalu v ulicích, který
pořádalo město Břeclav a Radio Čas Dyje.
Zoo se na ní prezentovala dvojicí lam
krotkých, jejichž domovinou je Jižní Amerika, a které karnevalový průvod ve stylu
toho v Rio de Janeiru uzavíraly.
● Marketingově výhodná pro obě strany byla i spolupráce zoo s Přístavištěm
U Jezu, a to formou slevových balíčků.
Těch bylo o hlavní návštěvnické sezoně
vydáno čtyřiatřicet, což znamená, že nabízený produkt využilo 1 700 lidí.
● Pozornost byla věnována vitrínám při
vstupu do zoo, v nichž našli návštěvníci
informace o všech akcích, zookroužcích

TV Slovácko

37

a činnosti vzdělávacího centra vůbec.
Mohli si prohlédnout i fotografie pejsků,
které nabízí útulek, stejně jako momentky
z kulturně-výchovných akcí.

● Tradičně se zoo představila i o prvním
svátku vánočním, kdy zapůjčila svá zvířata - lamy krotké - obci Mutěnice pro její
každoročně pořádaný živý betlém.

● Zoo připravila audiovizuální podklady
pro prezentační zvukový panel, jejž pro
naši zoo vyrobila plzeňská firma a umístila
jej na náměstí v Mikulově.

● K propagaci zoo přispívají i novoročenky a kalendáříky. Tentokrát na nich zoo
představila v roce 2011 pořízený nový živočišný druh – zubra evropského.

● Po Národním kulturním památníku Mikulčice, Přístavišti U Jezu a Bukovanském
mlýně byla recipročně umístěna další reklama zoo, a to v Lázních Hodonín. S nimi
si, stejně jako s řadou dalších organizací a
institucí, vyměnila i propagační materiály.
Ty rozdávají svým klientům i dva hodonínské hotely a dále Městské informační
centrum.

Prezentace naší zoo
na veletrzích i jiných akcích

● Pozornost z hlediska mediálního na
sebe Zoo Hodonín upoutala i díky úspěšné nominaci svého „dvorního“ malíře Petra Přikryla na prestižní Cenu Ď. Za velkého
zájmu médií ji dvaadvacetiletý mladík převzal 21. června na slavnostním ceremoniálu v pražském Národním divadle z rukou
ředitele Zoo Praha Miroslava Bobka.

● Regiontour Brno 2011
● ITF Slovakiatour Bratislava 2011
● Holiday World Praha 2011
● Infotour & Cykloturistika Hradec Králové
● ITEP Plzeň
● Svatovavřinecké slavnosti Hodonín
● Vodní království Hodonín
● Svátky vína Hodonín
● Karneval v ulicích Břeclav
● Městské informační centrum

Noviny, které nám pomáhají
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Akce pro veřejnost
DUBEN
● Den ptactva
(1. 4. 2011)
Oslava Mezinárodního dne ptactva je
jednou z tradičních akcí zoo. V programu
jejího 4. ročníku jsme návštěvníkům nabídli komentovanou prohlídku pavilonu
exotického ptactva a expozice Sokolnictví a dále setkání s výrem velkým. Speciálně děti se mohly zúčastnit výtvarného
happeningu o dvou tématech - Namaluj
ptačí stopu a Návrat vlaštovek z teplých
krajin. Ve vzdělávacím centru si zájemci
prohlédli výstavu Vítejte v ptačím světě,
v přístřešku v areálu zoo pak zajímavou
výstavu studentských a žákovských posterů na ptačí téma, jež byly výsledkem předem vyhlášené soutěže. Nechyběla vědomostní slosovatelná soutěž s hlasováním
pro nejkrásnějšího ptáka roku 2011 v Zoo
Hodonín. Zatímco loni na pomyslném trůnu kraloval tukan obrovský, tentokrát na
něj usedla kachna divoká. Lidé s ptačím
jménem měli vstup zdarma a byli odekorováni keramickým ptáčkem z dílny dětí
ze Zeleného domu pohody v Hodoníně.
Akce se zúčastnilo 162 návštěvníků.
● Zahájení nové návštěvnické sezony
(2. 4. 2011)
Pro tento slavnostní den zoo pro své návštěvníky připravila promenádní koncert
dětských orchestrů ZUŠ, komentované veřejné krmení šelem, opic a žraloků
a happening Kopytníci na cestách. Na
programu zůstaly i výstavy ze Dne ptactva, nechyběla sokolnická ukázka a tradiční facepainting, o nějž se postarali žáci
výtvarného oboru ZUŠ. Počet návštěvníků: 1211
● Den Země
(17. 4. 2011)
Letošní tradiční oslava svátku Země se
konala ve spolupořadatelství zoo, Města

Děti se o Dnu ptactva vyžily
i v soutěži Namaluj stopu

Součástí programu Dne ptactva
bývají ukázky práce se sovami

Soubor ZUŠ Suzuki - slavnostní otevření sezony

O Dni Země si děti vyrobily svíčku ze včelího vosku
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O dětském dni oslavily šimpanzice
Judy a Tea své desáté narozeniny

Hodonína a Centra ekologické výchovy při
SVČ Hodonín. Vedle Zálesáků, OS Oáza,
Centra pro rodinu, Tespry a Centra ekologické výchovy si samostatné soutěžní
stanoviště, tentokrát s názvem Z Dúbravy
pan dudek zve do ptačích budek, připravila i naše zoo. Krásné počasí a atraktivní
program do ní přilákal 3 179 lidí.
KVĚTEN
● Dětský den v zoo
(21. 5. 2011)
Další tradiční akce zoo. Pracovníci propagačně vzdělávacího oddělení využili
toho, že pro letošní rok Evropská asociace zoo a akvárií (EAZA) vyhlásila kampaň na záchranu lidoopů a program akce
postavili na oslavě desátých narozenin
dvou šimpanzic, Judy a Tey. Ve spolupráci
s chovateli primátů připravili veřejnou narozeninovou party s dortem a dárky pro
oslavenkyně. Návštěvníci tak byli svědky
atraktivní podívané, při níž pozorovali, jak zvířata s nimi naloží. Na programu
byl i historický šerm v podání OS Dračí
úsvit, opičí funny make-up a promenádní
40

koncert Dětského komorního orchestru
ZUŠ. Děti se mohly vyžít také při soutěži
s odměnou na téma Hledání zatoulaných
opic. Počet účastníků: 1 500
ŘÍJEN
● Světový Den zvířat
(2. 10. 2011)
I když tento svátek patří veškeré světové
fauně, zoo i tentokrát v souvislosti s vyhlášenou kampaní vzdala hold především
lidoopům. Pro děti i dospělé tak byly
připraveny opičí soutěže, na opičí téma
byl i happening se studenty hodonínské
Střední průmyslové a umělecké školy.
Zajímavým doplňkem akce byly zábavné
hry. Celé soutěžně-zábavné odpoledne
provázel hudební program. I tato podzimní akce přilákala množství návštěvníků
– tentokrát 1823.
● Dny zdraví v Hodoníně
(15. 10. 2011)
I naši zvířecí kamarádi chtějí být fit. To
byl název akce, jíž se zoo historicky poprvé připojila k tradiční akci Zdravé město

Hodonín. Program, který pro ni připravila, pamatoval na zdraví a dobrou kondici psích přátel, koček a dalších domácích zvířat. Na zájemce čekala veterinární
a teraristická poradna a ukázky psích
sportů – agility a poslušnost. Na programu byly i ukázky canisterapie (spolupráce
s Dětským domovem). Zpestřením bylo
vystoupení finalistky televizní soutěže
Talentmánie 2010 Aleny Smolíkové, která předvedla dogdancing a dogfrisbee.
Na akci, již provázel den otevřených dveří
v psím útulku, spolupracovalo Radio Čas
Dyje. Účast: 250
● Strašidelná zoo aneb Noc duchů
(26. 10. 2011)
Rok od roku oblíbenější je tradiční předdušičková akce zoo, která je obdobou
halloweenu. Letos se jí poprvé připojila
k ostatním zařízením v rámci Unie českých
a slovenských zoo. Přestože od rána až do
samotného začátku akce pršelo a celkově
bylo velmi nevlídno, do zoo „se přišlo bát“
na 800 dětí i dospělých. Na programu
byly strašidelné soutěže, stezka odvahy,
diskotéka a opékání špekáčků.
PROSINEC
● Vánoční večerní prohlídky zoo
(18. - 23. 12., 27. - 30.12)
I letos byly pro adventní a vánoční čas
vyhlášeny noční prohlídky, též s nabídkou
prohlídky komentované. O tu však požádala pouze jedna skupinka lidí. Jen ojediněle přicházeli také zájemci i o individuální procházky noční zoo. Tato nabídka
se tak ani při jejím třetím ročníku v Zoo
Hodonín neujala.
● Vánoce pro psí kamarády
(18. - 24. 12)
Předvánoční akce, která se rovněž stává
tradicí. V rámci jejího druhého ročníku do
vánočně vyzdobeného útulku pro psy přišlo na dvanáct set lidí, kteří pejskům pod
stromeček přinesli krmivo, psí pochoutky,
hračky, deky, šampony a další potřeby,

Finalistka Talentmánie 2010
Alena Smolíková – dogdancing

Den zvířat - “ vybírání blech“ ze zvířecí srsti

Den zdraví v zoo – ukázka canisterapie

O noci duchů se děti potkaly i s ježibabou
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Živý betlém v podání žáků ZUŠ patří k oblíbeným předvánočním akcím v zoo

a to na celý další rok. Cenné na této akci
je i to, že několik z psích obyvatel útulku našlo nové pány. Letos tomu tak bylo
v případě čtyř štěňat a dvou dospělců.
● Živý betlém
(18. 12. 2011)
Poslední akce roku. Biblickou scénku Ježíšova zrození podkreslenou vánoční
hudbou pokaždé předvádějí žáci literárně
dramatického oboru Základní umělecké
školy Hodonín pod vedením učitelky Marie Hanákové. Letos si takto vánočně laděné atmosféry přišlo do zoo o poslední
adventní neděli užít 200 návštěvníků.

nínské Duhové školy, se jich v areálu zoo
U Červených domků sešlo kolem stovky.
Po tradiční návštěvě kontaktních zvířátek
a nezbytném malování na obličej na ně
v areálu U Červených domků čekal exkluzivní host letošního ročníku akce, Česká
Miss 2008 Eliška Bučková. Ta dětem nejdříve zazpívala a pak se jim věnovala při tanci
a různých hrách. Velký úspěch měla i Veselá školička Markéty Kubalákové a diskotéka Luďka Ptáčka. Na závěr účastníci Noci
snů přijali pozvání na slavnostní pohoštění
a dostali malý dárek na rozloučenou. Akci
dotovalo Město Hodonín patnáctitisícovou částkou.

Jiné aktivity zoo

● Dreamnight 2011
(2. 6. 2011)
Na Dreamnight neboli Noc snů v Zoo
Hodonín se už popáté mohly těšit mentálně a tělesně postižené děti. Spolu s tetami a strýčky v případě Zelených domů
pohody v Hodoníně a slovenské Skalici
a Domova Horizont v Kyjově nebo se
svými rodiči pokud šlo o účast z hodo42

Exkluzivním hostem Nocí snů byla Eliška Bučková

● Soutěž ve sběru kaštanů a žaludů. Na
480 kg kaštanů a žaludů coby potravu pro
zvířátka v zoo sesbírala desítka dětí zaměstnanců hodonínské společnosti JMA.
Soutěžící pak přijali pozvání do zoo, kde
dostali odměnu v podobě komentované
prohlídky zoo a malých dárků.
● Vánoční zdobení stromků v zoo. Oblíbená předvánoční akce, jíž se pravidelně
účastní děti mateřských a prvního stupně
základních škol. Letos přišli pochoutkami
pro zvířátka stromky v zoo nazdobit kromě dětí hodonínských mateřinek a elementaristů ZŠ i předškoláčci z Dolních Bojanovic. Celkem do zoo zavítalo 350 dětí.

Dotační programy
Na zdoberní stromků v zoo se každoročně
těší zvláště malí předškoláčci

● Za samé jedničky zdarma do zoo. Pozvání patřilo pilným školákům a studentům, kteří si na vysvědčení odnesli samé
jedničky. Již tradiční akce na konci školního roku využilo 37 premiantů.

● V rámci programu přeshraniční spolupráce Zoo Bojnice – Zoo Hodonín se na
jaře uskutečnil v pořadí již druhý reciproční zájezd patnácti dětí (viz. článek Petry
Bílkové).

Dreamnight zoo letos uspořádala už popáté
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● Ve fázi schvalování je v pořadí
třetí přeshraniční projekt, tentokrát s městem Handlová. Půjde
v něm o likvidaci černých skládek a nakládání s odpadem. Zoo
Hodonín v rámci projektu plánuje vybudovat odpadový systém
a své zapojení do úklidu černých
skládek v příměstském lese.

Komerční akce

Za sběr kaštanů na děti čekala zajímavá setkání

● Po Zoo Bojnice v letech 2009 - 2010
zahájila Zoo Hodonín ve druhé půli roku
2011 program přeshraniční spolupráce
s dalším slovenským městem, Senicí. Šlo
o spolupráci při budování naučné stezky
při cyklotrase do rekreační oblasti Kunovská přehrada, a to v rámci projektu
Poznávajme a chráňme rozmanitosť našej
prírody. Zoo Hodonín v projektu působila
jako odborný garant textů naučné stezky
a její zoolog provedl několik odborných
přednášek pro účastníky projektu - slovenské i české děti ze základních škol.
Zoo Hodonín v rámci projektu získala reklamní plochu pro poutač přímo na Kunovské přehradě, elektronický poutač byl
pak instalován u senického autobusového
nádraží. Součástí projektu byl i reciproční
zájezd, kdy 40 hodonínských dětí absolvovalo naučný program na Kunovské přehradě a 160 dětí ze Senice se zúčastnilo
komentovaných prohlídek v naší zoo.

● Přestože jsme zvýšili poplatek
za takzvaný zážitkový program
Jeden den ošetřovatelem v zoo
z jednoho na dva tisíce korun,
zájem o něj byl i letos, kdy jej
absolvovalo šest uchazečů. Pět
z nich se vyžilo v pavilonu lidoopů,
opic a terárií, jeden u kopytníků
v takzvaném velkém kruhu.
● Skákací hrad (květen).
● Prevence na kolech. Akce zdravotní pojišťovny (září).

Účast na konferencích

● Konference EARAZA - Květen 2011,
Nikolajev, Ukrajina

Dotazníková akce v zoo

● Zoo Hodonín provedla průzkum, který
vyhlásila Unie českých a slovenských zoo.
Týkal se mimosezonní návštěvnosti. Září,
100 respondentů.

Zážitkový program v pavilonu
primátů si dopřála i Lucie Slaná
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Návštěva z Bojnic
očima chovatelky
Bc. Petra Bílková
chovatelka primátů
O čtvrtečním poledni 13. října zněly naší
zoo radostné hlasy malých kamarádů ze
slovenských Bojnic. Pro letošní setkání
zookroužků v rámci projektu přeshraniční spolupráce naší a bojnické zoo se vyloupl krásný den. A protože kolegyně ze
vzdělávacího centra byly zdravotně indisponované, dostala jsem za úkol, společně
s kolegou Lukášem Baránkem výpravy se
ujmout.
Čtrnáct dětí a jejich tříčlenný dospělý doprovod jsme uvítali a hned zamířili
do jedenáct kilometrů vzdálených Milotic k návštěvě tamního zámku. Nejdříve
děti objevily kouzelnou zahradu, v níž si
zahrály na „schovku“ a pak se vypravily
do zámeckých komnat. Ač byly plné zážitků z nádherného interiéru, nepřestávaly se ptát, zda stihnou ještě procházku
po naší zoo. Tam jsme opravdu dorazili
včas, osvěžili se malou svačinkou a vyrazili
na prohlídku. V pavilonu primátů se děti
zúčastnily komentovaného odpoledního
krmení a pak šly
samy nakrmit lemury a pomazlit
se s přítulnou samičkou Kimberly,
což pro ně byl
skvělý
zážitek.
Překvapení na ně
čekalo i v pavilonu akvárií, kde po
krátké prohlídce
tamních obyvatel
mohly
nahlédnout do zákulisí
a zhlédnout krmení žraloků.

V pavilonu šelem již děti čekaly naše velké kočky a všem se při krmení předvedly
v plné kráse. Protože mezitím se už nachýlilo k večeru, naši milí kamarádi se
odebrali k ubytování do blízkého penzionu a poté na večeři.
I další ráno se neslo v podobě nečekaných zážitků. Ty malí slovenští hosté našli v pohádkové plavbě po řece Moravě
s královnou Konstancií, při níž museli převézt poklad a uchránit ho před piráty, ježibabou a vodníkem. Po příjezdu do zoo,
kde na ně čekal oběd, se pak chlubili pokladem v podobě třpytivých drahokamů,
které získali za statečnost. Po individuální
procházce zahradou a rozdání dárkových
taštiček s upomínkovými předměty nastal
čas loučení.
Nejhezčí okamžik pro nás, organizátory setkání, byl ten, kdy za mnou přišli tři
nejmladší účastníci setkání a po slovech
jejich mluvčího – „Teta, my sa s tebou rozdelíme o naše drahokamy, to máš na pamiatku na nas a za to, že to tu bolo tak
fajn,“ mi každý z nich do dlaně vtiskl po
jednom barevném drahokamu.

Děti z Bojnic na jednom z recipročních zájezdů v naší zoo; foto: Lukáš Baránek
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Vzdělávání v Zoo Hodonín
Bc. Šárka Krakovská
lektorka vzdělávacího
centra
Pro školní rok 2010/2011
připravili lektoři vzdělávacího centra zoo 24
stálých a čtyři sezoní
vzdělávací programy určené pro děti
z mateřských, základních i středních
škol. Zatímco během zimních měsíců
o ně měly zájem zejména hodonínské
mateřské školy, s nadcházejícím jarem se
začali objevovat i zájemci ze vzdálenějších
míst. Celkem se v roce 2011 uskutečnilo
40 výukových programů (stejný počet
jako v roce 2010) za účasti 897 dětí a 89
dospělých.
Tradiční zájem byl i o komentované prohlídky zahrady, jichž pracovníci oddělení
pro blízké i vzdálené školy a jiné organizace realizovali celkem 69, což je o devět víc než loni. Celkem se jich zúčastnilo
1283 dětí a 327 dospělých. Zajímavos-

O komentované prohlídky v naší zoo je stále zájem
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tí byla návštěva 23 členů akvaristického
a teraristického sdružení z rakouské metropole Vídně. Jedna z prohlídek byla noční v rámci vánočního programu zoo.
(Pozn.: Čísla týkající se vzdělávací činnosti v Zoo Hodonín by byla vyšší, avšak
v době, kdy o programy vzdělávacího
centra byl ještě ze strany škol zájem (říjen,
listopad), měly tamní pracovnice autonehodu, po níž byly šest týdnů v pracovní
neschopnosti).
Vzdělávací a výukové centrum nově navázalo spolupráci s Městskou knihovnou
Kyjov. Spolupracovalo s ní na tradiční celosvětově pořádané akci Noc s Andersenem.
U příležitosti Dne ptactva Vzdělávací centrum vyhlásilo soutěž O nejlepší ptačí
poster. Tří - až pětičlenné skupinky žáků
a studentů základních a středních škol
zpracovávaly plakátovou prezentaci jednoho z u nás žijících ptačích druhů. Ohlas
byl velký: sešlo se celkem 43 posterů
z osmi škol hodonínského okresu. Vítěz-

Přírodovědný kroužek Sovičky při sázení stromků

kami se staly tři žákyně ZŠ M. Kudeříkové
ve Strážnici, které si odměnou užily den
v naší zahradě zpestřený speciální VIP
prohlídkou zoo včetně zázemí a ukázek
krmení různých zvířat. Plakáty byly dokonale zúročeny, když byly během Dne
ptactva a oficiálního slavnostního zahájení nové sezony vystaveny v zoo, poté dva
měsíce v kyjovské Městské knihovně a během letních prázdnin byly k vidění v sále
vzdělávacího centra.

Celkem se jich zúčastnilo 815 dětí a dospělých.
Vzdělávací centrum i v roce 2011 zajistilo
fungování čtyř zájmových kroužků. Vedle v zoo už zavedených, s názvy Sovičky
a Plameňáci, to byly ještě kroužky přírodovědný a teraristický. Celkem v nich pracovalo 58 dětí.
Školáci při výukovém programu

Speciální program připravilo vzdělávací
centrum pro letní prázdniny. Šlo o vyhlášení komentovaného krmení opic, šelem
a žraloků. Na každou středu pak byla vyhlášena komentovaná prohlídka zoo pro
jednotlivé zájemce. Požádat si o ni, avšak
na jiný den, mohly i celé skupiny. Páteční odpoledne bylo vyhrazeno setkání
s dravci a sovami. Na každý den v týdnu
tak připadl jeden program, který si zájemci mohli doplnit prohlídkou výstavy
již zmíněných ptačích posterů. Nové aktivity v rámci prázdninové nabídky část
návštěvnické veřejnosti vítala s nadšením.
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Antliopa Derbyho
v naší zoo
Mgr. Aneta Hýblová
lektorka vzdělávacího
centra
Léto s antilopou. To byl
název akce Občanského sdružení Derbianus
CSAW při České zemědělské univerzitě v Praze, jehož členové
navštěvovali vybrané zoologické zahrady
a hravou formou se v nich snažili informovat o kriticky ohrožené antilopě Derbyho.
Jejich cílem přitom bylo vzbudit zájem
o podporu projektu záchrany tohoto nádherného tvora mezi laickou veřejností. Hodonínská zoo se rozhodla tento projekt
podpořit.
Akce s názvem Den s antilopou aneb podpořme kriticky ohroženou antilopu Derbyho se v naší zoo uskutečnil v neděli 12.
června. V rámci bohatého programu se
děti i dospělí, jichž přišlo na patnáct set padesát, mohli seznámit s přírodou Afriky, se
způsoby její ochrany a samozřejmě s nej-

Vzácná antilopa Derbyho v životní velikosti
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větší, nejkrásnější, ale také nejohroženější
antilopou na světě.
Zájemci si mohli nechat namalovat antilopí obličej a sami si vyrobit antilopí rohy.
Ti nejmenší dostali omalovánky, v nichž si
antilopu vymalovali, anebo ji kreslili křídou na chodník.
Kdo si u stánku koupil některý ze suvenýrů, přispěl na záchranný program.
V nabídce byla trička, magnetky, samolepky a mnoho dalších předmětů, samozřejmě všechny s vyobrazením předmětného zvířete. A dorazila i sama antilopa
v životní velikosti. Šlo sice jen o její obraz na plátně, ale i tak si návštěvníci mohli
udělat věrnou představu o tom, jak vypadá ve skutečnosti. A připravena byla i řada
vědomostních kvízů.
Sdružení Derbianus pamatovalo i na ty,
kteří mají o danou problematiku zájem
a přitom se na akci nemohli dostavit.
V přednáškovém sále vzdělávacího centra zoo totiž připravilo zajímavou výstavu
fotografií, která byla k vidění až do konce
měsíce června. Zaměřena byla na výzkum
antilopy v afrických rezervacích Bandia
a Fathala v Senegalu.

Zoo Hodonín na Noci
s Andersenem
Bc. Šárka Krakovská
lektorka vzdělávacího centra
Hodonínská zoologická zahrada letos navázala na tradici své spolupráce s kulturními
zařízeními města Hodonína, jakými jsou
Masarykovo muzeum, Galerie výtvarného umění či městská knihovna. Letos po
původně jen letmé spolupráci spočívající
v reciproční propagaci akcí přijala zoo pozvání do Městské knihovny v Kyjově. Ta totiž
už potřetí pořádala o prvním dubnovém víkendu Noc s Andersenem, jejíž letošní ročník byl u příležitosti stého výročí narození
Václava Čtvrtka věnován jeho knihám a také
přírodě – lesům i zvířatům, která v nich žijí.
A to byla pro zoo jasná výzva ke spolupráci.
Zatímco pracovnice dětského oddělení knihovny se postarala o literární kvízy
a ukázky ze Čtvrtkových knih, lektorka našeho vzdělávacího centra si k radosti malých
čtenářů vzala na starost povídání o lese,
představení zvířátek a drobné hry s přírodovědným námětem.
Jedinou nocí však úspěšně nastartovaná
spolupráce neskončila. Už na konci dubna
tam zoo zavítala znovu. Soutěž o nejlepší
poster na ptačí téma, kterou vyhlásila u příležitosti Dne ptactva, totiž přinesla tolik pozoruhodných prací, že se lektorky vzdělávacího centra rozhodly vytvořit z nich výstavu.
Nástěnky na chodbách kyjovské knihovny
přitom k vystavení žákovských a studentských výtvorů přímo vybízely. Proto už koncem dubna dvacítka vybraných plakátů putovala do Kyjova a dlužno dodat, že během
dvou měsíců, po které tam pobyla, vzbudila
přiznivé ohlasy. Těšíme se proto, že budeme
mít i napříště možnost do příjemných prostor kyjovské knihovny znovu zavítat.

Výstava ptačích posterů
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Adoptivní rodiče a sponzoři v roce 2011
Bohuna Mikulicová
propagace a KVČ
Příznivci a přátelé Zoo Hodonín si i v roce 2011 mohli vybrat některé ze svých oblíbených zvířat a stát se jejich adoptivními rodiči. Tentokrát se k těm z roku 2010 přidalo
dalších třiatřicet, kteří celkovou částkou 96 300 Kč přispěli na chov a zvýšení komfortu
svých dočasných svěřenců.
Jméno dárce

zvíře

BC Logia, a. s. Brno

tukan obrovský, ara vojenský

Benešová Martina, Svitavy

lemur vari „Kimberley“

1 500

Černá Kristýnka, Břeclav

labuť černá

1 500

Delikomat s.r.o. Modřice

lev berberský „Benito“

6 000

Domov pro seniory, Bažantnice Hodonín

leguán kubánský

2 000

Hanákovi – rodina, Dambořice

tamarín pinčí

2 000

Hashesh Iveta, Mgr., PhD, EPI Kunovice

šimpanz „Ob“

5 000

Janovíček Rastíno, Rohatec

jaguár americký „Kelly“

1 000

Kantorková Miriam, Praha 10

lama krotká „Lima“

5 000

Konečková Martina, Rohatec

ocelot velký „Amor“

2 000

Kratochvíl Oldřich, prof. Ing. PhD. EPI Kunovice

šimpanz „Zuzana“

5 000

Luža Martin, Migotová Veronika, Hodonín

papoušek žako

5 000

Mikulica Christina Maria, North Vancouver

želva nádherná

1 000

Mrkva Radovan, Hodonín

kachnička mandarínská a karolínská

3 000

MŠ s křesťanskou výchovou, Uherský Ostroh

žralok černoploutvý

1 500

Opluštil Roman, Hodonín

labuť černá

3 000

Pavlacká Drahomíra, Břeclav

nandu pampový

2 000

Plameňáci, přír.kroužek ZŠ U Červených domků

plameňák růžový

2 000

Richtrová Gabriela

lama krotká „Fatima“

5 000

Řezáčovi – manželé, Brno

hroznýš královský „Amálka“

1 500

SOŠ Luhačovice

puštík obecný

1 000

Sovičky, přír.kroužek ZŠ U Červených domků

sovice sněžní

3 200

Svobodovy, sestry Hana a Mája, Žďár nad Sáz.

ara ararauna

1 000

Svozílková Renata, Rohatec

jaguár americký „Basťa“

1 000

Školní klub, Dubňany

užovka červená „Luca“

Základní škola Na Valtické, Břeclav

papoušek nádherný

1 000

ZŠ a MŠ, Dolní Bojanovice

ocelot velký Amor“

2 700

ZŠ a MŠ Jana Ámose Komenského, Žeravice

želva bahenní

Základní škola v Moravské Nové Vsi

tamarín pinčí „Felix“

Zháňalová Lucie, Tvrdonice

tamarín žlutoruký
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hodnota v Kč
20 000

500

500
10 000
400

Dary a reklama
Název společnosti

Popis daru

Lázeňské oplatky Hodonín
Velkoobchod – hračky, dárkové zboží Ing. Barvíř
Ryas Hodonín
Candy plus, Rohatec

lázeňské oplatky
veselé propisky
sladkosti
sladkosti

akce
Dětský den, Dreamnight
Dreamnight
Dětský den
Den zvířat

Finanční dary
Dárce
Lesy ČR
Město Hodonín
Město Hodonín

hodnota v Kč

akce

190 000 Kč
15 000 Kč
5 000 Kč

vybavení dětského hřiště
Dreamnight – ozvučení , dárky
Dny zdraví v zoo

Reklama
Dárce
Metal Aliance

hodnota v Kč

akce

6 000 Kč

Prevence na kolech

Mediální partneři

Zvláštní poděkování
● Jakubu Barcuchovi ze Zlína – za darování fotografií z hodonínské zoo
● Josefu Gabrhelovi z Uherského Brodu – za darování fotografií z hodonínské zoo
● Miladě Čermákové, ředitelce ZUŠ Hodonín, za spolupráci při pořádání akcí v zoo
● Žákům a pedagožkám výtvarného oboru ZUŠ za bezplatné malování na obličej při akcích zoo
● Marii Hanákové, učitelce, a žákům LDO ZUŠ za bezplatné provedení Živého betlému v Zoo Hodonín
● Marii Snopkové a Dětskému komornímu orchestru ZUŠ za bezplatné promenádní koncerty v zoo
● Zájmovému sdružení Dračí úsvit – za bezplatné předvedení ukázek historického šermu o Dětském dni
● Janu Číhalovi za vedení teraristického kroužku zoo a spolupráci při akcích zoo
● Markétě Kubalákové za bezplatné divadelní představení na Dremanight 2011
● Členům divadelního souboru Svatopluk - Bětě Švancerové, Josefu Navrátilovi a Stanislavu
Zámečníkovi a dále Mikuláši Arayovi-Navrátilovi za účinkování na Strašidelné zoo aneb Noci duchů
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Soubor ZUŠ Crescendo vystoupil
při slavnostním zahájení sezony

Žáci ZUŠ téměř na všech akcích malují na obličej

Veselá školička Markéty Kubalákové

I Dračí úsvit vystoupil o dětském dnu gratis

Dětský komorní orchestr ZUŠ na Dnu dětí v zoo
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Ekonomika zoo v roce 2011
Věra Vejplachová
Vlastní příjmy za rok
2011 byly v porovnání s předchozím rokem
o 1 908 tis. Kč vyšší.
Nárůst vlastních příjmů byl mimo jiné
způsoben zvýšením návštěvnosti o 11
tisíc lidí. Příspěvek od zřizovatele se
naopak oproti roku 2010 snížil o 8%, tj.
o 984 tis. Kč.
Příspěvek od Ministerstva životního prostředí ve výši 739 tisíc Kč byl použit celý.
V roce 2011 byla čerpána provozní dotace
z programu přeshraniční spolupráce Zoo
Bojnice – Zoo Hodonín ve výši 116 tis.Kč.
Hospodaření za rok 2011 bylo vyrovnané,
skončilo ziskem 6 tis.Kč.
Soběstačnost za uplynulý rok činila 46,84 %.

Výnosy (v tis. Kč)
Příspěvek od zřizovatele
Dotace MŽP
Přeshraniční spolupráce
Vlastní příjmy
Z toho - vstupné
- prodej zboží
- pronájmy
- ostatní

11 169
739
116
9 917
7 797
549
372
1 199

Příjmy celkem

21 941

Procentní podíl na celkových výnosech
v zoo v roce 2010
● zřizovatel................................................50,9 %
● jiné zdroje.................................................3,9 %
● vlastní výnosy zoo...............................45,2 %

Náklady (v tis. Kč)
Krmivo, stelivo
Mzdové náklady
Zákonné zdrav. a soc. pojištění
Spotřeba energie
Spotřeba vody
Opravy a udržování
Spotřeba materiálu
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Odpisy majetku
Prodané zboží
Služby, ostatní
Výdaje celkem

1 656
7 650
2 585
1 800
185
766
1 455
45
35
3 513
215
2 030
21 935

Investice v zoo v roce 2011

V roce 2011 jsme pořídili dřevěné dětské
hřiště v ceně 209 tis. Kč, na tuto investici
jsme dostali sponzorský dar od firmy Lesy
ČR ve výši 190 tis. Kč.
Zřizovatelem nám v tomto roce nebyly
přiděleny žádné investiční prostředky.

Hospodaření útulku
pro psy a kočky (v tis. Kč)
Příjmy
Poplatky za psy od občanů
Poplatky za psy od obcí
Ostatní
Příspěvek zřizovatele
Celkem

48
166
1
600
815

Výdaje
Krmivo
Mzdy a pojištění
Energie, voda
Veterinární péče
Opravy, služby ostatní
Celkem

68
541
64
44
89
806

Poplatky za psy od občanů byly v tomto
roce nejnižší od roku 2005, což přičítáme
zejména ekonomické krizi. Na druhé straně i náklady na krmivo byly jedny z nejnižších, a to díky darům pro útulek v podobě
granulovaného krmiva od fyzických osob.
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Dary lidí z akce Vánoce pro psí kamarády pokryly
náklady na výživu a péči o pejsky na celý rok
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Technická část
Pavel Turek
provozní technik
Podobně jako tomu bylo
v předcházejících letech,
byl i rok 2011 pro středisko údržby rokem náročným. Jeho úkoly byly
zaměřeny na vytváření a dokončování nových expozic, opravy stávajících objektů,
pavilonů a v neposlední řadě na zlepšování návštěvnického komfortu.
V rámci těchto úkolů provedlo středisko
údržby následující práce:

Výstavba nového dětského hřiště

Výběh pro zubry

● oprava venkovní ubikace – výměna

napadených nosných trámů,
oplechování střechy, betonáž podlahy
● výroba a instalace kovového ohrazení
venkovního dvorečku, výměna
drátěného oplocení
● výroba a usazení akátových kůlů pro
lanko a izolátory elektrického
ohradníku
● montáž elektrického ohradníku
a vstupních elektrických bran

Pavilon primátů a terárií

● nátěry ocelových konstrukcí ve venkov-

ních výbězích v celkové metráži 800 m

● demontáž původních kovových herních

● úprava ocelových rámů a podkladních

● výkopové práce na dopadové plochy,

● výměna poškozených bezpečnostních

prvků

základové díry pro betonáž a ukotvení
herních prvků
● skládání herních prvků z akátového
dřeva, jejich ukotvení a následná úprava
terénu

Rekonstrukce Bufetu U Gibona
● odstranění původního venkovního

plechového obložení a montáž
dřevěného obložení včetně zateplení
● výměna oken a vstupních dveří
● rekonstrukce elektroinstalace, osvětlení,
rozvodů vody a odpadů
● montáž odvětrávání bufetu
● zastřešení výdejní části bufetu pro
zákazníky

Přebalovací místnost pro děti
v prostorách pavilonu akvárií
● vymalování prostoru a zapravení

keramických obkladů a dlažby

● úprava elektroinstalace, montáž

vrstev pro uložení bezpečnostních skel
skel

● oprava poškozeného bazénu ve výběhu

gibonů

● zajištění návrhu a výroby nerezových

napáječek pro šimpanze,včetně jejich
instalace
● výměna expozic a štěpky ve venkovních
výbězích
● úprava ocelových kruhů kolem kmenů
stromů ve venkovních výbězích opic

Útulek pro psy

● oprava odtokových kanálků z prostoru

kotců

● nátěry ocelových konstrukcí kotců
● vymalování prostor technického zázemí

pro ošetřovatele a skladu krmiva

● výroba zateplených psích bud
● úprava okolí při vstupu do objektu

útulku ( vybudování okrasné skalky
s jezírkem, výsadba okrasných keřů
a stromů)

elektrického osoušeče rukou

● montáž přebalovacího pultu včetně

dávkovače pro dezinfekční prostředky
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Další činnost střediska údržby

● instalace panelu s ptačími budkami pro

metráži 1593 metrů čtverečných. Jedná
se o objekty jako jsou tzv. velký kruh
a malý kruh (dále jen VK a MK),
vzdělávací centrum, ptačinec
a kanceláře techniků
● spolupráce při pokládce krytiny
z lakovaného trapézového plechu na
střechy ubikací v celkové metráži 370m2
● oprava dřevěného seníku ve VK
(výměna napadených nosných sloupů,
betonáž podlahy)
● oprava vnitřní ubikace pro jaguáry
v objektu SŠ (palandy, šupáky, ocelové
mříže)
● přeložení elektrického pilíře z prostorů
VK
● výroba akátových cedulí pro sponzory
a návštěvní řád
● opravy chodníků v prostoru pro
návštěvníky a v technickém zázemí zoo
● vymalování šaten, koupelen
a sociálního zařízení pro zaměstnance
● výměna dřevěných výplní vstupních
bran v areálu zoo
● výroba a instalace dřevěného oplocení
za medvědincem
● vyčištění dna vodní nádrže Kačák
● rekonstrukce dřevěných laviček a stolů
v prostoru dětského hřiště

● výměna venkovních expozic ve starém

● nátěry dřevěných objektů v celkové

vzdělávací akce
pavilonu šelem

● repase dvou kontejnerů pro

jednoramenný nosič kontejnerů Avia
a repase traktorové vlečky

Na základě smlouvy o poskytování služeb
řidiči technického úseku prováděli zimní údržbu komunikací města Hodonína,
a to podle plánu „zimní údržby“ na období 2010/11.
V součinnosti s výše realizovanými pracemi probíhaly i práce na odstraňování
závad, které byly zjištěny v rámci revizí
a kontrol z hlediska elektrického zařízení,
tlakových nádob, BOZP a PO.
V oblasti dopravní a přepravní techniky
byly zajištěny technické prohlídky vozidel, cejchování tachografů a pravidelné
servisní prohlídky vozidel.
Dále byly zajišťovány práce v rámci zoo,
rozvozy a uskladnění krmiva, vývozy odpadů, dovozy okusu pro zvěř a v neposlední řadě údržba a úprava zeleně včetně
sečení travnatých ploch.

U venkovních výběhů pavilonu
primátů byla vyměněna všechna bezpečnostní skla

Příchodu zubra evropského předcházely náročné přípravy
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Turako chocholatý; foto: Josef Gabrhel

www.zoo-hodonin.cz

Tygr ussurijský; foto: Jakub Barcuch

