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SLOVO ŘEDITELE
SLOVO ŘEDITELE

Vážení přátelé, milí příznivci Zoo Hodonín,
když jsem na jaře roku 2012 nastoupil jako ředitel
do hodonínské zoo, kladl jsem si za cíl upevnit její
současnou pozici a pokusit se o její další profesi‑
onální růst. Proto poté, co jsem vstoupil do dění
této organizace, bylo hned zpočátku zapotřebí
společně se zoologickým oddělením stanovit priority
v podobě skladby živočišných druhů, zejména
u kopytníků a kočkovitých šelem. Tomuto úkolu jsme
věnovali mnoho času a dnes s potěšením můžeme
konstatovat první úspěšné kroky.
Ve spolupráci s EAZA (Evropská asociace zoologic‑
kých zahrad a akvárií) se sídlem v Amsterdamu se
nám podařilo získat novou samici tygra ussurijské‑
ho, která se stala základem pro nový chovný pár.
Současně chovatelský úsek dostal přislib nových
zvířat z řádu kopytníků. V druhé půli roku jsme ale
ještě z polských Katovic přivezli samici k dopá‑
rování vlka hřivnatého a doplnili stav plameňáků
růžových, od nichž v příštím roce očekáváme první
aktivity v rozmnožovacím chování. A byly i novinky
v podobě zcela nových živočišných druhů, které
dosud Zoo Hodonín nechovala.
Darem jsme z anglického
Chesteru získali deví‑
tičlennou skupinku
atraktivních surikat
a protože jsme
ukončili držení
nechovného
páru makaků
červenolí‑
cích, do jejich
ubikace jsme
nastěhovali
pětičlennou
skupinu koč‑
kodanů
zele‑

ných, již jsme získali z liberecké zoo.
Zaznamenali jsme i několik chovatelských
úspěchů. Z těch, které považujeme za samozřejmé,
jmenujme odchovy obou druhů námi chovaných
drápkatých opiček - tamarínů žlutorukých
a pinčích nebo odchovy zebry Chapmanovy, adaxe
nubijského, sitatung západoafrických či přímo‑
rožce šavlorohého. Snad největší potěšení nám
přinesla červnová událost v expozici sovic sněžních.
Po dlouhé době marných pokusů o odchov se letos
páru tohoto vzácného druhu konečně podařilo
do dospělosti dovést dvě samičky.
Přestože ani letos nebylo nazbyt finančních
prostředků, a nemůžeme se tak pochlubit žádnou
významnější stavbou v areálu zoo, zvládli jsme
alespoň všechny drobné opravy a úpravy expozic
i veškeré havárie. Na úseku zeleně jsme pořídili
nové druhy flóry, která podtrhla koncepci zahrady
a přispěla k jejímu zatraktivnění.
Dařilo se nám i na úseku propagace a vzdělávání,
který rozšířil své aktivity a do svého programu
zařadil několik nových a hned úspěšných akcí, jež
spolu s expozičními novinkami přilákaly do naší
zoo tisíce návštěvníků. Těch přišlo celkem 143 282.
Přestože jejich počet oproti loňsku o necelé čtyři
tisíce klesl, máme z letošní návštěvnosti, ovlivněné
častou nepřízní počasí i ekonomickými problémy
rodin vysokou nezaměstnaností sužovaného
regionu, upřímnou radost.
Závěrem chci poděkovat našemu zřizovateli Městu Hodonín v čele se starostou Mgr. Igorem
Taptičem, a všem institucím, organizacím a přáte‑
lům za morální, finanční či materiální podporu. Mé
díky patří i všem zaměstnancům zoo, kteří svou
poctivou prací přispívají ke spokojenosti návštěv‑
níků i k tomu, že si naše zařízení stále drží pověst
důstojného stánku a jednoho z nejoblíbenějších
a nejvyhledávanějších turistických cílů v širokém
okolí.

Mgr. Martin Krug
ředitel Zoo Hodonín
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THE DIRECTOR‘S WORDS
THE DIRECTOR‘S WORDS

Dear friends,
When I became a director of the Hodonín Zoo in spring
2012, my goal was not only to strengthen its current
position but also further its professional growth. Therefore,
after I had entered the organisation, what was needed
at the beginning was to set together with the zoological
department priorites in terms of species composition,
especially ungulates and felines. We have spent a lot of
time on this task and now we are pleased of the first
successful steps.
In cooperation with EAZA (European Association of Zoos
and Aquariums) located in Amsterdam, we were able
to get a new female Siberian tiger, which became the
basis for a new breeding pair. Similarly, we have secured
the arrival of new fungulates. In the second half of the
year we brought a female maned wolf from Katowice in
Poland. We supplemented pink flamingos and we are
expecting the first activities in breeding next year. These
are a completely new species, which the Hodonín Zoo
have not bred before.
As a gift from English Chester Zoo we have recieved an
attractive group of nine meerkats. As we no longer keep
non‑bred Japanese macaques, we moved a five‑member
of group of green monkeys into their quarters.They came
fromThe Liberec Zoo.
We have witnessed several breeding successes. Some of
these successes are obvious, such as marmoset species,
red‑handed tamarins and cotton‑top tamarins, as well
as favifauna, Chapmans zebras, addaxes, sitatungas and
scimitar‑horned oryxes.

The greatest event happened in June in exposition of the
snowy owl. After many futile attempts, a pair of this rare
bird species finally managed to breed two adult females.
Although there was no money to spare and we were not
able to show off any significant building developments in
our Zoo, at least we managed to handle all minor repairs
and breakdowns. In the green areas we planted a new
species of flora, which emphasized the concept of our
garden and contributed to its attractiveness.
The promotion and education section expanded its
activities and its agenda included several new and very
successful events. Together with new exposistions they
attracted thousands of people. 143,282 visitors came
to our Zoo, which is a decrease of nearly four thousand
people compared to last year. This was caused by
unfavourable weather conditions, economic problems and
high unemployment locally. In spite of this situation, we
are happy with the results.
Finally, let me thank our founder, the town of Hodonín,
and all institutions, organisations and friends of the Zoo,
for their moral, financial and material support. My thanks
are also intended for all Zoo employees and their hard
work, which contributes to the satisfaction of our visitors.
Thanks to their efforts our Zoo still holds a reputation of
one of the most popular tourist destinations and one of
the most frequented sites in this region.

Mgr. Martin Krug
director

Zoologická zahrada Hodonín / Zoological Garden Hodonín
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CHOVATELSTVÍ
CHOVATELSTVÍ

Jiří Ingr
zoolog
Chovatelský úsek v roce 2012 prošel revizí
chovaných druhů. Zjištěny při ní byly některé
nedostatky ve složení chovaných párů
a skupin, a proto jsme formou přeskupení
jedinců zjednali nápravu. Hlavním úkolem
bylo především sladění skupiny plameňáků
růžových (Phoenicopterus ruber roseus), dále
pak řádu sov (Strigiformes), velkých papoušků,
ale také páru orlů skalních (Aquila chrysaetos).
Dále šlo o úpravu skladby kopytníků (Artiodactyla, Perrisodactyla), kočkovitých šelem
(Feliade) a primátů (Primates).

Savci

(Mammalia)
Na tomto úseku jsme především rozhodli
o zrušení chovu velbloudů jednohrbých (Camelus dromedarius), i když šlo o držení pouze

sólo jedince, dále pak o zrušení chovu daňka
evropského (Dama dama), redukci chovu
muflonů (Ovis musimon) a lam krotkých (Lama
glama). Snad největší pozornost si vyžádalo
rozhodnutí o směřování chovatelského úseku
a složení druhové skladby. Proto vedení Zoo
Hodonín nastolilo novou strategii, která se
opírá o spolupráci jak s EARAZA (Euroasijská
regionální asociace zoo a akvárií), tak i s EAZA
(Evropská asociace zoo a akvárií). V případě
posledně jmenované asociace budeme usilovat
o to, abychom se v nejbližších dvou letech stali
jejím plnohodnotným členem. V rámci tohoto
směřování a díky dobré spolupráci se podařilo
doplnit chovný pár vlka hřivnatého (Chrysocyon
brachyurus) o mladou samici. Na stejném
základě spolupráce a příslibu jsme přivezli
mladou chovnou samici tygra ussurijského
(Panthera tigris altaica). V létě jsme darem
z anglické Zoo Chester obdrželi skupinu devíti
surikat (Suricata suricatta). Na úseku primátů
(Primates) jsme po dohodě se Zoo Olomouc
ukončili expoziční chov makaků červenolících

Samice tygra ussurijského (Panthera tigris
altaica) Raja přišla ze Zoo Hoyerswerda.
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Po šestnácti letech ze
Zoo Hodonín odešel pár
makaka červenolícího
(Macaca fuscata)
foto: Jakub Barcuch
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Nová samice vlka hřivnatého
(Chrysocion brachyurus)
Foto: Jakub Barcuch

Kočkodan zelený (Chlorocebus
sabaeus) - nový druh v Zoo Hodonín.

(Macaca fuscata) a začali jsme s novým
chovným druhem, kočkodanem zeleným (Chlorocebus sabaeus), v počtu šesti kusů. Chovná
skupina má v dnešní době již jedno mládě.
Z dalších odchovů jmenujme zebru Chapma‑
novu (Equus quagga chapmanni), přímorožce
šavlorohého (Oryx dammah), adaxe núbijského
(Addax nasomaculatus), muflony (Ovis musimon),
sitatungy západoafrické (Tragelaphus spekii),
klokana rudého (Macropus rufus), klokana

11 | Výroční zpráva 2012 / The Annual 2012

Novým druhem v zoo se stala i surikata
(Suricata suriccata).
Foto: Milan Vojtek

rudokrkého (Macropus rufogriseus), tamarína
pinčího (Saguinus oedipus), tamarína žlutoruké‑
ho (Saguinus midas).
Na základě deklarace o spolupráci hodláme
v příštím roce pokračovat v nastaveném
trendu a získat nová zvířata, abychom
rozumně doplnili druhovou skladbu, ale také
poskytli pestřejší pohled na vystavovaná
zvířata v nových smíšených expozicích.

Letos nový chovný pár tamarína
pinčího (Saguinus oedipus) přivedl
na svět hned tři mláďata

Odchovům se každoročně daří i ve skupině
sitatung západoafrických (Tragelaphus spekii)
Ve skupině adaxů núbijských (Addax nasomaculatus)
se každoročně objeví alespoň jedno mládě

Jedna ze dvou chovných samic zebry Chapmanovy
(Equus quagga chapmanni) s mládětem

Přírůstek byl zaznamenán i u přímorožce
šavlorohého (Oryx dammah).
Foto: Václav Šálek
Mládě každoročně přivede na svět i samice
klokana rudokrkého (Macropus rufus)

Zoologická zahrada Hodonín / Zoological Garden Hodonín
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Ptáci
(Aves)

Na chovatelském úseku ptáků bylo v letošním
roce hlavním cílem doplnění lichých jedinců
a rozšíření ptačí kolekce o nové zajímavé
druhy.
V pavilonu papoušků se nám podařilo sehnat
samce ary vojenského (Ara militaris) a následně
jsme s naší samicí sestavili pár. Jako nový
druh papouška jsme představili pár eklekta
ruznobarvého (Eclectus roratus), který je
pozoruhodný svým výrazným pohlavním
dimorfismem, kdy samec je zbarven naprosto
odlišně od samice.
Expozice, která se uvolnila po úhynu tukana
obrovského (Ramphastos toco), byla obsazena
párem zoborožce šedolícího (Ceratogymna
bravis), jenž je v naší zahradě rovněž novým
druhem.
Evropskou avifaunu jsme rozšířili o nové
a velmi atraktivní druhy, jako jsou mandelík
hajní (Coracias garrulus) a dudek chocholatý
(Upupa epops).
Na vodní ploše ve společné expozici nám
přibyly nové druhy kachen: čírka sibiřská
(Anas formosa), čírka modrá (Anas querquedula)
a zrzohlávka rudozobá (Netta rufina).
V letošním roce jsme rozšířili naši sedm‑
náctičlennou skupinu plameňáků růžových
(Phoenicopterus roseus) o dalších osm kusů.

Úspěšný odchov u sovic
sněžních (Nyctea scandiaca)

Původní tukaní
expozici obsadil pár
zoborožce šedolícího
(Ceratogymna bravis)
Foto: Josef Gabrhel
Ozdobou ptačích expozic
je nyní i pár vzácného
mandelíka hajního
(Coracias garrulus)

Další významnou skupinu ptáků v naší zahradě
tvoří sovy. V letošním roce se nám opět
Osvěžením expozic
pavilonu exotického
ptactva byl příchod
eklekta různobarvého
(Eclectus roratus)
Foto: Josef Gabrhel

Nový ptačí druh v Zoo Hodonín –
zrzohlávka rudozobá (Netta rufina)
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Plazi, obojživelníci
(Reptilia, Amphibia)

V pavilonu papoušků se příchodem samce ary
vojenského (Ara militaris) podařilo sestavit chovný pár

podařilo odchovat výry velké (Bubo bubo).
Odchovali jsme také tři mláďata kriticky
ohroženého druhu sýčka obecného (Athene
noctua), které jsme předali do Záchranné
stanice v Bartošovicích na Moravě a tím jsme
se zapojili do reintrodukčního programu. Další
soví přírůstky byly u sovic sněžných (Nyctea
scandiaca), kde jsme odchovali dvě samičky.
Na podzim tohoto roku jsme bohužel přišli
o chovného samce sovice, který uhynul v dů‑
sledku celkové sepse organismu. U sov jsme
v tomto roce získali další druhy, jakými jsou sýc
rousný (Aegolius funereus) a výreček malý (Otus
scops). V současné době chováme deset druhů
evropských sov a naším cílem je, návštěvníkům
představit jejich kompletní sbírku. V roce 2012
jsme také započali stavbu nových voliér, které
budou sloužit právě pro evropské sovy.
Dalším zajímavým a novým druhem je kraska
červenozobá (Urocissa erythrorhyncha), což je
blízká příbuzná naší strace obecné. Kraska je
ale velmi pestře zbarvená a ve volné přírodě
se vyskytuje v Asii.

Novinkou v ptačích expozicích
je i kraska červenozobá
(Urocissa erythrorhyncha)

U terarijních zvířat se nám stejně jako vloni
podařilo odchovat gekončíky noční (Eublepharis macularius). Nově jsme pořídili pět
mláďat chameleona jemenského (Chamaeleon
calyptratus). Z hadů jsme do naší zahrady
přijali rovněž několik nových druhů. Jsou to:
korálovka sedlatá (Lampropeltis triangulum),
krajta královská (Python regius), a užovky čer‑
vené (Elaphe guttata). V dalším roce budeme
rozvíjet chovatelská zařízení a upravovat
terarijní expozice. Současně by mělo dojít
k rozšíření druhového zastoupení.

Ryby, paryby, bezobratlí
(Pisces, Chondrichthyes, Evertebrata)

V pavilonu akvárií máme ve sladkovodní části
nové druhy ryb, jakými jsou např. bojovnice
pestrá (Betta splendens), mřenka pakistánská
(Botia lohachata), nožovka běločelá (Apteronotus albifrons), panceřníček zlatopasý (Corydoras
aeneus), sumeček žraločí (Pangasius hypophthalmus), tlamovec Moorův (Tropheus moorii),
čichavec Cosby (Trichopodus trichopterus
sumatranus), čichavec perleťový (Trichopodus
leeri), čichavec stříbrný (Trichopodus trichopterus silver), čichavec zlatý (Trichopodus
trichopterus gold), rájovec dlouhoploutvý
(Macropodus opercularis). V letošním roce jsme
zahájili první fázi kompletní rekonstrukce
osvětlení sladkovodních nádrží. Zastaralé a již
nevyhovující osvětlení jsme nahradili zcela
novým, diodovým. V příštím roce v započaté
rekonstrukci hodláme pokračovat.
Dále jsme rozšířili sbírku mořských živočichů
v korálové nádrži. Přibyli tam: hlaváč dívčí
(Valenciennea puellaris), hlaváč hnědopruhý (Amblyglobius phalaena), jehla pruhovaná (Duncherocampus dactyliophorus), králíčkovec liščí (Siganus
vulpinus), sapínovec žlutofialový (Pictichromis
pacca gnellae), slizoun pruhovaný (Salarias
fasciatus), vřeténka mandarín (Synchiropus
splendidus), krevetka Wurdermannova (Lysmata
wurdermanni), klipka kleinova (Chaetodon kleini).
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Letos se opět podařilo odchovat gekončíky
noční (Eublepharis macularius)
Zoo nově získala pět mláďat chameleona
jemenského (Chamaeleon calyptratus)

Zoo získala i pár užovky červené (Elaphe
guttata)

Letos jsme upravili korálovou nádrž. V ní jsme
rozšířili i sbírku mořských živočichů

SU MMARY

Novým druhem v teráriích je korálovka
sedlatá (Lampropeltis triangulum)

Mezi novými druhy v korálové nádrži se
objevil i králíčkovec liščí (Siganus vulpinus)

Breeding
In the section of breeding we reviewed the species kept in 2012. The „inventory check“
revealed certain deficiencies in constitution of couples and groups of animals, and therefore
we rectified the situation by regrouping individuals.
The main task was to harmonize the group of pink flamingos (Phoenicopterus ruber roseus),
completing the collection of owls (Strigiformes) and large parrots by adding new species or
coupling. We also rearranged the composition of the ungulates (Artiodactyla, Perrisodactyla), felines (Felidae) and primates (Primates). The section of mammals was extended by
two new species - a nine‑member group of meerkats (Suricata suricatta) and a five‑member
group of green monkeys (Chlorocebus sabaeus). There were some additions in the groups of
terrarium and aquarium species as well. We also had several remarkable breedings.
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PŘEHLED JEDNOTLIVÝCH
PŘEHLED JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT
CHOVANÝCH V ROCE 2012
SAVCI - Mammalia
Název Species

Stav
k 1. 1. 2012

Příchod
Arrival

Odchod
Departure

klokan rudokrký
Macropus rufogriseus

1.1

klokan rudý
Macropus rufus

1. 2. 1

vari černobílý
Varecia variegatta

1.1

tamarín žlutoruký
Saguinus midas

5.3

0.1

0. 0. 4

6. 3. 2

tamarín pinčí
Saguinus oedipus

2. 1. 2

0. 1. 2

0. 0. 3

1. 1. 3

gueréza pláštíková
Colobus guereza caudatus

1.0

1.0

gueréza pláštiková
Colobus guereza occidentalis

1.0

1.0

makak červenolící
Macaca fuscata

1.1

1.1

gibon lar
Hylobates lar

1. 1. 1

1. 1. 1

šimpanz
Pan troglodytes

2.3

2.3

vlk hřivnatý
Chrysocyon brachyurus

1.0

medvěd malajský
Helarctos malayanus

0.1

ocelot velký
Leopardus pardalis

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

1.1

1.1

jaguár - černá forma
Panthera onca

1.1

1.1

1. 0. 1

Odchov
Births

Úhyn
Death

Deponace Loan

Stav
k 31. 12. 2012

0. 0. 1

1. 1. 1

1. 0. 1

1. 2. 1
1.1

0.1

1.1
0.1
1.0

0.0
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H DRUHŮ ZVÍŘAT CHOVANÝ
Název Species

Stav
k 1. 1. 2012

Příchod
Arrival

tygr ussurijský
Panthera tigris altaica

1.0

0.1

kůň domácí
fjordling Equus caballus

1.0

kůň domácí
pony Equus caballus

1.0

kiang východní
Equus kiang holdereri

2.1

zebra Chapmanova
Equus quagga chapmanni

1. 2. 1

velbloud jednohrbý
Camelus dromedarius

1.0

1.0

lama krotká Lama glama

2.6

1.5

daněk evropský Dama dama

0.2

0.2

0.0

adax Addax nasomaculatus

0.3

0.1

0.2

paovce hřivnatá
Ammotragus lervia

1.2

1.2

zubr evropský Bison bonasus

0.2

0.2

koza domácí - bílá Capra hircus

0.1

koza domácí - kamerunská
Capra hircus domestica

3. 9. 1

přímorožec šavlorohý
Oryx dammah

1.3

ovce domácí - merino
Ovis aries aries

0.5

ovce domácí - mongolská
Ovis aries aries

1.1

kočkodan zelený
Chlorocebus sabaeus

0.0

3. dubna

surikata Suricata suricatta

0.0

4. května

ovce domácí vřesovištní
Ovis aries aries

0.3

muflon Ovis aries musimon

2.9

0. 0. 9

sitatunga západoafrická
Tragelaphus spekii gratus

3.4

1.0

Odchod
Departure

Odchov
Births

Úhyn
Death

Deponace Loan

Stav
k 31. 12. 2012
1.1

1.0

0.0

1.0

1.0

1.0

0.1

0.1

1.1

1.0

1.0

1. 2. 1
0.0

3.2

0.1

3.3

0.1

0.0
2.4
0.1

0.1

1.3

0.2

0.3
1.1

0.0

1.0

2.4
4.5
0.1

0.2

0. 0. 11

0. 0. 1

1.11

2.0

1.2

1.1

1.5

Odchod
Departure

Odchov
Births

Úhyn
Death

PTÁCI - Aves
Název Species

Stav
k 1. 1. 2012

pštros dvouprstý
Struthio camelus

1.0

1.0

nandu pampový
Rhea americana

0.1

0.1

emu hnědý
Dromaius novaehollandias

1.0

1.0

čáp bílý Ciconi ciconia

0. 0. 1

0. 0. 1
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Příchod
Arrival

Deponace Loan

Stav
k 31. 12. 2012

Název Species

Stav
k 1. 1. 2012

Příchod
Arrival

Odchod
Departure

Odchov
Births

Úhyn
Death

Deponace Loan

Stav
k 31. 12. 2012

plameňák rúžový
Phoenicopterus ruber roseus

2. 2. 13

0. 0. 8

kachnička mandarínská
Aix galericulata

3.2

0.5

0.5

3.2

kachnička karolínská
Aix sponsa

2.2

0. 0. 2

0. 0. 4

2. 2. 2

kachna divoká
Anas platyrhynchos

1. 9. 1

0. 0. 37

0. 0. 40

1. 9. 4

berneška bělolící
Branta leucopsis

1.0

labuť černá Cygnus atratus

1.0

orel skalní Aquila chrysaetos

1.1

káně lesní Buteo buteo

0.1

0.1

bažant diamantový
Chrysolophus amherstiae

1.3

0. 0. 5

bažant zlatý
Chrysolophus pictus

1.3

1.3

páv korunkatý Pavo cristatus

1.1

1.1

koroptev polní Perdix perdix

4.4

4.4

čejka chocholatá
Vanellus vanellus

1.1

holoubek diamantový
Geopelia cuneata

5.1

holub chocholatý
Ocyphaps lophotes

1.1

1.1

hrdlička divoká
Streptopelia turtur

1.1

1.1

lori hnědý
Pseudeos fuscata

0.0

0.0

lori mnohobarvý horský
Trichoglossus haematodus

0.0

0.0

kakadu šalamounský
Cacatua ducorpsii

1.1

korela chocholatá
Nymphicus hollandicus

3.3

3.3

agapornis Fischerův
Agapornis fischeri

0.0

0.0

amazoňan oranžovokřídlý
Amazona amazonica

0.0

0.0

amazoňan žlutolící
Amazona autumnalis

0.0

0.0

amazoňan japonský
Amazona collaria

0.0

0.0

amazoňan pomoučený
Amazona farinosa

1.1

1.1

amazoňan kubánský
Amazona leucocephala

1. 0. 3

1. 0. 3

2. 2. 21

1.0
1.0

0.0
1.1

1.0

0.0
0. 0. 5

1.3
0.0

0.1

1.0

4.0

0.1

1.1

0.0
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Název Species

Stav
k 1. 1. 2012

Příchod
Arrival

amadina gouldové
Chloebia gouldiae

0.0

05.května

ara zelený Ara ambigua

1.1

ara ararauna Ara ararauna

2.2

ara vojenský Ara militaris

0.1

papoušek vlnkovaný
Melopsittacus undulatus

10. 5. 13

papoušek mniší
Myiopsitta monachus

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

1.1

1.1

sova pálená Tyto alba guttata

1.1

1.1

kalous ušatý Asio otus

0. 0. 1

sýček obecný Athene noctua

2.2

0. 0. 3

0. 0. 3

2.2

výr velký Bubo bubo

1. 1. 1

0. 0. 3

0. 0. 2

1.1

sovice sněžní Nyctea scandiaca

1.1

0.2

0.2

puštík obecný Strix aluco

0. 0. 1

puštík vousatý Strix nebulosa

1.1

1.1

puštík bělavý pobaltský
Strix uralensis liturata

1.1

1.1

toko rudozobý
Tockus erythrorhynchus

1.1

1.1

pásovník dlouhoocasý
Poephila acuticauda

1.0

strnad obecný
Emberiza citrinella

0. 0. 1

0. 0. 1

čečetka zimní
Acanthis flammea

2.2

1.1

stehlík obecný
Carduelis carduelis

0. 0. 7

0. 0. 2

0. 0. 5

čížek lesní Carduelis spinus

0. 0. 4

0. 0. 3

0. 0. 1

dlask tlustozobý
Coccothraustes coccothraustes

0.1

hýl obecný Pyrhula pyrrhula

1.2

1.0

2.2

kanár domácí
Serinus canaria f. domestica

0. 0. 2

0. 0. 2

0. 0. 4

zvonohlík zahradní
Serinus serinus

0. 0. 6

0. 0. 3

0. 0. 3

amadina páskovaná
Amadina fasciata

0.1

0.1

0.0
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Odchod
Departure

Odchov
Births

Úhyn
Death
1.0

Deponace Loan

Stav
k 31. 12. 2012
4.5
1.1

1.1

1.0

1.0

0.1
1.1
10. 5. 13

0.1

0. 0. 3

0. 0. 4

0. 0. 1

0. 0. 1

1.0

0. 0. 3

1.2

0. 0. 2

0.1
0. 0. 2

01.března

2.3

0.1

Název Species

Stav
k 1. 1. 2012

Příchod
Arrival

Odchod
Departure

Odchov
Births

Úhyn
Death

Deponace Loan

Stav
k 31. 12. 2012

čírka modrá Anas querquedula

0.0

02.února

1.0

1.2

zrzohlávka rudozobá
Netta rufina

0.0

02.března

0.1

2.2

dudek chocholatý
Upupa epops

0.0

1.0

1.0

mandelík hajní
Caracias garrulus

0.0

01.ledna

1.1

sýc rousný Aegolius funereus

0.0

01.ledna

1.1

výreček malý Otus scops

0.0

01.ledna

1.1

majna Rothschildova
Leucopsar rothschildi

0.1

01.ledna

1.2

rýžovník šedý Padda oryzivora

1.1

0. 0. 3

zebřička pestrá
Taeniopygia guttata

9.9

loskuták posvátný
Gracula religiosa

0.1

leskoptev purpurová
Lamprotornis purpureus

1.1

krkavec velký Corvus corax

0.1

sojka obecná
Garrulus glandarius

0.1

straka obecná Pica pica

1.0

0.1

1. 0. 3

8.0

1.9

1.0

1.1
1.1

1.0

1.1
0.1

0. 0. 1

1. 0. 1

PLAZI - Reptilia
Název Species

Stav
k 1. 1. 2012

Příchod
Arrival

Odchod
Departure

Odchov
Births

Úhyn
Death

želva bahenní Emys orbicularis

0.1

0.1

želva nádherná
Trachemys scripta elegans

0. 0. 18

0. 0. 18

želva kaspická
Mauremys caspica

1.1

1.1

klapavka malá
Sternotherus minor minor

0. 0. 1

želva ostruhatá
Centrochelys sulcata

0.1

0.1

želva žlutohnědá
Testudo graeca

0. 0. 1

0. 0. 1

želva zelenavá
Testudo hermanni

3. 3. 1

3. 3. 1

želva čtyřprstá
Testudo horsfieldii

0.2

0.2

želva vroubená
Testudo marginata

5.1

5.1

kajmánek trpasličí
Paleosuchus palbebrosus

0.1

0.1

bazilišek zelený
Basilliscus plumifrons

0.1

0.1

0. 0. 1

Deponace Loan

Stav
k 31. 12. 2012

0.0
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Název Species

Stav
k 1. 1. 2012

leguán kubánský
Cyclura nubila nubila

1.1

chameleon jemenský
Chamaeleo calyptratus

1.0

gekončík noční
Eublepharis macularius

1. 3. 4

varan skvrnitý Varanus salvator

1.0

hroznýš královský
Boa constrictor

1.2

užovka červená
Pantherophis guttatus

1.1

Příchod
Arrival

Odchod
Departure

Odchov
Births

Úhyn
Death

Deponace Loan

Stav
k 31. 12. 2012
1.1

0.3

1.3
0. 0. 4

1.3
1.0

1.0

0.2

01.ledna

2.2

RYBY - Pisces
Název Species

Stav
k 1. 1. 2012

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

peřovec velkoploutvý
Synodontis velifer

6

6

perutýn ohnivý Pterois volitans

1

1
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Příchod
Arrival

Odchod
Departure

Odchov
Births

Úhyn
Death

Deponace Loan

Stav
k 31. 12. 2012

Název Species

Stav
k 1. 1. 2012

Příchod
Arrival

Odchod
Departure

Odchov
Births

Úhyn
Death

Deponace Loan

Stav
k 31. 12. 2012

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

sapínek zlatoocasý
Chrisiptera parasema

2

1

1

kněžík žlutý
Halichoeres chrysus

2

2

0
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Název Species

Stav
k 1. 1. 2012

Příchod
Arrival

Odchod
Departure

Odchov
Births

Úhyn
Death

Deponace Loan

pyskoun rozpůlený
Labroides dimidiatus

2

slizoun pruhovaný
Salarias fasciatus

2

hlaváč oranžovoskvrnný
Valenciennea puellaris

2

2

0

hlaváčovec křídlatý
Ptereleotris evides

7

7

0

králíčkovec liščí
Siganus vulpinus

2

2

0

bodlok žlutý
Zebrasoma flavescens

1

bodlok plachtonoš
Zebrasoma veliferum

1

2

Stav
k 31. 12. 2012
0
2

1
1

0

PARYBY - Chondrichthyes
Název Species

Stav
k 1. 1. 2012

žralok černoploutvý
Carcharhinus melanopterus

1.1

Příchod
Arrival

Odchod
Departure

Odchov
Births

Úhyn
Death

Deponace Loan

Stav
k 31. 12. 2012
1.1

BEZOBRATLÍ - Evertebrata
Název Species

Stav
k 1. 1. 2012

Příchod
Arrival

Odchod
Departure

Odchov
Births

Úhyn
Death

Deponace Loan

Stav
k 31. 12. 2012

laločníci Alcyonaria
laločnice Lobophytum sp.

1

1

0

laločnice Sarcophyton sp.

1

1

0

laločnice Sinularia sp.

1

1

0

laločník Lemnalia sp.

1

1

0

laločník Xenia sp.

1

1

0

rohovitky Gorgonaria
rohovitka karibská
Erythropodium caribaeorum
rohovitka Gorgonia sp.

modré korály Heliporida
korálnatec Heliopora sp.

sasanky Actiniaria
sasanka čtyřbarevná
Entacmaea quadricolor

větevníci Scleratinia
větevník Acropora sp.
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Název Species

Stav
k 1. 1. 2012

Příchod
Arrival

Odchod
Departure

Odchov
Births

Úhyn
Death

Deponace Loan

Stav
k 31. 12. 2012

montipóra prstovitá
Montipora digitata

2

2

sklípkan korálkový
Acanthoscurria geniculata

1

1

sklípkan kadeřavý
Brachypelma albopilosum

1

1

sklípkan žíhanonohý
Lasiodora striatipes

1

1

sklípkan ohnivý
Psalmopoelus irminia

1

1

montipóra hrbolatá
Montipora tuberculosa
houbovník Pavona decusata
dendrofyla diskovitá
Turbinaria peltata
útesovník vidličnatý
Caulastrea furcata
papírník Echinophyllia sp.
papírník Oxypora sp.
pórovník Pocillopora sp.
pórovník úhledný
Seriatopora caliendrum

sasankovci Zoantharia
sasankovec Zoanthus sp.

pavouci Araneae

štíři Scorpiones
veleštír obrovský
Pandinus imperator

1.1

1.1

0.0

desetinožci Decapoda
kreveta Wurdermannova
Lysmata wurdermanni

0

2

2

plži Gastropoda
kotouč indický Tectus niloticus

1

1

0

1

0

mlži Bivalvia
listožábří Eulamellibranchiata
zéva hladká Tridacna derasa

1
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V naší ZOO chováme

EEP - evropské záchovné programy 9 druhů
tygr ussurijský
lemur vari
kajman hladkočelý

vlk hřivnatý
přímorožec šavlorohý
kiang

ESB - evropská plemená kniha
jaguár americký
sitatunga
gibon lar
zubr evropský

oryx šavlorohý
holub Bartletův
paovce hřívnatá

7 druhů

adax nůbijský
lemur vari

FČR - ohrožené druhy fauny ČR
čáp bílý
krkavec velký
jestřáb lesní
jeřáb popelavý
sýc rousný

10 druhů

šimpanz
tamarín žlutoruký
plameňák růžový

ISB - mezinárodní plemená kniha
tygr ussurijský
ara vojenský
vlk hřivnatý

tamarín pinčí
zubr evropský

15 druhů

výr velký
sýček obecný
puštík bělavý
orel skalní
mandelík hajní

RDB - významné nebo ohrožené druhy
lev berberský
surikata

adax nůbijský
tamarín pinčí
majna Rothschildova

paovce hřívnatá
zoborožec šedolící

želva bahenní
zubr evropský
sova pálená
výreček malý
dudek chocholatý

34 druhů
makak červenolící
…

Cites - druhy zapsané v seznamech Mezinárodní konvence o obchodu s ohroženými druhy světové fauny
Seznam A - 15 druhů

Seznam B - 43 druhů
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1. 1. 2012

31. 12. 2012

Stavy zvířat 2012
Census of animals 2012

Species

Specimens

Species

Specimens
13

Bezobratlí (Invertebrata)

5

10

7

Paryby (Chondrichthyes)

1

2

1

2

Plazi (Reptilia)

18

58

20

63

Ptáci (Aves)

66

229

76

258

Ryby (Pisces)

45

279

55

308

Savci (Mammalia)

39

130

32

120

Celkem (Total)

174

708

191

764

Vysvětlivky
RDB – Červená kniha ohrožených živočichů
(stupně: EW – vyhuben v přírodě, CR – kriticky
ohrožený, EN – ohrožený, VU – zranitelný, LR – částečně
ohrožený, LCslabě ohrožený)
DD – nedostatek informací
ESB – Evropská plemenná kniha
ISB – Mezinárodní plemenná kniha

ISB – Evropský záchranný program
CITES – Mezinárodní konvence o obchodu s ohroženými
druhy světové fauny a flóry (stupeň I, II, III. I.znamená
nejpřísnější režim obchodování)
CROH – Ochrana fauny ČR
(stupně: OH – ohrožený, SDH - silně ohrožený, KOH –
kriticky ohrožený)

Klokan rudý (Macropus rufus)
patří k oblíbeným zvířatům
v Zoo Hodonín
Foto: Jakub Barcuch
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Sovím expozicím v Zoo Hodonín dominuje
největší žijící sova - výr velký (Bubo bubo)

KOLEKCE EVROPSKÝCH SOV
Jiří Ingr
zoolog
V rámci nastolené strategie vývoje naší
zahrady jsme v letošním roce pokračovali
v naplňování jednoho z řady úkolů, a tím je
vytvoření atraktivní kolekce evropských druhů
sov. V současné době jich naše zahrada chová
rovnou desítku. Jsou to: výreček malý (Otus
scops), sýček obecný (Athene noctua), sýc rous‑
ný (Aegolius funereus), kalous ušatý (Asio otus),
sova pálená (Tyto alba), puštík obecný (Strix
aluco), puštík bělavý pobaltský (Strix uralensis
liturata), puštík vousatý (Strix nebulosa), sovice
sněžní (Nyctea scandiaca) a výr velký (Bubo
bubo).
V roce 2012 se nám opět zdařil odchov dvou
mláďat u výrů velkých. Poprvé jsme pak v naší
zahradě rozmnožili sýčky obecné, kteří jsou
zařazeni mezi kriticky ohrožené druhy sov.
V jejich případě úzce spolupracujeme se
Záchrannou stanicí pro volně žijící živočichy
a CEV v Bartošovicích na Moravě, která
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Sýc rousný
(Aegolius funereus)

Soví expozice byly doplněny i o kulíška
nejmenšího (Glaucidium passerinum)
Sova pálená (Tyto alba)

Kalous ušatý (Asio otus)

pro tento druh uskutečňuje reintrodukční
program. Letos jsme tam také všechna tři
odchovaná mláďata sýčků předali. Byla přidána
k dalším mláďatům a spolu s nimi připravována
k vypuštění do volné přírody. Na těchto
reintrodukčních programech pro kriticky
ohrožené druhy sov hodláme participovat
i v dalších letech. Věříme, že se nám bude
dařit, a Záchranné stanici v Bartošovicích
tak budeme i nadále poskytovat mladé sýčky
k jejich následnému vypouštění do volné
přírody. Tím přispějeme k posílení divoké
populace, jež bohužel v posledních desetiletích
zaznamenává výrazný pokles. V dalších
letech bychom se rádi zapojili do záchranných
programů i pro sovy pálené.
Letos jsme zahájili stavbu šesti nových expo‑
zičních voliér, které budou určeny právě pro
evropské sovy. V příštím roce chceme tuto
stavbu dokončit a dále se budeme snažit naši
stávající kolekci postupně rozšiřovat o nové
zajímavé druhy.

Výreček malý (Otus scops)
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Puštík obecný (Strix aluco)

Puštík bělavý pobaltský (Strix uralensis liturata)
Foto: Josef Gabrhel

SUMMARY

Puštík vousatý (Strix nebulosa)

Collection of European owls
Within the established strategy of our Zoo development we continued to create attractive
collection of European owls. Currently, we have ten of them, pur aim is gradual increrasing
of the number. For the first time we succeeded in reproduction of critically endangered little
owls (Athene noctua). All three nestlings were included into the reintroduction program and
as thus passed to the Wildlife Rescue Station and CEV in Bartošovice na Moravě. We are
building new aviaries for the European owls. Their building was started this year.
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Větší komfort pro tamaríny pinčí
Mgr. Jitka Ebertová
chovatelka
K Zoo Hodonín už neodmyslitelně patří
chov dvou druhů drápkatých opiček. Svou
ubikaci má jak sedmičlenná skupinka tamarínů
žlutorukých, tak pětičlenná skupinka tamarínů
pinčích v pavilonu primátů a terárií. Zatímco
však tamaríni žlutorucí vždy měli možnost
pohybu také ve venkovním výběhu, pinčí byli
až do letošního roku odkázáni pouze na život
uvnitř pavilonu.
Vybudovat venkovní expozici i pro tamaríny
pinčí, to byl záměr vedení zoo už dříve. Aby
však byla přístupná návštěvníkům, kteří
by mohli zvířata pozorovat i zvenčí, to
vyžadovalo vybudovat dlouhý, bezmála
třináctimetrový tunel. A na tom veškeré plány
ztroskotaly. Mnozí totiž byli skeptičtí k tomu,
že by tamaríni do tunelu vůbec vstoupili. Byla
obava, že by se stísněného prostoru báli.
Teprve s příchodem ředitele Martina Kruga
v době, kdy byla zahájena rekonstrukce vnitřní
ubikace pinčích, se s výrobou tunelu přeci jen
začalo. Celá akce byla zahájena 30. července
a skončila 29. srpna . Už třetího září byl
poprvé otevřen šupák tunelu a tím pádem byla
tamarínům pinčím venkovní expozice dána
plně k dispozici.

Všichni s napětím sledovali, jak se s novinkou
pár opiček, které v tu dobu zoo chovala,
vypořádá. Netrvalo dlouho a samice, sice
obezřetně, ale přeci jen se odvážila do tunelu
vstoupit a pomalu jeho pět metrů dlouhou
část, která vede chodbou, prozkoumávat.
Samec ji po chvíli následoval. Už o den později
samice proběhla celý tunel včetně venkovní
části (7,8 m) a i tentokrát jí byl samec v patách.
Oba nejdříve tunelem proběhli rychle přímo
do venkovní expozice a teprve poté si začali
zevrubněji všímat jednotlivých jeho částí.
Přitom oba reagovali na zavolání ošetřo‑
vatelky a nebyl žádný problém je přivolat
zpět do vnitřní ubikace. Oběd jsme jim pak
naservírovali do venkovní klece, kde se zvířata
v pohodě najedla.
Zatímco vnitřní ubikace tamarínů pinčích jsou
od tamarínů žlutorukých umístěny přes tři
expozice terarijních zvířat, takže není možný
jakýkoli vizuální nebo zvukový kontakt, ty
venkovní jsou v přímém sousedství. A pro‑
blém na sebe nenechal dlouho čekat. Nejdřív
si samci pouze vyhrožovali, ale za čtrnáct
dnů po sousedském soužití samec tamarína
pinčího na svého žlutorukého kolegu – vůd‑
čího samce a otce mláďat – přímo zaútočil.
Ten si jeho výpad nenechal líbit a pokousal
ho na ocase. Po tomto incidentu údržbáři
Zoologická zahrada Hodonín / Zoological Garden Hodonín
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zoo vyrobili dřevěnou zábranu a instalovali ji
mezi drátěné části expozic tak, aby na sebe
samci nemohli. Samice, které byly v té době
obě březí, se totiž do šarvátek nezapojovaly.
Obě byly od počátku klidné a kontaktní.
Také narození mláďat v podzimním období
u žlutorukých a v zimním u pinčích se obešlo
bez komplikací. Od porodu trojčátek tamarínů
pinčích pak tunel prozatím nebyl zprovozněn.
Napříště ho ale bude využívat dnes už
pětičlenná tamaríní skupina, pro niž tento
počin, zdá se, bude mít blahodárné účinky. Už
na rodičích trojčátek se ukázalo, že jim pobyt

venku svědčí. Mají nejen dostatek přirozeného
slunečního záření, ale také více prostoru pro
přirozený pohyb a více žádoucích podnětů.
Také jsme pozorovali, že si venku z hlíny vybí‑
rají potravu a s chutí také sledují návštěvníky.
Jsme rádi, že jsme se nenechali odradit názory
skeptiků, že příliš dlouhý tunel nebudou
zvířata zvládat a když, tak budou na sebe
neustále útočit. I když jistý náznak konfliktního
jednání zprvu byl, těší nás, že se nepříznivé
předpovědi nevyplnily a že jsme pro život
tohoto druhu drápkatých opiček u nás udělali
něco dobrého.

SU MMARY

Tamarín pinčí (Saguinus oedipus) ve vnitřní ubikaci

Higher comfort for cotton‑top tamarins
Our Zoo breds two marmoset species. While the red‑handed tamarins (Saguinus midas)
have always had an outdoor exposition, the cotton‑top tamarins (Saguinusoedipus) were
forced to stay inside the pavilion. If we wanted to let them out, we had to build nearly 13 m
long tunnel. However, there were worries that the animals would be afraid of the confined
space. In spite of that we decided to build the tunnel this year. The sceptical prognoses did
not come true and the monkeys started using the tunnel almost immediately. Nevertheless,
the outdoor expositions of marmosets are now next to each other which causes frequent
conflicts between the animals. To avoid the further conflicts we had to build a wooden
barrier. The cotton‑top tamarins now have enough natural motion possibilities and more
desirable stimuli.
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Kočkodan zelený poprvé v Zoo Hodonín
Petra Bílková
chovatelka
Po devíti letech prožitých v naší
zoo jsme se letos rozloučili
s párem makaka červenolícího
(Macaca fuscata). Vrátil se zpět
do Zoo Olomouc, odkud byl
v našem pavilonu primátů a terárií
v roce 2003 deponován. Místo
po Kryštofovi a Mikině ale nezůstalo
dlouho prázdné. Už na samém sklonku
měsíce je obsadil neméně zajímavý
druh starosvětských primátů – koč‑
kodan zelený (Cholorocebus sabaeus).
Pětičlenná skupina v čele s dvanáctiletou
chovnou samicí Ošou doputovala z liberecké
zoo. Suitu jí tvořili její potomci – osmiletý
samec Baratheon, zvaný Baroš, čtyřletá
Alanys, tříletá Sansa a půldruhého roku stará
Arja. Adaptace na nové prostředí se událo
tak rychle, že již třetí den mohla být skupina
vpuštěna do venkovního výběhu, kde se skrz
mříže mohla seznamovat se svými sousedy
v pavilonu. Dlužno přitom podotknout, že se
k nim chovala velmi přátelsky.
Protože však ve skupině byla bezprostřední
příbuznost, koncem října byl samec Baratheon
Skupina kočkodanů zelených (Chlorocebus sabaeus)
do hodonínské zoo dorazila v srpnu z Liberce

od‑
chycen
a spolu s další samicí
ze Zoo Liberec převezen do slovenského
Stropkova. K nám z Liberce naopak přišli noví
dva samci – třináctiletý Noel a stejně starý
Walter. Oba byli umístěni do venkovní ubikace
tak, aby po dobu adaptace na nové prostředí
byli odděleni od členů stávající skupiny. Jakmile
se vzpamatovali z cesty, splynuli s novým
prostředím a zdáli se být klidní, vypustili jsme
do vedlejšího výběhu naši samičí skupinu.
Po několika dnech vzájemného seznamování
jsme obě skupiny spojili.
K naší radosti se vše událo v klidu, žádný
z jedinců nejevil známky agrese. Bohužel
po čtrnácti dnech společného soužití ve skupi‑
ně nastaly nepokoje, které přerostly v konflik‑
ty. K těm docházelo tak, že si pokaždé začaly
samice. Ty vždy atakovaly jednoho ze samců,
načež propukla všeobecná mela, podle vzoru
všichni proti všem. Postupně bylo dokonce
u samců zjištěno několik menších, ale i větších
zranění, jako byla například prokousnutá lícní
torba, pohmožděné či pokousané končetiny.
Naštěstí bylo možno pozorovat, jaký má tento
živočišný druh skvělé regenerační schopnosti.
Špatně dopadl pouze jeden ze samců, kterému
Zoologická zahrada Hodonín / Zoological Garden Hodonín
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následkem zranění upadl ocas. K oddělení
žádného jedince jsme však prozatím přistoupit
nemuseli. Pozoruhodné však je, že rvačka pro‑
pukne vždy zcela nečekaně, v momentě, kdy si
zvířata idylicky přebírají srst, probíhá společné
krmení nebo dokonce i páření. Konflikt, jak už
bylo zmíněno, vždy vyvolá některá ze samic.
Přitom samci, i když mají naprostou fyzickou
převahu, zatím nikdy žádnou samici nezranili,
naopak, celý incident většinou končí soubojem
dvou samců. Chování zvířat budeme i nadále
bedlivě sledovat a v případě, že se vztahy
uvnitř skupiny neupraví, budeme se znovu
zabývat jejím složením.

S U M M A RY

Kočkodan zelený, který svůj název získal podle
barvy srsti, v přírodě obývá lesy na okraji

savan, kolem vodních toků a bažin Senegalu
a Pobřeží Slonoviny. Žije v menších, hierar‑
chicky uspořádaných skupinách čítajících sedm
až třicet jedinců. Tento denní tvor žije na zemi
i na stromech, kde i spí. Typický pro kočkoda‑
ny je pohyb po všech čtyřech končetinách, a to
i ve větvích. Při skocích si pomáhají ocasem.
Tato mimořádně aktivní, pohyblivá a hravá
zvířata se živí ovocem, semeny, listy a drobný‑
mi živočichy. Dožívají se až třiceti let a v zajetí
jsou dnes vídáni vzácně. V rámci UCSZOO
je chová pouze Zoo Liberec a Zoo Spišská
Nová Ves a od poloviny roku 2012 i Zoo
Hodonín. Mimo unii je lze spatřit ve slovenské
Zoo Stropkov, v rámci Evropy pak v litevském
Kaunasu.

Green monkey first time in Hodonín Zoo
In mid‑August 2012 we had to part with a couple of Japanese masque (Macaca fuscata)
after nine years as it had to be returned to its home Zoo in Olomouc. The emptied
exposition was inhabited within a fortnight by a new species – green monkey (Chlorocebus
sabaeus). A five‑member group headed by a twelve‑year‑old female was gained from the
Zoo in Liberec. For the reason of kinship we moved a male and a female in a few days
to the Zoo in Stropkov, Slovakia, and brought two new males from Liberec. As there are
frequent conflicts within the group, we will have to deal with its structure in the future.
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Logo s tygrem symbolizuje záměry zoo
Mgr. Martin Krug
ředitel zoo
Jízdu po silnici E55 z Břeclavi směrem
na Uherské Hradiště může zpříjemnit pohled
na obrázek hodonínské zoo s jejím logem,
jemuž vévodí silueta tygra. Proč právě tygra?
Jako každá zoo i ta naše hodonínská se histo‑
ricky až do dnešních dnů zabývá vystavováním
zvířat, mezi nimiž k těm nejatraktivnějším
určitě patří právě on. Vedle lva je tygr
největší kočkovitá šelma na světě, ale na rozdíl
od něho žije pouze na asijském kontinentu,
kde tvoří pět poddruhů. Jedním z nich je tygr
ussurijský (Panthera tigris altaica), který žije
na Dálném východě v Amurské oblasti, kde
zasahuje jak do území Číny, tak i do Severní
Koreje, a díky své délce dosahující až čtyř
metrů a hmotnosti kolem dvou set až dvou set
padesáti kilogramů je považován za největší
kočku na světě. Na druhé straně je tu však
také jeden z nejmenších, ale o to vzácnějších
tygrů – tygr sumaterský (Panthera tigris
sumatrae), který má svá teritoria na ostrovech
jihovýchodní Asie, zejména na Sumatře a Jávě.
V zoologických zahradách, i v té hodonínské,
byly roky v držení především tygři, u nichž pů‑
vod nebyl známý. Až poslední dobou zahrady
stále častěji usilují
o držení tzv. čis‑
tých taxonů, tedy
tygrů, již mají své
předky známé,
a je tak možno
stanovit jejich
poddruhovou
příslušnost jinými slovy určit,
odkud z volné
přírody pocházejí.
Díky tomu dnes už
můžeme téměř s jistotou říct, že nejohrože‑
nějším poddruhem je tygr čínský (Panthera
tigris amoyensis), neboť množství v přírodě

žijících jedinců se odhaduje na pouhých několik
desítek. A protože v těsném závěsu za ním jde
tygr ussurijský (Panthera tigris altaica), bdí i nad
ním evropský koordinátor chovu Evropské
asociace zoologických zahrad a akvárií se
sídlem v Amsterdamu. Ten také řídí všechny
přesuny zvířat a určuje jejich osud. To vždy
po dohodě s poradním orgánem pro chov
tygrů v zajetí, složený z odborníků všech
kontinentů a států, kde ještě tito tygři ve volné
přírodě žijí. Tuto
důležitou roli
podtrhli i tamní
prezidenti spo‑
lečnou schůzkou
a deklarací
o potřebě ještě
více toto majestát‑
ní zvíře chránit.
Naplňování
uvedené myšlenky
a zároveň úkolu může nyní pomoci i hodonín‑
ská zoo, protože na samém konci letošního
roku z německé Zoo Hoyerswerda získala
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chovnou samici tygra ussurijského Raju, k níž
se už velmi brzy přidá chovný samec Igor ze
zoo ve francouzském Ámneville. Díky tomuto
spojení může „svět zvířat na kraji Dúbravy“
přispět k ochraně tohoto překrásného

zvířete a případnými odchovy i k přežití tygra
ussurijského pro další generace. V každém
případě logo zoologické zahrady Hodonín
nese skutečně vzácné a důstojné zvíře, které
si zaslouží obdiv, úctu a pozornost.

SU MMARY

Tygři v hodonínské zoo mají
k dispozici bazén
Foto: Jakub Barcuch

Tiger logo symbolizing Hodonín Zoo intentions
The Hodonín Zoo logo is dominated by a tiger silhouette. This impressive animal has has
been kept in the Zoo since its establishment. However, for years we kept tigers of unclear
origin. The Zoo currently strives to keep only clean taxa, i.e. tigers whose ancestors are
known, and therefore we can determine which region they come from. This is why we
initiated negotiations, and at the end of 2012 we gained a breeding female of a Siberian
tiger (Panthera tigris altaica (Raja) from the Hoyerswerda Zoo in Germany. She will soon
be put together with a breeding male (Igor) from the Ámneville Zoo, France. Thanks to this
joining our Zoo can contribute to protection of the endangered species by potential rearing
and surviving of Siberian tiger for future generations.
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Šelmí enrichment
Martin Dubšík

Kýtu tygrovi ussurijskému
(Panthera tigris altaica) chovatelé
pokládali i na umělou skálu

chovatel

Enrichment je slovo z angličtiny, které v pře‑
kladu znamená obohacení či obohacování,
tedy činnosti, které i v naší zoo uplatňujeme
vůči našim svěřencům. A to ve smyslu aktivit,
jimiž zpestřujeme život zvířat v zajetí a které
směřují k zachovávání a rozvíjení jejich
přirozených pudů.

Rybí hody pro tygra

Až po čase tygrovi nedělalo
problém si svou porci najít

V rámci enrichmentu letos v dubnu dostal
tygr Timur malý dárek – osmdesát kusů
tolstolobiků do svého bazénu. Ryby, které
jsme pro něj přivezli z nedalekého rybářství,
s nadšením začal lovit. Ze začátku sice nevěděl
jak na to, ale už během dvou, tří dnů zjistil, že
stačí projít vodou a ryby samy vyskáčou z vody
ven. – A jemu pak stačí už je jen posbírat.
Za využití tohoto poznatku se mu začalo dařit
a zhruba po týdenním rybolovu zůstala v bazé‑
nu jen asi polovina ryb. Když jsme na podzim
z bazénku vypouštěli vodu, plavaly v něm už
jen čtyři kousky.

Šelmy se musely lovu naučit

Velké kočkovité šelmy, tygra ussurijského a pár
lvů berberských, jsme původně ve výbězích
krmili hlavně v neděli, neboť ten den bývá
v zahradě nejvíce návštěvníků, a nebylo tudíž
žádoucí, abychom šelmy drželi v ubikacích, kde
by je z prostorových důvodů mohlo sledovat
minimum zájemců. Abychom však zjistili, jak
jsou na tom tato zvířata s přirozenými pudy,
a aby ukázala nám i sobě, zda jsou dobrými
lovci, časem jsme se rozhodli, že se pokusíme
maso jim venku ve výbězích schovávat.
Zpočátku šelmy, uvyklé na podávání masa
v ubikaci, příliš nespolupracovaly. Když jsme
je v době krmení vypustili ven, zmateně
pobíhaly, nevěděly, co se děje, nechápaly,
proč nedostaly svou porci. Chodily tak dokola
po výběhu, od hovězích kýt ne víc než půl
metru, ale ať čichaly, jak čichaly, nemohly je

Svou kořist si Timur pokaždé odtáhl
do některé z klidnějších částí expozice
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nalézt. V zajetí totiž šelmy ztrácejí instinkt lov‑
ce i čich coby jeden ze svých nejvyvinutějších
smyslů. Proto jsme s nimi trpělivě, téměř celý
rok, pracovali, a výsledky se dostavily. Díky
soustavnému trénování zmatené pobíhání
kolem kořisti časem zcela ustalo a nahradil
je opravdový lov a nadšení zvířat z nalezené
kořisti. Uspokojení – a dá‑li se to tak nazvat –

i radost nyní prožívají nejen samotná zvířata,
ale také návštěvníci, pro něž je veřejné krmení
šelem opravdovou podívanou. Ke stávajícímu
tygru Timurovi se ale v závěru roku přidala
mladá, pětiletá samice Raja, která k nám přišla
z německé Hoyerswerdy. A práce pro nás
začíná znovu. Jsme zvědavi, za jak dlouho naši
společnou hru na lov masa zvládne.

SU MMARY

Lví enrichment

Enrichment of Felidae
As a part of the enrichment program we planted eighty pieces of fish into the tiger pond
in April. Tiger‘s initial hunting enthusiasm was cooled down by frequent failures. Shortly
he found out that simple wading through the water forced the fish jump out. Subsequent
collection was easy.
We also started hiding meat in Siberian tiger and Barbary lions’ runs. At first the cats used
to be fed in the inner quarters were confused, walked around the run, but were unable
to find the meat which was often about a half meter from them. After about a year of
patient work with them we finally saw the results: Confused running around the quarry was
replaced by experience and quick finding of the hidden food. Now, the male tiger (Timur)
was completed by a female (Raja) and the work for breeders is starting again. We are all
curiously watching how long the „meat hunt“ game will take her to learn.
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VETERINÁRNÍ PÉČE
VETERINÁRNÍ PÉČE

Jiří Ingr
zoolog

Veterinární péči v naší zahradě stejně jako
v předcházejících letech zajišťoval MVDr. Ro‑
man Burský. V jeho nepřítomnosti jej zastupo‑
valy MVDr. Daniela Plešová a MVDr. Kateřina

zranění. V prvním případě, kdy bylo nutno
zajistit veterinární péči, šlo o starého samce
jaguára amerického, kterého přes mříže
mezi sousedními ubikacemi napadla lvice.
Jaguár měl po konfliktu hlubokou tržnou ránu
na přední končetině a silnou zhmožděninu.
Jedince ihned ošetřil MVDr. Roman Burský,
Na záchraně mláděte zebry Chapmanovy
(Equus quagga chapmani) pracovaly dvě
veterinářky za asistence chovatelů

Jedličková. Dále úzce spolupracujeme s Kraj‑
skou veterinární správou Brno a inspektorátem
KVS Hodonín. Patologická vyšetření a vyšet‑
ření odebraných vzorků nám zajišťuje Státní
veterinární ústav Jihlava. Složitější případy, a to
především u ptáků, řešíme s MVDr. Viktorem
Tukačem, CSc., z Veterinární a farmaceutické
univerzity v Brně.
V letošním roce jsme u zvířat - až na několik
výjimek - nemuseli řešit žádná vážnější

který stanovil další postup léčby pomocí
antibiotik a dalších veterinárních medikamen‑
tů. Po několika týdnech se rána zhojila a jaguár
je zcela v pořádku.
Druhý vážný zdravotní problém jsme řešili
u lam krotkých, kde nám vážně onemocněly
dvě dospělé samice. Tentokrát jsme bohužel
byli nuceni jednu z nich utratit. Její léčba se
totiž dlouhodobě nevyvíjela dobře. Druhou
samici se podařilo zachránit. Úspěšně se
Zoologická zahrada Hodonín / Zoological Garden Hodonín
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Čipování a odběr krve u sovic sněžních
(Nyctea scandiaca)

Veterinární péče - zastřihování křídel
plameňáků růžových (Phoenicopterus roseus)
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zotavila a dále nám rodí zdravá mláďata.
V roce 2012 jsme přišli o čerstvě narozené
mládě zebry Chapmanovy, které den
po porodu zkolabovalo. I přes okamžitý
zásah a maximální úsilí MVDr. Jedličkové
a MVDr. Plešové se mládě nepodařilo zachrá‑
nit. Zhruba za 38 hodin po svém narození
uhynulo.
Dále jsme řešili už jen jednoduché a preven‑
tivní zákroky, jakými jsou například korekce
paznehtů u skupiny paovcí hřivnatých nebo
korekce drápů u samice medvěda malajského.
Tento medvěd se v přírodě velmi často
pohybuje po stromech, na kterých si své
dlouhé drápy obrušuje přirozeným způsobem.

To v naší ubikaci není možné, proto je nutný
zmíněný pravidelný zásah.
Mezi další zákroky, které provádíme, patří od‑
běry krve pro analýzu DNA k určení pohlaví,
dále aplikace mikročipů u zvířat chráněných
úmluvou CITES, preventivní vakcinace šelem
proti vzteklině, odčervení zvířat proti parazi‑
tům apod. Dále jsou zvířatům podávány různé
vitaminové a minerální doplňky, pomocí kte‑
rých se zvířatům optimalizuje vyvážené složení
krmných dávek. Pravidelně je v naší zahradě
prováděna tzv. DDD činnost – dezinfekce,
dezinsekce a deratizace. Velký důraz klademe
i na dodržování všeobecných zoohygienických
pravidel při chovu našich zvířat.

S U M M A RY

Korekce drápů u samice
medvěda malajského
(Helarctos malayanus)

Veterinary care
In 2012 we did not have to, with few exceptions, deal with any serious injuries. The first
case we had to deal with a vet was a deep lacerated wound and contusion of a forelimb of
a male jaguar (Panthera onca) who was attacked by a neighbouring lioness. Being treated
by antibiotics the wound healed up. There was a serious disease of two llamas (Lama
glama). Health of one of them was so bad than it had to be put down. The other female
was cured. This year we have also lost a new‑born Chapmans zebra (Equus quagga chapmanni) which collapsed a day after its birth. In spite of immediate vet intervention we did
not manage to save it. The other care provided were just simple and preventive interventions, blood taking for DNA analysis, vaccination of beasts against hydrophobia, etc.
Zoologická zahrada Hodonín / Zoological Garden Hodonín
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Stanice pro handicapované živočichy
Jiří Ingr
zoolog

Záchranná stanice pro handicapované
živočichy při Zoo Hodonín v roce 2012 přijala
celkem 17 druhů zvířat v celkovém počtu 39
kusů. Až na pár výjimek, jakou byla například
vlha pestrá (Merops apiaster), byly zastoupeny
běžně se vyskytující druhy. Jako nejčastější
zranění jsme zaznamenali střety v silničním
provozu, přijímali jsme však i opuštěná
mláďata. V tomto roce již nebylo třeba řešit
odchycení většího počtu netopýrů, jako tomu
bylo v předchozích letech.
Naše záchranná stanice slouží obcím s roz‑
šířenou působností, tedy Hodonínu, Veselí
nad Moravou, Kyjovu a Břeclavi. V některých
případech, po dohodě s příslušnou stanicí,
přijímáme živočichy i z jiných oblastí.
Při samotných odchytech živočichů
spolupracujeme se složkami inte‑
grovaného záchranného systému
a externím veterinárním lékařem.
U trvale handicapovaných živočichů
se snažíme ve spolupráci s ostatními
stanicemi o sestavení párů, které
hodláme v budoucnu používat jako
adoptivní rodiče při záchraně
opuštěných mláďat.

kuna skalní (Martes foina) - 1x
srnec obecný (Capreolus capreolus) - 1x
veverka obecná (Sciurus vulgaris) 1x
zajíc polní (Lepus europaeus) - 2x
liška obecná (Vulpes vulpes) - 1x

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 na jednotlivé živočichy číhají
v kulturní krajině. Poté je čeká krátká exkurze
do stanice pro handicapy, díky které mohou
porovnat realitu s tím, co se dozvídají ve škole
či v médiích.

V roce 2012 jsme přijali
tyto živočichy:
labuť velká (Cygnus olor) - 2x
poštolka obecná (Falco tinnunculus) - 11x
puštík obecný (Strix aluco) - 5x,
kachna divoká (Anas platyrhynchos) -1x
holub hřivnáč (Columba palumbus) - 1x
kalous ušatý (Asio otus) - 2x
rorýs obecný (Apus apus) - 5x
straka obecná (Pica pica) - 1x
káně lesní (Buteo buteo) - 2x
vlha pestrá (Merops apiaster) - 1x
moták pochop (Circus aeroginosus) - 1x
jestřáb lesní (Accipiter gentilis) - 1x
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Ve stanici pro handicapy bývá
pravidelným hostem puštík obecný
(Strix aluco)

Srnče se ve stanici objevilo omylem. Lidé ho
z neznalosti vzali z trávy, když čekalo na matku
Jestřába lesního (Accipiter gentilis) lidé
přinesli s vážně poraněným okem

Pohostinství stanice využil i moták pochop
(Circus aeroginosus)

Péči stanice vyžadovalo i mládě kalouse
ušatého (Asio otus)

Opuštěná mláďata poštolky obecné (Falco tinnunculus)
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S U M M A RY

Poté co vypadla z hnízda byla káně lesní (Buteo buteo)
dokrmena a vypuštěna zpět do přírody

Station for handicapped animals
The rescue station for handicapped animals in Hodonín Zoo has admitted 17 animal
species in total number of 40 pieces this year. With a few exceptions, represented by e.g.
European bee‑eater (Merops apiaster), they were common species. The most frequent
injuries were consequences of road transport encounters, we also admitted abandoned
baby animals. Our station serves the micro‑regions of Hodonín, Veselí nad Moravou, Kyjov
and Břeclav. In some cases we accept animals from other regions as well. For captures we
cooperate with the Integrated Rescue System bodies and an external veterinary surgeon.
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VÝŽIVA A KRMENÍ
VÝŽIVA A KRMENÍ

Jiří Ingr
zoolog

Na úseku výživy došlo v letošním roce hned
k několika změnám, a to 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 bylo pro zvířata velmi pestré
a chutné, zároveň ale také 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 zoologic‑
kými zahradami, ale i s některými zkušenými
soukromými chovateli a na základě nových
poznatků se snažíme stále zdokonalovat kva‑
litu krmných dávek, což se samozřejmě může
projevit i na celkových nákladech na výživu.

Součástí krmné dávky
pro kopytníky jsou
mrkev a jablka

Zásoby sena – hlavní
potrava pro přežvýkavce

Zoologická zahrada Hodonín / Zoological Garden Hodonín

| 44

1513

2008

2009

1450
1350
1250

1209

v tisících Kč

1550

1501

1650

1586

1750

1549

1719

Graf celkových nákladů na krmiva v letech 2007 až 2012

1150
1050

2007

2010

2011

2012

Graf jednotlivých kategorií krmiv.
700
600
500
400
300
200
100
0

2007

2008

zelenina, ovoce

45 | Výroční zpráva 2012 / The Annual 2012

2009
maso

2010
seno, sláma

2011
obilniny

2012
ostatní krmivo

Kočkodani zelení (Chlorocebus sabaeus)
si při obědě či svačině rádi poslouží
přímo z rukou chovatelky

Jednu z expozic v pavilonu opic od loňského
léta obývá skupina vzácných kočkodanů
zelených. Tento druh vyžaduje velmi pestrou
a vyváženou krmnou dávku, která se skládá
z mnoha komponentů. Složení krmné dávky
je rozděleno na několik hlavních složek:
75% zelenina, 10% ovoce, 5% marmoset
Jelly, 4% omnivorní a herbivorní granule
a 6% živočišná složka. Zeleninovou složku
tvoří: mrkev, petržel, červená řepa, květák,
brokolice, rajče, paprika, pórek, hlávkový
salát, zelí čínské, zelí bílé, ředkvičky, kedlubny.

Potrava pro hmyzožravá zvířata

Pochoutkou pro sovice sněžní
(Nyctea scandiaca) jsou drobní
hlodavci

Plameňáci růžoví
(Phoenicopterus roseus) se
v zoo živí speciálními granulemi
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Z ovoce připravujeme: pomeranč, jablko,
banán, hrozen, ananas, hrušky. Omnivorní
granule dostávají kočkodani pouze jako
doplněk, herbivorní slouží v podstatě, jako
alternativa v zimním období, kdy není možné
podávat čerstvé větve s pupeny nebo listy.
Živočišnou složku tvoří produkty živočišného
původu - tvaroh, vejce a biologické krmivo
– mouční červi, červi zophobas, cvrčci. Celá
denní krmná dávka na každého kočkodana
by měla mít zhruba 800 g. Kočkodani mají

v zajetí velké sklony k obezitě, proto je
v krmné dávce velký podíl zeleniny. Krmivo
je podáváno třikrát denně a chovatelka jej
rozmísťuje různě po ubikaci a venkovním
výběhu, aby zvířata měla zábavu a potravu
musela hledat. Někdy je krmivo podáváno
přímo z ruky ošetřovatelky, čímž se upevňuje
mezi ní a zvířaty vzájemná důvěra. To může
být později velmi dobře využito, při různých
veterinárních odběrech, preventivních
prohlídkách, podávání léků apod.

Porovnání spotřeby krmiva od roku 2007 (v tis. Kč)
2007

2008

2009

2010

2011

2012

zelenina, ovoce

416

518

502

653

538

515

maso

253

244

312

408

374

357

seno, sláma

113

218

194

176

200

191

obilniny

113

140

142

89

41

70

ostatní krmivo

314

381

363

394

433

416

krmivo celkem

1209

1501

1513

1719

1586

1549

SUMMARY

Stejně jako v předchozích letech i v tomto
roce se nám podařilo zajistit velmi kvalitní
luční seno. Pro přežvýkavce je tato složka
v krmivu zásadní a životně důležitá. Proto
klademe velký důraz na to, abychom měli sena
velkou zásobu a v co nejvyšší kvalitě. Seno si
následně sami uskladňujeme přímo v areálu
zahrady a následně jej podle potřeby rozváží‑
me na jednotlivé chovatelské úseky.
Dalším významným bodem je biologické
krmení. V zahradě si sami chováme myši, pot‑
kany, morčata a králíky. V tomto směru mají

naše ošetřovatelky výborné výsledky a svými
odchovy v podstatě pokryjeme naši spotřebu
tohoto druhu krmiva. Velkou výhodou je, že
máme např. myší holátka v různých věkových
kategoriích a můžeme je zkrmovat ve velikosti,
jakou v tu chvíli potřebujeme. Dále jako
biologické krmivo používáme krmný hmyz,
jako jsou moučný červ, červ zophobas, cvrček
a saranče. V neposlední řadě jsou důležitým
biologickým krmivem ryby. Z ryb nejčastěji
zkrmujeme malé karasy – např. čápi, krkavci
a kočkovité šelmy dostávají tolstolobiky.

Nutrition and feeding
Following the knowledge gained we have altered the feed composition this year. We try to
provide our animals with varied and tasty food, which would also be as natural as possible
for them. The important part of feeding is a balanced content of nutrients and minerals.
The changes have been applied mainly to exotic animals which require special food composition. For this we collaborate with other Zoological gardens as well as some experienced
private breeders. Improved quality of food can reflect in overall feeding costs.
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ZOO A VEŘEJNOST
ZOO A VEŘEJNOST V ROCE 2012

Bohuna Mikulicová
mluvčí zoo, propagace a KVČ
Do Zoo Hodonín v roce 2012 zavítalo 143 282
návštěvníků, a bylo jich tak o 3 885 méně
než v roce předcházejícím. Už měsíc leden
naznačil sestupnou tendenci, když do zahrady
oproti roku 2011 přišlo o 365 a v únoru už
dokonce o 1 434 lidí méně. Na vině byly
dlouhodobě silné mrazy dosahující až dvaceti
stupňů Celsia. Obrat k lepšímu nastal v břez‑
nu, kdy počet návštěvníků převyšoval loňskou
skutečnost o 1 027, aby hned o studeném
a deštivém dubnu nastal ve statistice ná‑
vštěvnosti více než šestitisícový propad. Díky
příznivému květnovému počasí jsme zazna‑
menali opět vzestup, a to o 1 312 návštěvníků,
avšak následné vrtkavé červnové počasí, kdy
tropická vedra střídaly deštivé dny, způsobilo
další propad, tentokrát o 737 návštěvníků.
Nevyvážené počasí prázdninových měsíců pak

zapříčinilo až třítisícový deficit, který se ani
přes veškeré snahy už nepodařilo vyrovnat.
Jak se totiž ukázalo, zájem o procházky
zoologickou zahradou neovlivňovalo jen
počasí, jako tomu bývalo v minulosti, ale už
i ekonomická situace rodin vysokou nezaměst‑
naností sužovaného regionu. I když loni bylo
mnoho studených a deštivých, ale na druhé
straně i příliš horkých dní, kdy lidé spíše dávají
přednost pobytu u vody, pár optimálních dnů
k procházkám po zoo bylo, a přesto zahrada
zela prázdnotou. Že konečná bilance nebyla
ještě horší, za to dík kulturně výchovným
akcím, které přilákaly tisíce návštěvníků,
a také přízni většiny médií, která naše zařízení
i v tomto roce často připomínala. Tak tomu
bylo nejen v případě narození mláďat, ale také
u příležitosti příchodu nových živočišných
druhů, například skupiny surikat či kočkodanů
zelených. Zájem médií vyvolal i příchod tygřice
Raji z německé Hoyerswerdy.

Návštěvníci Zoo Hodonín
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Spolupráce se sdělovacími
prostředky a další propagace
zoo

V letošním roce Zoo Hodonín intenzivně
spolupracovala především s regionálními
médii- Hodonínským deníkem Rovnost, tý‑
deníkem Slovácko, týdeníkem Nové Slovácko
a měsíčníkem Hodonínské listy, stejně jako
s TV Slovácko, Rádiem Dyje a Rádiem Jih. Tra‑
dičně dobrá spolupráce byla i s celostátními
deníky, jakými jsou Mladá fronta dnes či Právo,

❱O
 veškerém dění v zoo byla veřejnost
informována i prostřednictvím článků
a fotografií na webových stránkách a Face‑
booku jak samotné zoo, tak Unie českých
a slovenských zoologických zahrad (dále jen
UCSZOO).
❱P
 ropagaci zoo znamenala i její už tradiční
účast ve fotosoutěži BabyZOOm pořádané
UCSZOO, kdy Zoo Hodonín představila
mládě zubra evropského, lamy krotké
a klokana rudokrkého.
❱Z
 oo vešla do povědomí veřejnosti i díky
svému zařazení do televizního cyklu TV

Ze zoo do zoo. Pořadem provázela
Vanda Hýbnerová (vlevo) s dcerou
Josefinou Rašilovovou (vpravo)

a dále s ČTK. Jen v novinách bylo uveřejněno
111 článků propagujících jak nové přírůstky
ve zvířecích expozicích či příchod nových
živočišných druhů, tak akce zoo. Šestnáct
reportáží o zoo odvysílala TV Slovácko, Český
rozhlas Brno v ní natáčel dvakrát. Rádio Dyje
a Rádio Jih propagovaly ve svých vysíláních
veškeré kulturně výchovné akce zoo, s pro‑
pagační pracovnicí pak pravidelně natáčely
telefonáty. Rádio Dyje navíc ve svém vysílání
uvedlo samostatnou reportáž o problematice
psího útulku, spoty připravilo k propagaci
Strašidelné zoo aneb Noci duchů a živého
betlému.

studia Ostrava Ze zoo do zoo. Rozhovory
s jejími zaměstnanci ostravská TV natáčela
ve dnech 12. až 13. září, samotný pořad
odvysílala 14. října 2012.
❱ I letos pokračovala spolupráce zoo s Přísta‑
vištěm U Jezu, formou slevových balíčků.
Pro skupiny třiceti a více osob jich letos
bylo vydáno 25, skupiny do třiceti osob či
jednotlivci jich využili ve dvanácti případech.
Nabízený produkt, v němž byla zahrnuta
pohádková nebo pirátská plavba po řece
Moravě a vstup do zoo, využilo celkem 1 209
dětí a dospělých.
❱Z
 oo slavnostně uvítala svého stotisícího
Zoologická zahrada Hodonín / Zoological Garden Hodonín
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návštěvníka. Stalo se tak 9. srpna , když do za‑
hrady vstoupila rodina Uhríkova z Moravského
Lieskového. Čtyřapůlletý Matejko od ředitele
Zoo dostal vedle několika dalších dárků perma‑
nentní vstupenku do zahrady.
❱ I letos zoo využila nabídky a propagační oddělení
připravilo audiovizuální podklady pro prezentační
videospot, který byl umístěn ve městě Kyjově.
Součástí nabídky byla i aplikace o zoo pro chytré
telefony.
❱K
 dalšímu rozvoji expozic a zvýšení komfortu
zvířat byla zřízena dárcovská DMS
❱K
 propagaci zoo přispívají i tradiční novoročenky
a kalendáříky. Tentokrát na nich zoo představila
svůj nový živočišný druh – surikaty.
❱Z
 oo se opět představila na akci Města Hodonína
Vodní království, kde vystavila několik domácích
zvířat. Podobně tomu bylo i na Boží hod vánoční,
kdy zapůjčila lamy krotké obci Mutěnice pro její
každoročně pořádaný živý betlém.
❱O
 ddělení propagace a vzdělávání znovu využilo
možnost popularizovat zahradu zdarma, reci‑
pročně nebo za výhodných podmínek. Příkladem
je spolupráce s časopisy, Kapesním katalogem
volného času či prezentace na několika portálech.
Letos výhodně nebo gratis inzerovala i v celostát‑
ních médiích a dále v turistickém průvodci.

Prezentace zoo na veletrzích
a jiných akcích

Zoo se i letos těšila přízni deníků,
týdeníků a dalších periodik

❱R
 egiontour Brno 2012
❱ ITF Slovakiatour Bratislava 2012
❱H
 oliday World Praha 2012
❱ Infotour & Cykloturistika Hradec
Králové 2012
❱V
 eletrh cestovního ruchu
v Ostravě
❱ ITEP Plzeň
❱ S vatovavřinecké slavnosti
Hodonín
❱V
 odní království Hodonín
❱ S vátky vína Hodonín
❱M
 ěstské informační centrum
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Hodonínskou zoo si zamiloval
herec Jan Šťastný

Akce pro veřejnost
DUBEN

Oslava Mezinárodního dne ptactva
(1. 4. 2012)
Na programu 5. ročníku akce byly soutěže
ve znalostech z ptačího světa, komentované
prohlídky ptačích expozic, výstava, ukázka
práce se sovami, ptačí funny make‑up
a hlasování pro Nejkrásnějšího ptáka zoo. Tím
se stal zoborožec šedolící, který dostal jméno
Hugo. Nositelé ptačího jména měli na akci
vstup zdarma, ptačí připínáčky pro ně vyrobili
klienti Zeleného domu pohody v Hodoníně
a Domova Horizont v Kyjově. Za chladného
a deštivého počasí účast 277 návštěvníků.

Ke Dni ptactva patří i ptačí funny
make-up v provedení žáků ZUŠ

Den Země
(21. 4. 2012)
Tradiční akce ve spolupráci s Městem Hodonín
a Centrem ekologické výchovy Dúbrava při
SVČ, pod názvem Barvy celého světa. Na zá‑
bavném odpoledni s ekologickou tematikou
se podílela i sdružení Zálesák, Oáza, Centrum
pro rodinu, dále Tespra Hodonín, OS ČČK
a zdravotní pojišťovna. Příjemnou atmosféru
podtrhla vystoupení účastníků hudebního
festivalu Tolerance. Účast 1 364.

KVĚTEN

Dětský den
(26. 5. 2012)
Na akci spolupracovalo Rádio Jih a jeden
z bankovních ústavů. Na programu byly zábav‑
né a vědomostní soutěže. Naší zoo připravená
soutěž s názvem Za zvířátky do jihovýchodní
Asie byla příspěvkem EAZA ke kampani za zá‑
chranu zvířat uvedeného regionu. Zejména
dětští návštěvníci zhlédli divadlo jednoho
herce s názvem Veselá školička a poté se
setkali s kontaktními zvířaty. Akci doplnil
koncert Dětského komorního orchestru ZUŠ
a funny make‑up v provedení žáků výtvarného
oboru téže školy. Účast: 2 585

Výroba svíčky ze včelího vosku patří
k tradičním aktivitám Dne Země

Den dětí v zoo zpestřilo divadélko Veselá školička
Zoologická zahrada Hodonín / Zoological Garden Hodonín
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ČERVEN

Hurá na prázdniny aneb
Zatočme s odpadem
(30. 6. 2012)
Zábavný den na závěr
školního roku uspořádala
zoo poprvé. Odpoledni
dominovalo slavnostní
otevření ekokoutku
zaměřeného na proble‑
matiku třídění a zpraco‑
vání odpadu. Zoologické
zahradě jej i s herními
prvky z recyklovaného
materiálu dodala autori‑
zovaná firma EKO‑ KOM
ve spolupráci s Městem
Hodonínem a Jihomo‑
ravským krajem. Pro
děti byly připraveny ekosoutěže s odměnou
a facepainting. Školáci i studenti, kteří měli
na výročním vysvědčení samé jedničky, měli
v tento den vstup do zoo zdarma. Účast 320

Křest mláděte lamy krotké. Kmotrem samečka
Josého, se stal zpěvák Jiří Zonyga
Rozloučení se školou
aneb zatočme s odpady
- premiérová akce zoo

ZÁŘÍ

Hurá do školy
(2. 9. 2012)
Opět premiérová akce zoo, na níž participo‑
valo Rádio Dyje a jeden z bankovních ústavů.
Vyvrcholením odpoledne plného zábavných
her a vědomostních soutěží byl křest mláděte
lamy krotké, jemuž dal jeho
kmotr, zpěvák Jiří Zonyga,
jméno José. S velkým zájmem
se setkalo i divadelní předsta‑
vení Z pohádky do pohádky
studentského divadla Bedřicha
Kaněry při OA Břeclav. Zdaři‑
lého odpoledne se zúčastnilo
1407 návštěvníků.

ŘÍJEN

Oslava Mezinárodního dne
zvířat a Den zdraví v zoo
(6. 10. 2012)
VI. ročník oslavy Dne zvířat
a II. ročník Dne zdraví v zoo
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Na předprázdninové akci byl
za účasti starosty města Igora Taptiče
slavnostně otevřen ekokoutek

ve spolupráci s Městem Hodonínem, zdravotní
pojišťovnou, OS Oáza a Centrem pro rodinu.
V rámci oslav Dne zvířat se děti účastnily
vědomostních zábavných soutěží a her s od‑
měnou připravených jak uvedenými partnery,
tak zoo. Ta se svými aktivitami opět přihlásila
ke kampani EAZA vyhlášené pro letošní rok.
Velký zájem vzbudily ukázky výcviku lam
krotkých. Přitažlivý program měl i Den zdraví.
Ukázky canisterapie a výcviku vodicích psů,
s nimiž přijela brněnská Liga vozíčkářů, stejně
jako výstava hub s mykologickou poradnou
Václava Koplíka a výstavou snímků hub
fotografa Ladislava Špety, měly u návštěvníků
skvělý ohlas. Účast - 1 036
Strašidelná zoo aneb Noc duchů
(25. 10. 2012)
Desátý ročník jedné z neoblíbenějších akcí
zoo, již od roku 2011 pod hlavičkou UCSZOO
pořádá i většina zoo v ní sdružených. V Zoo
Hodonín návštěvníci museli splnit čtyři děsivé
úkoly, aby mohli vstoupit na stezku odvahy.
Tam na ně čekala dvacítka strašidel, jejichž rolí
se ujali zaměstnanci zoo a členové divadelního
souboru Svatopluk. Děti si také opekly daro‑
vaný špekáček a pak se bavily při diskotéce.
Strašidelné noci předcházela dílna vyřezávání
dýní, jíž se zúčastnily děti z přírodovědného
kroužku Sovičky. Historicky nejvyšší počet
návštěvníků – 1 446.

O Dni zvířat nechyběly
vědomostní soutěže. Tentokrát se
týkaly zvířat jihovýchodní Asie

PROSINEC

Živý betlém
(16. 12. 2012)
Biblickou betlémskou
událost v zoo ztvárnili žáci
literárně‑dramatického
oboru ZUŠ pod vedením
učitelky Marie Hanákové.
Čtyřiadvacet aktérů
s sebou letos přineslo
novinky spočívající v ži‑
vém zpěvu oproti dřívější
reprodukované hudbě
a také v nových postavách
řemeslníků a dalších
typických betlémských
figur (154 návštěvníci).

Živý betlém - další tradiční akce zoo
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Noc duchů svými reji zpestřily
bosorky z DS Svatopluk – Petra
Kulčárová (vlevo) a Věra Slezáková

Vánoce pro psí kamarády
(17. 12. 2012)
Akce v útulku pro psy. I letos přišli jednotlivci
i kolektivy - např. dvacet studentů strážnického
gymnázia nebo členové ratíškovického kyno‑
logického klubu. Kromě toho, že někteří se šli
s pejsky projít lesem a že dva z nich našli i nový
domov, se na útulku sešly dvě tuny granulí,
400 konzerv a spousta hraček, dek a dalších
pro útulek potřebných věcí. Lidé během akce
přispívali také na zlepšení komfortu obyvatel
útulku. Cekově částka činila 6 843 korun.

Další aktivity zoo

Dreamnight 2012
(31. 5. 2012)
Celosvětová akce zoo pro mentálně a tělesně
postižené děti, k níž se hodonínská zahrada
poprvé připojila v roce 2007. Exkluzivním
hostem jejího letošního 6. ročníku byla zpěvačka
Heidi Janků. Součástí programu byl facepainting,
setkání se zvířaty, diskotéka, pohoštění a dárky
na rozloučenou. Akci finančně podpořilo Město
Hodonín. Účast 100 dětí a dospělých.
Dreamnight 2012. Exkluzivním
hostem 6. ročníku akce v Zoo
Hodonín byla zpěvačka Heidi Janků
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Jazzový koncert v zoo
(21. 8. 2012)
Jazzovým koncertem pražské skupiny Elena
Sonnenshine trio se zoo připojila k Ho‑
donínskému kulturnímu létu. Avšak vzdor
nadstandardní propagaci a i přesto, že koncert
byl gratis, zájem vyslechnout si skvělé výkony
umělců projevilo pouze patnáct lidí.
Soutěž ve sběru kaštanů
(od 1. 10. do 16. 11. 2012)
Dvacítka dětí zaměstnanců jedné z hodo‑
nínských společností sesbírala pro zvířata
v zoo 1 361 kg kaštanů. Slavnostní předání
cen vítězům se uskutečnilo v zoo za účastí
jednatele společnosti a ředitele zoo, který
účastníkům malé slavností připravil komento‑
vanou prohlídku expozic.
Zdobení stromků v zoo
(od 3. do 19. 12. 2012)
Už po deset let pořádanou akci si oblíbily
zejména mateřské školy a 1. až 3. ročníky
základních škol. Letos pochoutkami pro
zvířátka stromky v zoo nazdobilo 150 dětí.

Komerční akce

❱Z
 ážitkový program Jeden den ošetřovatelem
v zoo – letos se jej zúčastnilo pět zájemců,
kteří se vyžili v pavilonu opic. Dva z nich byli
z měst, kde jsou rovněž zoo (Ostrava, Olo‑
mouc), dva
ze Slovenska
(Vrbové, Ska‑
lica) a jeden
z Hodonína.
Poplatek
činil 2 000 Kč
na osobu.
❱P
 revence
na kolech.
Akce zdravot‑
ní pojišťovny,
která připra‑
vila zábavnou
stezku plnou
her a soutěží.
Připraven

Vyhodnocení soutěže ve sběru
kaštanů. Dominiku Vajayovi cenu
pro vítěze předal ředitel zoo
Martin Krug

měla i preventivní zdravotní program. Účast:
733 návštěvníků.
❱N
 ová partnerstvi : Zoo získala dva nové
partnery – jednu ze zdravotních pojišťoven
a jeden bankovní ústav. Ten se podílel
na dvou akcích zoo – Dětském dnu a Hurá
do školy – a do její pokladny přispěl částkou
12 000 Kč. S pojišťovnou, která se podílela
na třech akcích – Den zdraví v zoo, Strašidel‑
ná zoo a Živý betlém, byla sepsána smlouva
o partnerství a prezentaci a podložena byla
částkou 46 000 Kč ve prospěch zoo.
Účast na konferencích
Konference EARAZA – květen 2012 Jaroslavl,
Ruská federace

Vánoční zdobení stromků v zoo
si oblíbily malé děti z mateřinek
i základních škol
Zoologická zahrada Hodonín / Zoological Garden Hodonín
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Zážitek. Setkání s kontaktními zvířaty si
užila šestiletá Simonka Bělohoubková

S U M M A R Y

Zoo and public in 2012
143 282 visitors came to see the Hodonín Zoo in 2012, which is decrease by 3,885 people
compared to previous year. This was caused by both a number of cold, rainy and windy days
and a wave of tropical heats. The unfavourable weather was combined with worsened economic situation of families with children. It was only due to numerous cultural‑educational
events attracting thousands of visitors, and sympathies of media that frequently mentioned
the Zoo, that the situation was not even worse.
Collaboration with media and other Zoo publicity
This year again the Zoo communicated mainly with local papers, radio stations and TV
channels. Collaboration with nationwide dailies was as a very good level. Good Zoo promotion was also supported by a photographic contest „BabyZoom“ and TV cycle of Ostrava
Studio „From Zoo to Zoo“ in which our Zoo appeared as well. A new video spot was
introduced in the city of Kyjov. The Zoo was present at numerous fairs and events organized
by the city of Hodonín. Individually, it organized 13 cultural‑educational or entertaining and
7 commercial events within its premises.
Events for public
We arranged thirteen cultural and educational events in 2012. Most of these events
consisted of knowledge competitions, meetings with the contact animals, demonstrations
and cultural programs – shows, music productions or exhibitions. Overall 9 674 children
and adults attended. We also arranged commercial events – five experiential programs and
one preventive medical program. We got two new sponsors, who participated in two of the
events and contibuted to the budget by amount of 58thousand czech crowns.
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VZDĚLÁVÁNÍ
Bc. Šárka Krakovská
lektorka vzdělávacího centra
Vzdělávací centrum zoo pro školní rok
2011/2012 připravilo nabídku jedenácti stálých
a jednoho sezonního výukového programu
pro mateřské školy a první stupeň základních
škol a dále osmnáct stálých a jednoho
sezonního programu pro druhý stupeň ZŠ
a střední školy. Pro školní rok 2012/2013 má
nabídka 11 programů pro MŠ a 1. stupeň ZŠ
a 13 programů pro druhý stupeň ZŠ a SŠ.
V obou věkových kategoriích byly stejně jako
loni nejoblíbenější ty programy, které jsou
zaměřeny na život šelem (Hrátky s šelmami
a Šelmy v ohrožení) a programy přibližující
přírodu jednotlivých kontinentů (Procházkou
po…)
Letos byl zaznamenán zvýšený zájem o vý‑
ukové programy. Lektorky jich realizovaly
celkem 70 pro 1 470 dětí a 109 dospělých. Pro
srovnání – loni to bylo 40 výukových progra‑
mů pro 897 dětí a 89 dospělých. Tento stav
lze částečně přičíst na vrub nabídce výhodné

mimosezonní permanentní vstupenky, již si
pořídily dvě hodonínské základní školy.
V nabídce vzdělávacího centra byly tradičně
i komentované prohlídky.Těch však oproti
stejnému období loňského roku ubylo.
Zatímco loni se uskutečnilo 69 prohlídek pro
1 283 dětí a 327 dospělých, letos to bylo jen
42 prohlídek pro 702 děti a 128 dospělých.
Tento pokles může být způsoben úbytkem
personálních kapacit v měsíci červnu, kdy je
o tyto prohlídky tradičně největší zájem.
Pokud však sečteme celkové množství
uskutečněných prohlídek a programů,
dostaneme za oba roky srovnatelná čísla.
Za loňský rok je to 109 aktivit pro 2 180 dětí
a 416 dospělých, letos je to 112 aktivit pro
2 172 dětí a 237 dospělých. Celkově tedy
počet nepatrně vzrostl. Pro místní školy, jež
tvoří většinu klientů vzdělávacího centra, totiž
už nejsou prohlídky zoo tak atraktivní, jelikož
ji navštěvují několikrát do roka. Proto raději
využívají nabídky výukových programů.
Úbytek v počtu dospělých účastníků je způso‑
ben patrně tím, že v loňském roce vzdělávací
Vzdělávací programy se uskutečňují zábavnou formou
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Součástí každé kulturně-výchovné akce v zoo
bývá tematická vědomostní soutěž

centrum realizovalo několik prohlídek pro
skupinky dospělých z Holíče, partnera Města
Hodonína, pro skupinky zaměstnanců radnice
a příspěvkových organizací a též pro hlavního
sponzora zoo - Lesy ČR.

Další aktivity vzdělávacího
centra

❱ L ektorky vzdělávacího centra vedle hlavní
vzdělávací činnosti zabezpečovaly odbornou
část kulturně výchovných akcí zoo formou
tematických soutěží a zejména výtvarným
zpracováním se podílely na výrobě pozvánek
a plakátů k jejich propagaci. Pečovaly také
o nástěnky a texty k jednotlivým zvířecím
expozicím.
❱Č
 ervencová a srpnová akce Prázdniny v zoo
skýtala návštěvníkům každodenní možnosti
užít si komentovanou prohlídku některé
z částí zoo. Pondělní procházka kolem
tzv. velkého kruhu se uskutečnila šestkrát
a celkem se jí zúčastnilo 20 dospělých a 13
dětí. Úterní setkání s domácími zvířaty si
dopřálo 30 dospělých a 24 dětí, pětkrát
pak pracovnice centra vyrazily na středeční
procházku za kočkami s 20 dospělými
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a 22 dětmi. Po pět čtvrtků se na prohlídce
„podél plotu“ sešlo 40 dospělých a 23 děti
a pátečních prohlídek pavilonu exotického
ptactva se zúčastnilo celkem 37 dospělých
a 19 dětí. Úhrnem se tedy uskutečnilo 26
letních programů za účasti 147 dospělých
a 101 dítěte.
❱V
 květnu a říjnu se uskutečnily v pořadí již
třetí a také poslední reciproční zájezdy dětí
vypravené ze Zoo Bojnice do Zoo Hodonín
a naopak, jak je předepisovala ustanovení
Zájezdu do Zoo v Bojnicích se
zúčastnily děti ze zookroužků
Foto: Šárka Krakovská

S U M M A RY

společného
projektu přeshra‑
niční spolupráce.
Vzdělávací
oddělení obou
zoo ve spolupráci
s chovateli pro své
hosty, jimiž byli
členové kroužků
při obou zoologic‑
kých zahradách,
vzájemně při‑
pravily atraktivní
program. Zoo
Hodonín svým
bojnickým hostům
nabídla zábavnou
hru po zoo
i okolí a exkurzi
do Lednicko
‑valtického areálu.
❱O
 d září po‑
kračují ve své
činnosti zookluby
a zookroužky –
Sovičky (12 dětí),
Plameňáci (16
dětí), přírodo‑
vědný kroužek (6
dětí), kajmani (14
dětí), Lamaklub (5
dětí) a Pěstitelé
Kroužek Sovičky – dílna
kaktusů a sukulen‑
vyřezávání dýní
tů (20 dospělých).
❱K
 31. květnu opus‑
tila Zoo Hodonín
jedna z lektorek vzdělávacího centra.

Plameňáci se seznamují
s osazenstvem hodonínské zoo

Na uvolněné místo dnem 1. srpna nastoupila
pracovnice nová.

Education in Hodonín Zoo
The Zoo educational centre offered eleven programs for kindergartens and elementary
schools this year and thirteen programs for primary and secondary schools. For both age
categories the most popular were those focused on beasts‘ life and programs describing
nature in different continents. The centre lecturers organized 70 of them for 1,470 children
and 109 adults. There were also 42 guided tours for 702 children and 128 adults in the
Zoo. Four zoo‑groups and two zoo‑clubs continued in their activities, one of them is for
adults, totally involving 53 children and 20 adults.
Zoologická zahrada Hodonín / Zoological Garden Hodonín
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Počet realizovaných výukových programů v jednotlivých měsících
prosinec 0
listopad 6

leden 1

říjen 4

únor 10

září 4
srpen 1

březen 12

červenec 0
červen 7

květen 7

duben 18

Účast na výukových programech v jednotlivých měsících
prosinec 0
listopad 115
říjen 108

leden 14
únor 220

září 95
srpen 22

březen 248

červenec 0
červen 179

květen 143
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duben 435

Počet realizovaných komentovaných prohlídek v jednotlivých měsících
prosinec 0
listopad 4
říjen 4

leden 0
únor 0
březen 1
duben 5

září 1
srpen 0
červenec 1

květen 12
červen 14

Účast na komentovaných prohlídkách v jednotlivých měsících
prosinec 0
listopad 67
říjen 110
září 14

leden 0
únor 0
březen 5
duben 87

srpen 0
červenec 14

květen 266
červen 267
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Při nových výukových programech si děti
mohou vzít do rukou například sklípkana
(Acanthoscurria geniculata)

Výukové programy zajímavěji
Mgr. Marie Ošlejšková
lektorka vzdělávacího centra
Na začátku loňského podzimu a zároveň
tedy školního roku jsme se pokusili pojmout
výukové programy odlišným způsobem, než
tomu bylo dříve. V minulých letech trval
výukový program přibližně jednu hodinu. Zku‑
sili jsme tedy nabídnout prodloužené verze
žádaných pilotních programů, při nichž s námi
děti trávily celé dopoledne. Některé školy
upřednostnily standardní délku programu,
jiné na naši nabídku přistoupily, a jejich žáci
tak měli možnost nejen se obohatit o spoustu
zajímavých informací, ale také si mnoho věcí
vyzkoušet na vlastní kůži. Například v progra‑
mu Na slovíčko u vodníka se děti na malou
chvilku staly skutečnými hydrobiology. Měly
před sebou náročný úkol, odebrat vzorky
z vody a bláta u dna rybníčku a prostřednic‑
tvím určení vodních bezobratlých zjistit tamní
kvalitu vody. K tomu dostaly až po krk sahající
gumáky, planktonní síťku, smýkačku, ento‑
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mologické pinzety i lupy. Takto vyzbrojeny
se nadšeně vrhaly do vody a prozkoumávaly
každou píď mělkého rybníka.
V nově vytvořeném programu Zvuky noci se
pak děti staly nočními tvory a potýkaly se se
všemi nesnázemi, které jsou s tím spojené. Jak
dobrý musí mít sova sluch? Rozeznám správně
zvuk zvířete s noční aktivitou? Prodloužení
délky programů přineslo spoustu zajímavých
poznatků a doufejme, že zájem o tyto oboha‑
cené verze se bude postupem času zvyšovat.
Ve výukových programech se ale objevila
i další novinka. To když se ke konci loňského
roku rozrostlo vzdělávací oddělení zoo.
Nepřibyli tam ovšem žádní noví pracovníci,
nováčci ani nesedí za stolem. Pár užovek
červených (Elaphe quattata), pojmenovaných
Adam a Eva, si hoví v teráriu v samotném nitru
přednáškového sálu. Obě byly zvyklé na kon‑
takt s lidmi, a staly se tak vítanou součástí řady
programů a za své je záhy vzaly i zookroužky,
které se o ně pokoušely náležitě pečovat. Při
ukázce hadů ve vyučovacích programech měly

Setkání s užovkou červenou
je vždy vítaným zpestřením
výukového programu

SUMMARY

děti zprvu obavy, že jsou hadi slizcí a na dotyk
nepříjemní, ale už po chvilce se nemohly
dočkat, až znovu přijdou na řadu a budou si
je moci nechat omotat kolem krku nebo lézt
po rukou.
Hadi však nejsou jediným překvapením.
V teráriu na chodbě pavilonu kočkovitých
šelem se po delší pauze objevila skupina cha‑

meleonů jemenských (Chamaeleo calyptratus).
Dominuje jí samec Bivoj, společnost mu dělají
dvě samičky, Teta a Kazi. Chameleony jsme
však do zoo pořídili jako malé a návštěvníkům
i účastníkům vzdělávacích programů a členům
kroužků budou k dispozici až zkraje příštího
roku.

More interesting educational program
Besides the offer of sixty‑minute educational programs we also offered longer versions of the
highly required pilot programs this year during which the children spent the whole morning
in the Zoo. The school children had thus possibility not only to learn new information but
also try lots of things on their own. The educational programs introduced an innovation in
a form of living creatures - a couple of corn snakes. Both individuals are used to contact
with people and so they could become a part of the programs.
Zoologická zahrada Hodonín / Zoological Garden Hodonín
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Lamaklub
Eva Havlíčková
chovatelka
Lamaklub je jedním z přírodovědných krouž‑
ků, které naše zoo provozuje již čtyři roky.
Děti se v něm nejprve dovídají zajímavosti
o životě lam krotkých. Poté, co se s tímto
zvířetem seznámí po teoretické stránce,
postupně přecházejí k praktické péči o ně.
V současnosti je k dispozici šestičlenné
stádo, které poskytuje dostatek příležitostí
naučit se, jak o lamy pečovat. Pod dohledem
ošetřovatelů děti připravují krmivo, čistí
ubikace a venkovní výběhy, podávají seno
do jeslí apod. Když jsou už zkušenější, učí se
jak s lamami manipulovat. Všechny ty, které
se v zahradě narodí, jsou od útlého věku
ochočovány a mezi nimi a dětmi se vytváří

vzájemná důvěra. S přibývajícím věkem se
na nich členové lamaklubu učí například i to,
jak nasazovat ohlávku. Pak už přichází fáze,
kdy se s lamami začíná cvičit a ty postupně
zvládají takové úkony, jako jsou klek, leh, skok
přes překážku či chůze do schodů. S takto
ochočenými a vycvičenými zvířaty se pak
například při podávání veterinárních přípravků
a léčiv nebo při nastupování do přepravního
vleku při transportu mnohem snáz manipuluje.
Ochočené a kontaktní lamy jsou také použí‑
vány při kulturních akcích, jako je např. „živý
betlém“, který má v Zoo Hodonín pětiletou
tradici. V roce 2012 se narodilo pět krásných
a zdravých mláďat, dvě samičky, Laura a Mia,
a tři samečci, Berry, José a Alex. Kromě lam
krotkých se členové kroužku věnují také jiným
zvířatům, jako jsou ovce nebo ponny.

SUMMARY

Součástí programu lamaklubu je i výcvik lam

Lama Club
The Llama Club is one of the natural science clubs in the Zoo. In the club children gain
theoretical knowledge of llamas as well as practical skills in all aspects of taking care of
them. They also learn how to apply head collar and gradually start with their training. The
animals are able to react to basic commands, e.g. kneel, lie down and jump over hurdles
or walking upstairs. Llamas tamed this way are easier to control - e.g. when dosing various
veterinary preparations and medicines or getting in a transport trailer.

65 | Výroční zpráva 2012 / The Annual 2012

ADOPTIVNÍ RODIČE A SP
ADOPTIVNÍ RODIČE A SPONZOŘI V ROCE 2012

Bohuna Mikulicová

mluvčí zoo, propagace a KVČ
I v roce 2012 si příznivci a přátelé Zoo
Hodonín mohli vybrat některé ze svých
oblíbených zvířat a stát se jejich adoptivními

rodiči. Nejednou možnosti adopce využili
i jako dárek svým blízkým k narozeninám či
jiným příležitostem. Letos se k těm z roku
2011 přidalo dalších 26, kteří na chov, výživu
a komfort zvířat přispěli celkovou částkou
ve výši 69 000 korun.

Jméno

zvíře

hodnota v Kč

ZŠ a MŠ s křesťanskou výchovou Uh. Ostroh

žralok černoploutvý,
medvědice Li

1 500

ZŠ a MŠ Dolní Bojanovice

lemur vari Honza

3 000

Rodina Řiháčkova, Hustopeče

sovice sněžní

Anna a Eleonora Krůtovy, Kyjov

kachnička mandarínská

Tereza Šindelářová, Praha

šimpanzice Zuzana

Manželé Řezáčovi, Brno

hroznýš královský

1 500

Christina Maria Mikulica, Vancouver

želva nádherná

1 000

Mgr. Martin Kočí, Hodonín

lvice Baryna

5 000

Ing. Jan Ševčík Hodonín

tygr ussurisjký Timur

7 000

Lucia Šefčíková, Šaštín‑Stráže

pes hřivnatý Fellini

2 000

Přírodovědný kroužek při zoo Plameňáci

plameňáci růžoví

2 800

Lucie Orlická a Radim Šálek, Břeclav

gibon lar Saša

2 000

ZŠ Břeclav Na Valtické Břeclav

lev berberský Benito

1 300

Wednesday Mašková, Šestajovice

surikata, rys ostrovid

2 000

Renata Kolibová, Hlohovec

sklípkan brachypelma

500

Žáci a zaměstnanci ZŠ Moravská Nová Ves

tamaríni pinčí

Delikomat, s. r. o., Modřice

lvi

Ing. Jan Ševčík, Brno

tygřice Raja

5 000

Žáci 1. A a tř. učitelka ZŠ Na Valtické Břeclav

papoušek nádherný

1 000

ZŠ a MŠ Mikulčice

chameleon jemenský

1 000

Jana a Jiří Kopeckých, Dolní Újezd u Litomyšle

lemur vari Kimberley

1 500

Ing. Miroslav Selucký, Kyjov

surikaty

Jan Poláček, Dolní Němčí

lvice Nela

500
1 500
500

7 200
10 000

10 000
1 200
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PONZOŘI V ROCE 2012
Dary a reklama
Název společnosti

popis daru

akce

Strašidelná zoo, Dreamnight
Noc duchů

Lázeňské oplatky Hodonín

lázeňské oplatky

Velkoobchod - hračky,
dárkové zboží Ing. Barvíř

bublifuky

Dreamnight

Ryas Hodonín

sladkosti

Dětský den

Candy plus, Rohatec

sladkosti

Dětský den

Reklama

hodnota v Kč

Metal Aliance

6 000,–

Prevence na kolech

VZP

49 000

S VZP v Zoo Hodonín

akce

Mediální partneři
MĚSTSKÉHO ÚŘADU V HODONÍNĚ

Zvláštní poděkování

Jakubu Barcuchovi ze Zlína – za poskytnutí fotografií zvířat v naší zoo
Josefu Gabrhelovi z Uherského Brodu – za poskytnutí fotografií zvířat v naší zoo
❱M
 iladě Čermákové, ředitelce ZUŠ Hodonín, za spolupráci při pořádání akcí v zoo
❱Ž
 ákům a pedagožkám výtvarného oboru ZUŠ za bezplatné malování na obličej při akcích zoo
❱M
 arii Hanákové, učitelce, a žákům LDO ZUŠ za provedení živého betlému v zoo
❱M
 arii Snopkové, dirigentce, a Dětskému komornímu orchestru ZUŠ za promenádní koncerty v zoo
❱ Janu Číhalovi za vedení teraristického kroužku zoo a spolupráci při akcích
❱ Jiřině Škrabalové za organizační pomoc při oslavě Mezinárodního dne ptactva
❱V
 edení Zeleného domu pohody v Hodoníně a Domova Horizont v Kyjově, tamním dětem
i pedagogům za výrobu ptačích připínáčků pro návštěvníky Dne ptactva s ptačím jménem
❱Č
 lenům divadelního souboru Svatopluk – Bětě Švancerové, Marii Bravené, Petře Kulčárové, Věře Slezá‑
kové, Josefu Navrátilovi, Stanislavu Zámečníkovi – za účinkování na Strašidelné zoo aneb Noci duchů
❱ Jiřímu Stokláskovi, Ireně Macákové, Mikuláši Arayovi‑ Navrátilovi a jeho kamarádu Lukášovi
za účinkování na Strašidelné zoo aneb Noci duchů
❱

S U M M A RY

❱

Adoptive parents and sponsors
In 2012, same as in previous years, friends of Hodonín Zoo could choose one of their
favourite animals and become their adoptive parents. This possibility was frequently used
as a present for their relatives or friends. This year there were 26 new adoptive parents
added to those from 2011 who contributed with CZK 69,000 to animals‘ breeding, feeding
and comfort. The Zoo also had 20 supporters who selflessly helped in preparation and
realization of cultural‑educational events or donated animal photographs, furthermore five
sponsors who provided the Zoo either financial or material gift. Regional radio stations,
regional TV, a daily paper, two weeklies and a monthly contributed to the Zoo publicity.
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Divadelníci ze
souboru Svatopluk
na Strašidelné zoo

Dětský komorní orchestr
ZUŠ na Dětském dnu v zoo

TV Slovácko
nechybí u žádné
události v zoo

Jan Číhal vede teraristický kroužek
a pomáhá při akcích pro veřejnost

Radio Jih se pravidelně
stává partnerem
Dětského dne v zoo

Hurá do školy
s Radiem Čas
Dyje
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EKONOMIKA ZOO V ROC
EKONOMIKA ZOO V ROCE 2012

Náklady (v tis. Kč)

Věra Vejplachová
ekonom

Vlastní příjmy za rok 2012 byly v porovnání
s předchozím rokem o 75 tis. Kč nižší. Jejich
pokles byl mimo jiné způsoben nižším počtem
návštěvníků. V roce 2012 jich do zoo přišlo
o 3 915 méně. Také příspěvek od zřizovatele
se snížil o 5%, tj. o 550 tis. Kč. Příspěvek
od Ministerstva životního prostředí na chov
ohrožených druhů zvířat byl nižší o 40,7 %,
tj. o 439 tis. Kč. Použit byl beze zbytku.V roce
2012 jsme čerpali provozní dotaci z programu
přeshraniční spolupráce Zoo Bojnice – Zoo
Hodonín ve výši 130 tis.Kč. Hospodaření
za rok 2012 skončilo ziskem 118 tis.Kč.

1 549
7 603
2 553
1 501
190
709
1 686
94
44
3 548
181
1 877
21 535

Investice v zoo

Soběstačnost zoo za uplynulý rok činila
47,80 %.

Výnosy (v tis. Kč)
Příspěvek zřizovatele

Krmivo, stelivo
Mzdové náklady
Zákonné zdravotní
a sociální pojištění
Spotřeba energie
Spotřeba vody
Opravy a udržování
Spotřeba materiálu
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Odpisy majetku
Prodané zboží
Služby, ostatní
Výdaje celkem

10 619

V roce 2012 jsme pořídili do zoo dvě vozidla:
Peugeot partner furgon a Peugeot 5008.
Dále bylo pořízeno vybavení do vzdělávacího
centra za 484 tis. Kč (LCD panely, multifunkční
stroj a příslušenství). Zřizovatel nám v tomto
roce nepřidělil žádné investiční prostředky.

Dotace MŽP

301

Přeshraniční spolupráce

130

Hospodaření útulku pro psy a kočky

761

Příjmy (v tis. Kč)

Výnosy z odpisů budov
Vlastní příjmy

9 842

Z toho

7 609

vstupné
prodej zboží
pronájmy
ostatní

Příjmy celkem

606
432
1 195
21 653

Procentní podíl na celkových výnosech v zoo
v roce 2012
z řizovatel  .  .  .  .  .  .  .  . 49,0 %
jiné zdroje .  .  .  .  .  .  .  . 5,6 %
❱v
 lastní výnosy zoo .  .  .  . 45,4 %
❱
❱
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Poplatky za psy od občanů
Poplatky za psy od obcí
Ostatní
Příspěvek zřizovatele
Celkem

116
159
5
600
880

Výdaje (v tis. Kč)
Krmivo
Mzdy a pojištění
Energie, voda
Veterinární péče
Opravy, služby ostatní
Celkem

2
558
78
51
127
816

V roce 2012 nám náklady na krmivo v útulku
pro psy pokryly dary poskytnuté občany
při akci „Vánoce pro psí kamarády“.

Vánoce pro psí
kamarády si oblíbily
i děti

S U M M A R Y

Economy
Own Zoo income in 2012 was - compared to 2011 - 75thousand CZK lower. The fall was
caused, among others, by lower number of visitors. Also, the contribution by the founder
was 5% lower and the contribution by the Czech Ministry of Environment was 40.7% lower.
In 2012 we used the operational subsidy from the cross‑border cooperation between Bojnice
Zoo and Hodonín Zoo amounting CZK 130thousand. The economic result for 2012 was
a profi of CZK 118,000.
Investments in 2012
This year we have purchased two cars, equipment for the educational centre - LCD panels,
multifunctional office machine with accessories. In the year we were not provided any
investment resources by the founder.
Dog and cat shelter economy
Total income to the dog and cat shelter economy was 880thousand czech crowns, costs
were 816thousand czech crowns.The costs for the feed of dog and cat shelter were fully
covered by donations from the citizens gained during the „Christmas for Dog Friends“ event.
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TECHNICKÁČÁST
TECHNICKÁ ČÁST

Pavel Turek
technik
V roce 2012 plnilo středisko údržby úkoly
zaměřené na opravy a údržbu stávajících
pavilonů a objektů, na vytváření a obnovování
expozic ve venkovních i vnitřních ubikacích
pro chov zvěře. Současně provádělo práce
pro zlepšení komfortu pro návštěvníky Zoo
Hodonín.
Tyto práce byly realizovány v následujícím
profesním obsazení :
1 technik
2 zámečníci
1 zedník (s rozšířenou kvalifikací elektro § 4)
1 tesař (oprávnění řidič traktoru, kolový
smykový nakladač)
1 řidič (profesní průkaz)

Komfort pro návštěvníky:
❱

v ybudování oddechového zákoutí s možností
posezení pro návštěvníky v prostorách před
starým pavilonem šelem

r epase stolů a laviček v prostoru u kontaktní‑
ho dvorečku pro děti
❱ s polupráce s firmou EKO‑ KOM při instalaci
Ekokoutku se zaměřením na třídění a zpra‑
cování odpadů v prostoru dětského hřiště
❱

Pavilon akvárií

instalace LED osvětlení nad korálová
a sladkovodní akvária včetně zajištění
revizních zpráv
❱o
 prava zabezpečovacího zařízení objektu
❱c
 elková výměna teplovodního potrubního
rozvodu pro vytápění sladkovodních akvárií
z důvodu koroze a úniku vody (havarijní stav)
❱

Pavilon opic
❱

v e spolupráci s Městským úřadem Hodonín,
odborem investic a údržby, byl řešen
havarijní stav střešní konstrukce v pavilonu
opic. Byly provedeny kontrolní sondy
do skladby střešní a stropní konstrukce, a to
za účelem posouzení jejího skutečného stavu
a pro vypracování projektové dokumentace
na její opravu.

Práce na přípravě
nové expozicie
evropských sov
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Útulek pro psy

Zimní údržba chodníků v zoo

n átěry ocelových konstrukcí kotců
v ymalování prostor technického zázemí pro
ošetřovatele a skladu krmiv
❱v
 ýroba a oprava zateplených psích bud
❱v
 ývoz sběrné jímky a pročištění kanalizační‑
ho systému útulku
❱p
 rovizorní oprava sběrných odtokových
žlabů z kotců (havarijní stav)
❱
❱

Dětské městečko:

u zavření nových nájemních smluv pro rok
2012
❱v
 yúčtování spotřeb energií za rok 2011
❱z
 ajištění pokácení suchých stromů v objektu
areálu
❱o
 prava poškozeného drátěného oplocení
areálu
❱o
 prava střechy objektu správní budova
a chatka č.11
❱v
 ýměna garážových vrat na budově č. 12
❱ r evize a vyčištění kouřovodů na tuhá paliva
❱ r evize na elektroinstalaci včetně odstra‑
nění zjištěných závad, opravy venkovního
veřejného osvětlení
❱

Další činnost střediska údržby

p
 řeložka el.vedení a elektrického pilíře NN
z objektu „malý kruh“
❱v
 ymalování šaten, koupelen a sociálního
zařízení pro zaměstnance
❱v
 ýměna dřevěného oplocení (mezi pavi‑
lonem exotického ptactva a odchovnou
hlodavců)
❱v
 yčištění vodního dna nádrže Kačák výroba
a montáž termitiště do venkovního výběhu
pro šimpanze
❱v
 ýroba hnízdních budek pro expozice ptáků
❱ instalace vstupních plastových dveří
do objektu kanceláří techniků
❱v
 ýměna přírodních expozic v pavilonu
exotického ptactva
❱p
 řehrazení vnitřních prostor ubikace psa
hřivnatého
❱ r ekonstrukce šupáků a kovových mezistěn
boxů v objektu starého šelmince
❱v
 ýstavba přírodní expozice evropských sov
❱

p
 řetěsnění podlahových spár ve vnitřních
ubikacích pavilonu velkých kočkovitých šelem
❱ú
 prava kovového hrazení v prostoru
dvorečku ve venkovním výběhu zubrů
❱ú
 prava ubikace a venkovního výběhu pro
surikaty
❱v
 ýroba a instalace propojovacího tunelu
z vnitřní ubikace tamarínů pinčích do venkov‑
ní expozice
❱

Na základě smlouvy o poskytování služeb ři‑
diči technického úseku prováděli zimní údržbu
komunikací města Hodonína, a to podle plánu
„Zimní údržby“ na období let 2012/2013.
V součinnosti s výše realizovanými pracemi se
uskutečňovaly i práce na odstraňování závad,
které byly zjištěny v rámci revizí a kontrol
elektrického zařízení, tlakových nádob, BOZP
a PO.
V oblasti požární ochrany jsme provedli:
❱k
 ontroly a revize přenosných hasicích
přístrojů a vodovodních hydrantů
❱k
 ontroly na dodržování požárních předpisů
na pracovištích
❱ š kolení vedoucích pracovníků, zaměstnanců
a osob určených k zabezpečení požární
ochrany v mimopracovní dobu
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V oblasti BOZP jsme provedli:
❱ š kolení zaměstnanců s předpisy k zajištění
bezpečnosti a hygieny práce podle požadav‑
ků zákoníku práce
❱ š kolení vedoucích pracovníků k zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
❱k
 ontroly zaměstnanců na dodržování
předpisů BOZP
V oblasti úspory finančních prostředků
za platby spotřebované elektrické energie
jsme provedli změnu z produktu E‑ ON Stan‑
dard Power Aku na produkt E‑ ON Standard
Power Direct. Jedná se o sazbu s operativním
řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu
dvacet hodin denně.

V oblasti dopravní a přepravní techniky jsme
zajistili technické prohlídky vozidel, cejchování
tachografů a pravidelné servisní prohlídky
vozidel včetně nákupu nového vozidla
s klimatizací pro přepravu handicapovaných
živočichů a odchycených psů.
Dále jsme prováděli práce v rámci zoo, rozvo‑
zy a uskladnění krmiva, vývozy odpadů, dovoz
okusu pro zvěř a dále pak údržbu a úpravu
zeleně včetně sečení travnatých ploch, ořezu
suchých větví stromů nad chodníky pro
návštěvníky a nad pavilony.

SUMMARY

Čištění jezírka zvaného
kačák ve výběhu šelem

Technical part
The maintenance centre of five employees focused on repairs and maintenance of existing
pavilions and other objects, building and restoration of both indoors and outdoors
expositions. At the same time we improved comfort for the visitors. In line with a contract
the centre maintained the adjacent municipal road and carried out other activities within
the Zoo as food distribution and storage or waste disposal. Another important part
of centre‘s activities was maintenance of greenery including mowing and pruning.
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Útulek pro psy
Jiří Ingr
zoolog

S U M M A RY

Útulek pro psy, který provozuje Zoo Hodo‑
nín, má již dlouholetou tradici. Byl založen
v roce 1996, k dispozici má 31 kotců a vete‑
rinární ošetřovnu. Útulek přijímá psy všech
velikostí a plemen z obcí s rozšířenou působ‑
ností, jakými jsou Hodonín, Kyjov a Veselí nad
Moravou. Při odchytu psů spolupracuje se
složkami integrovaného záchranného systému
a veterinárním lékařem.
V roce 2012 bylo přijato celkem 346 psů.

Během roku se poda‑
řilo 233 psů předat
různým zájemcům
do adopce, původním
majitelům se vrátilo 63
psů a 19 jedinců bohužel
uhynulo nebo muselo být
vzhledem ke zranění utraceno.
S provozem útulku nám pravi‑
delně pomáhá několik nadšených
dobrovolníků, kteří psům dopřávají
procházky a potřebný individu‑
ální přístup, čímž velmi příznivě
napomáhají k celkové psychické
pohodě
umístěných psů.
Velmi se nám
osvědčila i zavedená
každoroční předvá‑
noční akce s názvem
Vánoce pro psí
kamarády, kdy
nám lidé do útulku
nosí psí granule,
různé pamlsky,
deky, apod. Těmto
lidem, kterým není
osud opuštěných
psů lhostejný, patří
náš upřímný dík.
Věříme, že v dalších
letech budeme
O pejsky, kteří ztratili
v této spolupráci
své pány, je v útulku
pokračovat.
dobře postaráno

Dog shelter
The dog shelter established in 1996 disposes of 31 kennels and veterinary station. It
accepts dogs of all sizes and breeds from the micro regions of Hodonín, Kyjov and Veselí
nad Moravou. For the capture we cooperate with the integrated rescue system units
and veterinary surgeon. There are also several enthusiasts who contribute to day‑to‑day
operations. In 2012the shelter accepted 346 dogs, 233 of them were passed to adoptive
keepers, 63 of them went back to their owners and 19 died or had to be put down because
of their serious injuries.
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Gueréza pláštíková
Colobus guereza caudatus
Foto: Jakub Barcuch
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Surikata
Suricata suricatta
Foto: Václav Šálek
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